
Līgums par kapavietu Nr. 
Jelgavas novada pašvaldībā 

 
________________20___.gada __.__________ 
 
SIA „Jelgavas novada KU”, reģ.Nr. 40003410894, turpmāk tekstā – APSAIMNIEKOTĀJS,  
kuras vārdā, atbilstoši pilnvarai rīkojās kapu pārzinis _________________________, no vienas puses 

un 
_____________________________________, personas kods _______________________________,  
 
dzīvojošs(-a) _______________________________________________________________________ 
 
Pase:sēr.___Nr.________________,izdota______________________________, ____.____._________ 
no otras puses, turpmāk saukts UZTURĒTĀJS, saskaņā ar LR Civillikumu, citiem spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.22 „Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”, noslēdz šādu līgumu: 

1. APSAIMNIEKOTĀJS nodod UZTURĒTĀJAM izmantošanai zemes gabalu–kapu grunti  
 

2. ___________________________ pagasta __________________________kapsētā ___________ m² 
kopplatībā, kura robežas iezīmētas apbedījuma vietu shēmā un UZTURĒTĀJAM dabā ierādītas un 
zināmas ar mērķi veikt apbedījumus un vietas rezervēšanu saskaņā ar „Jelgavas novada kapu 
apsaimniekošanas noteikumiem”. 

3. UZTURĒTĀJS apņemas: 
3.1. Ievērot Jelgavas novada saistošos noteikumus „Kapu apsaimniekošanas noteikumi”. 
3.2. Samaksāt APSAIMNIEKOTĀJAM par iedalīto zemi vienreizēju maksu EUR ________________ 

saskaņā ar Jelgavas novada kapu apsaimniekošanas cenrādi. 
3.3. Izmantot ierādīto zemi tikai šajā līgumā norādītajam mērķim un atbilstoši nosacījumiem. 

4. Šis līgums ir beztermiņa un ir saistošs visiem pušu un saistību pārņēmējiem. 

5. Šo līguma tekstu Pusēm ir tiesības grozīt, papildināt, to noformējot rakstveidā kā līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

6. Noslēgtais līgums zaudē savu spēku, ja: 
6.1. kapavietas uzturētājs rakstiski atsakās no kapavietas uzturēšanas. 
6.2. kapavieta atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu. 
6.3. nepiesakās neviens kapavietas uzturēšanas tiesību pārņēmējs. 
6.4. tiek likvidēta kapsēta vai tās daļa. 
6.5. netiek ievēroti saistošie noteikumi „Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumu” 

10.punktā minētie nosacījumi (APSAIMNIEKOTĀJAM ir piecus gadus komisijas sastādīti akti 
par UZTURĒTĀJA neuzraudzītu kapavietu). 

7. Šis līgums ir sastādīts 2 eksemplāros valsts valodā, ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa 
vienam eksemplāram. 

8. Jebkuri strīdi starp APSAIMNIEKOTĀJU un UZTURĒTĀJU izšķirami pusēm vienojoties. Ja tas nav 
iespējams, tad LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

UZTURĒTĀJS  APSAIMNIEKOTĀJS: 
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 - 
 


