
 LĪGUMS Nr.________ 
  par kapavietas kopšanu 

 

_____________________, 20___.gada ________________  
     
SIA „Jelgavas novada KU”, reģ.Nr. 40003410894, turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs,  
 
kuras vārdā, atbilstoši pilnvarai rīkojās kapu pārzinis ______________________________, no vienas puses 

un 
_________________________________________, personas kods ________________________________,  
 
dzīvojošs(-a) ___________________________________________________________________________ 
turpmāk tekstā – Kapavietas uzturētājs no otras puses katra atsevišķi turpmāk tekstā – Puses un Puse, 
savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. Pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt Kapavietas uzturētāja norādītās kapavietas kopšanu, 
atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.septembra saistošo noteikumu „Jelgavas novada 
kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” prasībām. Kapavietas kopšana notiek kapsētu sezonas laikā (no 
1.maija līdz 30.novembrim). 

2. Kopjamā kapavieta ir ________________________ pagasta ____________________________ kapos. 
Tā ir fiksēta kapu plānā, kura kopija ir pievienota šī līguma pielikumā. Parakstot līgumu, Puses 
apliecina, ka pašas vai to pārtāvji ir klātienē identificējuši un apskatījuši kopjamo kapavietu. 

3. Maksa par kapavietas kopšanu ir 64 EUR sezonā, ieskaitot PVN. Kapavietas uzturētājs pilnā apmērā 
norēķinās ar Pakalpojumu sniedzēju tūlīt pēc līguma parakstīšanas. Maksājumus par kapavietas 
kopšanu var veikt gan maksājot skaidrā naudā kapu pārzinim, vai ar norēķinu karti Pakalpojumu 
sniedzēja birojā. 

4. Gadījumos, kad Kapavietas uzturētājs vēlas slēgt līgumu par kapavietas kopšanu jau pēc kapsētu 
sezonas sākuma, maksa par kapavietas kopšanu netiek samazināta, vienlaicīgi atlikušajā sezonas daļā 
nodrošinot kapavietas kopšanas pakalpojumus. 

5. Kapavietas uzturētājam ir tiesības pārliecināties par kapavietas kopšanu atbilstoši noslēgtajam 
līgumam, kā arī iesniegt pretenzijas Pakalpojumu sniedzējam, gadījumos, kad kopšana tiek veikta 
neatbilstoši līguma nosacījumiem. 

6. Līgums par kapu kopšanu tiek slēgts uz vienu sezonu - līdz kārtējā gada sezonas beigām. 

7. Pakalpojumu sniedzējs informē Kapavietas uzturētāju par visiem gadījumiem, kad līguma izpilde ir 
apgrūtinata vai neiespējama, kā arī par jautājumiem, kuru lemšana ir tikai Kapavietas uzturētāja 
kompetencē. Kapavietas uzturētājs kontaktinformāciju norāda līgumā, rekvizītu daļā. Tai mainoties, 
Kapavietas uzturētājs informē Pakalpojumu sniedzēju. 

10. Visi strīdi, kas radušies līguma izpildē, kā arī pārējie līgumā nenoregulētie jautājumi, tiek izskatīti 
Pusēm vienojoties, ja Puses vienoties nevar, strīdu izšķir tiesa. 

11. Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs 
izsniegts Pašvaldībai, bet otrs Pakalpojumu sniedzējam.  

 
Pušu rekvizīti: 

 Kapavietas uzturētājs:  Pakalpojumu sniedzējs: 
SIA “Jelgavas novada KU”  
Skolas iela 6, Glūda, Jelgavas novads  
Reģ. Nr. 40003410894 
Kapu pārziņa tālrunis: 
e-pasts: 

 
Tālrunis: 
 
e-pasts: 
 

 

Pušu paraksti :   
   

  Kapu pārzinis - 


