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Par projekta pieteikuma "Jakoba Langes kapu pieminekļa restaurācija" iesniegšanu 

Valsts kultūras kapitāla fondā 

Lai veicinātu līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību, Valsts Kultūrkapitāla fonds   

(turpmāk- VKKF) organizē kultūras projektu konkursus. 2021.gadā tiek rīkotas 3 kārtas, kur 

var iesniegt projekta pieteikumus nozarē-“Kultūras mantojums”, kurā viena no atbalstāmām 

prioritātēm ir noteikta kultūras mantojuma restaurācija ar mērķi saglabāt oriģinālsubstanci, 

autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu. 

Apzinot situāciju Smiltenes novadā un izvērtējot konkursa “Kultūras mantojuma” 

noteiktos mērķus un nosacījumus, plānots iesniegt VKKF projekta pieteikumu “Jakoba Langes 

kapu pieminekļa restaurācija”. Jakobs Lange (1711–1777) bija apgaismības laikmeta 

Vidzemes teologs un valodnieks, Vidzemes ģenerālsuperintendents (1771–1777), ievērojams 

skolu atbalstītājs un latviešu izglītības veicinātājs. Jakoba Langes atdusas vieta ir vecie 

Cērtenes kapi, kurā atrodas  viņa kapa piemineklis, kas ir daļēji nopostīts - saglabājusies 

pieminekļa pamatne, taču pēckara gados krusts ir nolauzts. Par krusta izskatu liecina tikai 

saglabājusies fotogrāfija no 20.gs. sākuma. Projekta mērķis ir veikt pieminekļa restaurāciju. 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu, kvalitatīvi paplašināt tūrisma piedāvājumu, kā arī aktualizēt J.Langes 

kultūrvēsturiskā mantojuma unikalitāti Vidzemes reģionā 18.gs. 2021.gads ir Langes 310 gadu 

jubilejas gads, kā arī Smiltenes novadā tiek plānotas vairākas aktivitātes par godu šai jubilejai. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 6630,80 EUR, ko plānots segt no VKKF projekta 

konkursa līdzekļiem. 

Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevumu 

U3.3.4: “Sekmēt kultūrvēsturisko objektu atjaunošanu un uzturēšanu” un ņemot vērā Smiltenes 

novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.maija 

atzinumu (sēdes protokols Nr.6), atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija 

Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Sagatavot projekta pieteikumu "Jakoba Langes kapu pieminekļa restaurācija" un 

iesniegt Valsts Kultūrkapitāla izsludinātajā projektu konkursā “Kultūras mantojums”. 

2. Atbildīgais par projekta pieteikuma sagatavošanu- Attīstības un plānošanas nodaļa. 

3. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektoram. 
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