
Līgums Nr.__/2018_1.19 par kapavietas uzturēšanu 
 

Smiltene                2018.gada ___._________ 
 

SIA “Smiltenes NKUP” (reģistrācijas Nr. 43903000435), kuru atbilstoši 2018.gada 
14.februāra rīkojumam pārstāv  Marika Pētersone (turpmāk – Kapsētas apsaimniekotājs), no 
vienas puses, 

un 
Kapavietas uzturētājs _____________________________________________ , 

personas   kods ____________ – _____________ (turpmāk – Uzturētājs), no otras puses, 
turpmāk līgumā sauktas – puses, pamatojoties uz Smiltenes novada domes 2017. gada 29. 
novembra Saistošo noteikumu Nr.18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un 
uzturēšanas noteikumi” 21.1. punktu,  

ievērojot, ka Kapsētas apsaimniekotājs nodrošina Smiltenes novada pašvaldības kapsētu 
Smiltenes pilsētas kapsētas, Vaļņu ielā 11 un Meža kapu Atmodas ielā 22, Smiltenē  
apsaimniekošanu, 
savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Kapsētas apsaimniekotājs nodod un Uzturētājs pieņem uzturēšanā kapavietu, kas atrodas  
□ Smiltenes pilsētas kapsētā Vaļņu ielā  11, Smiltenē;  
□ Smiltenes Meža kapi Atmodas ielā 22, Smiltenē, 
______ sektorā, ______ rindā, ___vietā ar kopējo platību ___ m2, kur apbedīts/i (gads – 
vārds, uzvārds):  _____________________________________________________________  
___________________________________________________________________________. 
1.2. Uzturētājs par kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju norāda 
_____________________________________________________________________________  
(uzturētāja laulātais, radinieks vai cita persona, ja nav laulātā un radinieku, kuri vēlas pārņemt šo pienākumu) 

_____________________________________ , personas kods __________ – _________,  
                                  (vārds, uzvārds) 

dzīvesvieta deklarētā, telefona Nr. ______________________________________________. 
 

2. Pušu pienākumi un tiesības 
2.1. Uzturētāja pienākumi: 

2.1.1. ievērot Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra Saistošos noteikumus 
Nr.18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi”; 

2.1.2. mēneša laikā paziņot kapsētas pārstāvim par dzīvesvietas jauno adresi; 
2.1.3. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, 

zarus, izveidot kapa kopiņu u.tml.); 
2.1.4. regulāri kopt ierādīto kapavietas teritoriju (novākt kritušās lapas, zarus, gružus 

u.c. atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un krūmu sējeņus u.tml.); 
2.1.5. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam;  
2.1.6. saņemt kapsētas pārziņa rakstisku saskaņojumu kapavietas aprīkojuma 

uzstādīšanai, demontāžai, izvešanai, rekonstrukcijai; 
2.1.7. kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus nogādāt atkritumu savākšanas 

vietā novietotajos konteineros. 
2.2. Uzturētājam ir tiesības nodot kapavietas uzturēšanas saistības laulātajam, augšupējam vai 
lejupējam radiniekam vai radiniekam sānu līnijā, rakstveida iesniegumā norādot saistību 
nodošanas iemeslu un iesniedzot vienošanos par kapavietas uzturēšanas līguma saistību 
pārņemšanu.  
2.3.  Uzturētājam aizliegts:  

2.3.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas; 
2.3.2. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās kapavietās un ārpus tām; 
2.3.3. kapavietās stādīt augstus (maksimums līdz 0,7 m augstumam) un kuplus krūmājus 

u.c. augus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu kopšanu; 
2.3.4. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu 

u.tml. novietošanai; 



2.3.5. veidot atkritumu kaudzes tam neparedzētās vietās, dedzināt atkritumus, piesārņot 
celiņus un stādījumus; 

2.3.6. veidot kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, augstākas par 0,2 m. 
2.4. Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums: 

2.4.1. ievērot spēkā esošos Smiltenes novada domes saistošos noteikumus par kapsētu 
darbību un uzturēšanu; 

2.4.2. Uzturētāja nāves gadījumā noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu ar šī līguma 
1.2.apakšpunktā norādīto kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju. 

 
3. Līguma darbības termiņš un atbildība par līguma noteikumu pārkāpšanu 

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 
3.2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 
3.3. Līgums tiek izbeigts un kapavieta pāriet Smiltenes novada pašvaldības valdījumā, ja: 

3.3.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu; 
3.3.2. piecu gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas 

uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs; 
3.3.3. kapavieta piecus gadus ir atzīta par nekoptu; 
3.3.4. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas tiesībām, kā arī 

no kapavietā uzstādītā viņam piederošā kapavietas aprīkojuma un viena gada laikā 
no iesnieguma saņemšanas dienas pie kapsētas apsaimniekotāja pārstāvja 
nepiesakās neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs. 

 
4. Citi noteikumi 

4.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme un vienlaikus paziņo, ka 
tas slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem vienai pret otru, pilnībā un vispusīgi ievērojot abu 
Pušu gribu un intereses. 
4.2. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 
4.3. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, 
risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu 
laikā, strīdus izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem.  
4.4. Kapsētas apsaimniekotājs nav atbildīgs par kapavietas aprīkojuma zādzību vai bojājumu, 
kuru izdarījušas trešās personas.  
4.5. Uzturētājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma 
sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu Kapsētas apsaimniekotājs apstrādā no Uzturētaja saņemtos personas datus Kapsētas 
apsaimniekotāja rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu). 
4.6. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā brīdī, kad 
puses tos parakstījušas.  
4.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros valsts valodā uz 2 (divām) lappusēm, viens līguma 
eksemplārs glabājas pie uzturētāja, viens – SIA “Smiltenes NKUP”. Abiem līguma eksemplāriem 
ir vienāds juridiskais spēks. 
 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 
Kapsētas apsaimniekotājs  
SIA “Smiltenes NKUP” 
adrese: Pils iela 3a, Smiltene 
tālrunis 64707062, 26182972 
e-pasts: smiltenesnkup@gmail.com    
    
                                   
________________________________ 
Pilnvarotā persona Marika Pētersone 
 
2018. gada 15. februāris 
 

Uzturētājs 
____________________________________ 
personas kods  __________ –___________ 
deklarētā dzīvesvieta __________________  
Tālrunis ___________________________ 
e-pasts ______________________________ 
 
________________________________ 
                           (paraksts) 
2018. gada 15. februāris 
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