
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2013. gada 12.septembra  Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.25 

pieņemto lēmumu un izskatīto jautājumu 

s a r a k s t s 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums  

1.  893. Par saistošo noteikumu „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa apmēra pieauguma 

ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils 

novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

Lēmums 

Saistošie noteikumi 

Nr.17 

Paskaidrojuma raksts 

2.  894. Par Medumu pamatskolas nolikuma 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Nolikums Nr.8 

3.  895. Par aizņēmumu ERAF projekta 

Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 

rekonstrukcija saimnieciskās darbības 

attīstības sekmēšana” finansēšanai 

Lēmums 

 

4.  896. Par izmaiņām Daugavpils novada interešu 

izglītības programmu izvērtēšanas un valsts 

budžeta mērķdotācijas sadales  komisijas 

sastāvā 

Lēmums 

 

5.  897. Par izmaiņām Daugavpils novada interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas sastāvā 

Lēmums 

 

6.  898. Par izmaiņām Dabas parka „Daugavas loki” 

konsultatīvās padomes sastāvā 

Lēmums 

 

7.  899. Par  grozījumiem Daugavpils novada domes 

2009.gada 31.jūlija lēmumā Nr. 173 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības 

administratīvās komisijas izveidošanu” 

Lēmums  

8.  900. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2009.gada 27.augusta lēmumā Nr. 425 „Par 

Daugavpils novada pašvaldības  autoceļu 

fonda padomes un autoceļu fonda nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

9.  901. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2009.gada 10.septembra lēmumā Nr. 616 

„Par Daugavpils novada pašvaldības 

tirdzniecības atļauju izsniegšanas un 

tirdzniecības vietu noteikšanas komisijas 

izveidošanu” 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/893.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/894.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/nl8(894).pdf
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http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/897.pdf
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http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/900.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/901.pdf


10.  902. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.617 

„Par Daugavpils novada domes 2009.gada 

27.augusta lēmuma Nr. 426 „Par Daugavpils 

novada domes dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas izveidi” izteikšanu jaunā 

redakcijā”” 

Lēmums 

 

11.  903. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2010.gada 21.janvāra lēmumā Nr. 90 „Par 

Daugavpils novada domes  dzīvokļu 

jautājumu komisijas izveidi” 

Lēmums 

 

12.  904. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2010. gada 25. decembra lēmumā Nr. 257 

„Par Daugavpils novada Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes izveidošanu” 

Lēmums 

 

13.  905. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2011.gada 13.oktobra lēmumā Nr.1308 „Par 

Daugavpils novada domes apbalvošanas 

komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

 

14.  906. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2012.gada 27.decembra lēmumā Nr. 1543 

„Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas 

un atbilstības izvērtēšanas komisijas izveidi” 

Lēmums 

 

15.  907. Par Daugavpils novada pašvaldības 

siltumapgādes,  ūdensapgādes, kanalizācijas  

pakalpojumu un sadzīves atkritumu 

savākšanas tarifu projektu izvērtēšanas 

komisijas izveidošanu 

Lēmums 

 

16.  908. Par  projektā 

Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005   

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 

rekonstrukcija saimnieciskās darbības 

attīstības sekmēšana” iesaistītā nekustamā 

īpašuma izmaksu pārņemšanu 

Lēmums 

 

17.  909. Par projektā Nr. 

3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007  

„Daugavpils novada izglītības iestāžu 

konkurētspējas uzlabošana un izglītības 

pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” 

iesaistītā nekustamā īpašuma pārņemšanu 

valdījumā     

 

 

  

Lēmums 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/902.pdf
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18.  910. Par projektā Nr. 

3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007  

„Daugavpils novada izglītības iestāžu 

konkurētspējas uzlabošana un izglītības 

pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” 

iesaistītā nekustamā īpašuma izmaksu 

pārņemšanu 

Lēmums 

19.  911. Par  Valsts autoceļu fonda Daugavpils 

novada domei plānoto līdzekļu sadali 

Lēmums 

20.  912. Par  mēneša darba algas noteikšanu Jānim 

Skrindam 

Lēmums 

21.  913. Par  mēneša darba algas noteikšanu Spodrim 

Kačānam 

Lēmums 

22.  914. Par  mēneša darba algas noteikšanu 

Andrejam Repinam 

Lēmums 

23.  915. Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu 

dzīvojamā mājā Nr.37, Rēzeknes iela, 

Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums 

24.  916. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „79”, Červonka, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu  Antoņinai Pavlovai un Regīnai 

Jurševičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25.  917. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „ Tabore-22”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu  

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

”MEŽVIDI” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26.  918. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Aglonas iela 51, Višķi, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu  Nikolajam Mogoritam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27.  919. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Lauciņu mājas”, 

