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 (protokols Nr.8, 54.§) 

 

Par finansējumu projektam “Bērensa kapličas atjaunošana” 

 

Bērensa kapliča celta 1896.gadā un atrodas Smiltenes luterāņu kapsētā. Kapliča ir Bānūža 

muižas īpašnieka un Smiltenes muižas pārvaldnieka Bērensa dzimtas kapliča. Šogad Bērensa kapličai 

apritēs jau 125 gadu. Bērensa kapliča ir nozīmīgs vēstures objekts. Tā uzbūvēta pēc arhitekta 

Konstatīna Pēkšena (1859-1928) projekta. Kapličas iekšpusi rotā igauņu tēlnieka A. Ludviga 

Veiceberga (1837-1921) veidotais Kristus tēls, kas darināts no marmora. Kapliča atrodas pašvaldības 

īpašumā un ir valsts nozīmes kultūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.8582).  

2021.gada 19.aprīlī Smiltenes novada dome iesniedza projekta pieteikumu “Bērensa kapličas 

atjaunošana” Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes “Kultūras pieminekļu konservācijas un 

restaurācijas programmas” 2021.gada projektu konkursā. Projekta mērķis ir veikt atjaunošanas darbus 

Bērensa kapličai, maksimāli saglabājot Kultūras pieminekļa autentiskumu un oriģinālo substanci. 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas 

programmas 2021.gada konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisija 07.06.2021. sēdē pieņēma 

lēmumu piešķirt 20 000 EUR Bērensa kapličas jumta atjaunošanai un fasāžu pastiprināšanai. Līdz ar 

to tika izstrādāts darba uzdevums un izsludināts būvniecības iepirkums “Bērensa kapličas 

restaurācija”. Iepirkuma rezultātā pieteicās divi pretendenti un šā gada 20.augustā par iepirkuma 

“Bērensa kapličas restaurācija”, ID Nr. SNP/2021/14/M, uzvarētāju tika atzīts un līguma slēgšanas 

tiesības piešķirtas SIA “Warss+”, reģistrācijas numurs 44103055272, par piedāvāto līgumcenu 

41208,53 EUR bez PVN apmērā. 

  Lai saglabātu pieminekļa oriģinālo substanci un ēkas drošību, Bērensa kapličai ir steidzami 

un neatliekami nepieciešami atjaunošanas darbi, kas nodrošinās šī kultūras pieminekļa pastāvēšanu arī 

turpmāk. Atjaunošanas darbu prioritāte ir objekta saglabāšana nākamajām paaudzēm. Pagājušā gada 

15.decembrī ir saņemta arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vēstule Nr. NKMP/2020/14.4-

03/6108, kurā ir norādīts, ka pēdējā pieminekļa apsekošanā 13.05.2020. konstatēts, ka Bērensa 

kapličas saglabātības stāvoklis turpina pasliktināties un pagaidu jumta segums vairs pilnībā nekalpo 

tam paredzētajam mērķim un saskaņā ar saglabātības stāvokļa pasliktināšanos, Smiltenes novada 

pašvaldībai jāveic neatliekami nepieciešamie pasākumi Bērensa kapličas turpmākai saglabāšanai un 

viena gada laikā (līdz 2021.gada 20.decembrim) jāveic kapličas konstrukciju konservācija un 

nostiprināšana, logu aizdarināšana u.c. nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Kopējās projekta 

izmaksas ir 55 134,97 EUR, kas ietver gan autoruzraudzību, būvuzraudzību, gan nepieciešamos 

atjaunošanas darbus. 

  Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.2), Smiltenes novada 

attīstības programmu 2012.-2018.gadam uzdevumu U3.3.4. „Sekmēt kultūrvēsturisko objektu 

atjaunošanu un uzturēšanu” un pasākumu 3.3.4.1. „Kultūras pieminekļu un parku atjaunošana un 
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labiekārtošana” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”24. pantu, , atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, 

Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), 

“Pret” - nav, “Atturas” - nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ:  

1. Papildus Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un 

restaurācijas programmas 2021.gada konkursā piešķirtajam finansējumam projektam “Bērensa 

kapličas atjaunošana” 20 000 EUR apmērā, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 35 134,97 EUR 

projektam “Bērensa kapličas atjaunošana” realizēšanai. 

2. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt 2021. un 2022.gada budžetā. 

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         E.Avotiņš 

   

 


