PIRMAIS IZRAKSTS
no zvērinātas notāres Kristīnes Šapčenko
2020. gada notariālo aktu grāmatas

Latvijas Republika
Vidzemes apgabaltiesa
Zvērināta notāre KRISTĪNE ŠAPČENKO
Reģistra Nr. 2283
AKTS PAR MANTOJUMA LIETAS IZBEIGŠANU
Cēsis, 13.10.2020. (divi tūkstoši divdesmitā gada trīspadsmitajā oktobrī). -/Es, zvērināta notāre KRISTĪNE ŠAPČENKO, Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs, savā prakses vietā, izbeidzu
lietvedību mantojuma lietā pēc 10.02.2018. (divi tūkstoši astoņpadsmitā gada desmitajā februārī) mirušās
SKAIDRĪTES MIRDZAS LAKŠAS-TIMINSKAS, personas kods 310139-11295. -/Mantojuma atklāšanās tika izsludināta oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 16.09.2019. (divi
tūkstoši deviņpadsmitā gada sešpadsmitā septembra) 188. (simtu astoņdesmit astotajā) numurā. Mantojuma
pieņemšanas termiņš beidzās 16.12.2019. (divi tūkstoši deviņpadsmitā gada sešpadsmitajā decembrī). -/Ieinteresētā persona, kas lūgusi uzaicināt mantiniekus - SIA "CDzP", reģistrācijas numurs
44103029458, juridiskā adrese Cēsu nov., Cēsis, Gaujas iela 7 (septiņi). -/Publikācijā par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā mantinieki nav pieteikušies, mantojamā manta
atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416. pantu piekrīt valstij.-/Mantojuma lietā ir ziņas par šādu mantojamās mantas sastāvu: -/- nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr. 38 (trīsdesmit astoņi), kas atrodas Leona Paegles ielā
19A (deviņpadsmit “A”), Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 900 1773, nekustamais īpašums
reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1215 38. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība
sastāda 8 071,00 EUR (astoņus tūkstošus septiņdesmit vienu euro). -/Mantojuma lietā nav iesniegtas kreditoru pretenzijas, kas atbilst Civillikuma 416. (četri simti sešpadsmitā)
panta otrajā daļā noteiktajam. -/Atbilstoši Civillikuma 705. pantam sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā nepieteiktās
kreditoru prasības tiek dzēstas. -/Mantojuma lieta Nr. 189604/2019 -/Izmaksas:
Amata atlīdzība par notariālā akta taisīšanu
Amata atlīdzība par projekta sastādīšanu
Atzīmes reģistrācija zemesgrāmatā
Amata atlīdzība par datu pārbaudi un ar to saistītie izdevumi:
Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (par 1 īpašumu)
Valsts zemes dienestā
PVN (21%)
Iekasēta valsts nodeva
Kopā

Zvērināta notāre
(zīmogs)

(personiskais paraksts)

EUR
31,30
8,00
9,40

7,77
10,97
14,16
atbrīvots
81,60

Kristīne Šapčenko

Reģistra Nr. 2284
13.10.2020. (divi tūkstoši divdesmitā gada trīspadsmitajā oktobrī).
Es, zvērināta notāre KRISTĪNE ŠAPČENKO, savā prakses vietā Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs, apliecinu šā
izraksta atbilstību notariālā akta oriģinālam.
Izraksta saņēmēji – Vidzemes rajona tiesa, Vidzemes apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Nauris
Miglavs.
Notariālo aktu grāmatas izrakstam ir tāds pats spēks kā notariālā akta oriģinālam.
Izmaksas:
EUR
Iekasēta valsts nodeva
1,07
Zvērināta notāre

Kristīne Šapčenko

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI APLIECINĀTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