Maskovskaja, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu  Svetlanai Nikolajevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28.  920. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Krasnoglinka 1”, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads,  

pārdošanu  Vladimiram Fjodorovam 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/910.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/911.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/912.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/913.pdf
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29.  921. Par dzīvojamās mājas Vecpils iela 5, 

Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 15, pārdošanu 

Marijai Jurkovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30.  922. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma 18.novembra iela 426, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

31.  923. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma 18.novembra iela 426, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

32.  924. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļu māja 

187,3.km”,  Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

33.  925. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļu māja 

187,3.km”,  Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

34.  926. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļu māja 

187,3.km”,  Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

35.  927. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļu māja 

187,3.km”,  Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.4, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

36.  928. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

191.9.km”,  Bundišķi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

37.  929. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

191.9.km”,  Bundišķi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

38.  930. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

192.km”,  Bundišķi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

39.  931. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

192.km”,  Bundišķi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/922.pdf
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zemesgrāmatā 

40.  932. Par dzīvojamās mājas „Dzelzceļa māja 

192.km”,  Bundišķi, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

41.  933. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Aleksandra Šteinberga 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42.  934. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Eduarda Lapkovska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43.  935. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Gunāra Beļinska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

44.  936. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Ijas Mjadelko 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

45.  937. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Jāņa Januševska 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46.  938. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Jevgeņija Andrejeva 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47.  939. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Lilitas Skulmes 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48.  940. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Marijas Daņiļevičas 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2013/25_sede/932.pdf


49.  941. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Marijas Juhņevičas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50.  942. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Marijas Sinkevičas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51.  943. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un  nokavējuma naudas piedziņu 

no Mihaila Aļminoviča 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

52.  944. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Monikas Pligovkas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53.  945. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Nadeždas Sokolovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

54.  946. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Olgas Bobiļevas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

55.  947. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Olgas Fjodorovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56.  948. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un                                                

nokavējuma naudas piedziņu no Staņislava 

Pivaroviča 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

57.  949. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Veronikas Zdankovskas 

 

 

 

 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 



58.  950. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Vitālija Bulaša 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

59.  951. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Vjačeslava Rolika 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

60.  952. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Aleksandra Čižika 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61.  953. Par Sergeja Bogdanova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

62.  954. Par Ludmilas Bogdanovas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

63.  955. Par Sergeja Vidņevska ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

64.  956. Par Andreja Pogorelova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

65.  957. Par Elīnas Solimas ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

66.  958. Par Oļega Volkova ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

67.  959. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 2062 iznomāšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 



noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

68.  960. Par izmaiņām pašvaldības ceļu un ielu 

reģistrā 

Lēmums 

69.  961. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 001 0191 platības, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu  plānu 

apstiprināšanu un nekustamā  īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

70.  962. Par zemes vienības platības apstiprināšanu 

ēku un būvju uzturēšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā Jānim Vavilovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

71.  963. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Piedaugavas”, 

Piedaugava, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

72.  964. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Uļitai Baronienei un zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

73.  965. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 001 0083 ieskaitīšanu rezerves  zemes 

fondā 

Lēmums 

74.  966. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 002 0101 ieskaitīšanu rezerves  zemes 

fondā 

Lēmums 

75.  967. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 002 0102 ieskaitīšanu rezerves  zemes 

fondā 

Lēmums 

76.  968. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 006 0092 ieskaitīšanu rezerves  zemes 

fondā 

Lēmums 

77.  969. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 006 0093 ieskaitīšanu rezerves  zemes 

fondā 

Lēmums 

78.  970. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 006 0095 ieskaitīšanu rezerves  zemes 

fondā 

Lēmums 

79.  971. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 002 0100 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

80.  972. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 002 0123 atzīšanu par piekritīgu 

Lēmums 
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pašvaldībai 

81.  973. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 003 0136 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

82.  974. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 006 0091 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

83.  975. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 006 0094 atzīšanu par piekritīgu 

pašvaldībai 

Lēmums 

84.  976. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4462 006 0032 sadalīšanu un piekritības 

noteikšanu 

Lēmums 

85.  977. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 002 0199 platības, zemes robežu plāna, 

situācijas plāna un informācijas par 

apgrūtinājumiem apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums 

86.  978. Par Janīnas Jalinskas komandējumu uz 

ārvalstīm 

Lēmums 

87.  979. Par Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 

pienākumu pildīšanu 

Lēmums 

88.  980. Par Arvīda Kucina komandējumu uz 

ārvalstīm 

Lēmums 

89.  981. Par komandējumu uz ārvalstīm Lēmums 

90.  982. Par Vandas Kezikas komandējumu uz 

ārvalstīm 

Lēmums 
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