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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
Tālr.: +371 67993814, +371 67993372; fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 
AS SEB banka, kods UNLALV2X    AS  Swedbank,  kods  HABALV22 
konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2017.gada 22.jūnijā Nr. 13 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: Carnikavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Pundiņa. 
Protokolē: Carnikavas novada domes administratīvās nodaļas vecākā lietvede Dzintra Birze un 
lietvede Dārta Zaļkalne  
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona 

Gotharde, Sandra Baltruka, Edgars Priede 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja informē, ka pamatojoties uz “Pilsētas domes, novada 
domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” 44.pantu, Carnikavas novada domes vēlēšanu 
komisija ir apstiprinājusi 2017.gada 3.jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikusi, ka Carnikavas 
novada domē ir ievēlēti 15 (piecpadsmit) deputāti: 

1. Daiga Jurēvica - „Latvijas Zemnieku savienība”; 
2. Genovefa Kozlovska - „Latvijas Zemnieku savienība”; 
3. Pjotrs Špakovs - „Latvijas Zemnieku savienība”; 
4. Eva Odziņa - „Latvijas Zemnieku savienība”; 
5. Juris Kozlovskis - „Latvijas Zemnieku savienība”; 
6. Laimonis Daugavietis - „Latvijas Zemnieku savienība”; 
7. Aldonis Lūkins - „Latvijas Zemnieku savienība”; 
8. Arta Deniņa - Politiskā partija „Reģionu alianse”; 
9. Imants Krastiņš - Politiskā partija „Reģionu alianse”; 
10. Gunita Dzene - Politiskā partija „Reģionu alianse”; 
11. Kristaps Bergmanis- Politiskā partija „Reģionu alianse”; 
12. Dainis Kozlovskis - Politiskā partija „Reģionu alianse”; 
13. Sabīna Antonova - „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija; 
14. Eduards Burģelis - „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija; 
15. Gatis Miglāns - Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK; 

 
Sanita Pundiņa izsludina sēdes darba kārtību: 

1. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. 
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2. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. 
3. Par Carnikavas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju 

locekļu ievēlēšanu. 
1. § 

Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 
Ziņo: S.Pundiņa 

 
Sanita Pundiņa ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam. 
 
Deputāte Genovefa Kozlovska no partijas „Latvijas Zemnieku savienība” par kandidātu novada 
domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputāti Daigu Jurēvicu. 
 
Deputāte Arta Deniņa no politiskās partijas „Reģionu alianse” par kandidātu novada domes 
priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Imantu Krastiņu. 
 
Deputāte Sabīna Antonova no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” par kandidātu novada 
domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Eduardu Burģeli. 
 
Citi kandidāti netiek izvirzīti. 
 
Plkst. 09.05 Sanita Pundiņa paziņo 5 minūšu pārtraukumu, lai sekretārs varētu sagatavot vēlēšanu 
zīmes atklātai balsošanai domes priekšsēdētāja amata kandidātu vēlēšanām. 
 
Plkst.09.10 Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Pundiņa izklāsta balsošanas kārtību 
un deputātiem tiek izdalītas vēlēšanu zīmes, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli. 
 
Plkst.09.15 vēlēšanu zīmes tiek saņemtas atpakaļ un deputātu klātbūtnē notiek balsu skaitīšana 
elektroniski, izmantojot ātrgaitas skeneri. 
 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Pundiņa paziņo vēlēšanu rezultātus: 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 19.panta 3. daļu un 4. daļu, 
21.panta 1. daļas 10.punktu un 40.panta 2.daļu un balsu skaitīšanas rezultātiem, atklāti balsojot 
“PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavietis, 
A.Lūkins, J.Kozlovskis),, “PRET” 7 balsīm (A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzenis, 
D.Kozlovskis, E.Burģelis, S.Antonova), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
nolemj par Carnikavas novada domes priekšsēdētāju ievēlēt deputāti Daigu Jurēvicu. 
 
 
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica. 
 
Daiga Jurēvica apsveic deputātus ar ievēlēšanu un jaunā statusa iegūšanu. Šī ir milzīga atbildība, 
ko cilvēki ir uzticējuši. Svarīgākais deputāta uzdevums ir spēt saklausīt vienam otru pie 
jebkādiem nosacījumiem. D.Jurēvica novēl visiem strādāt kopā turpmākos četrus gadus, attaisnot 
iedzīvotāju doto uzticības mandātu un darīt tās lietas, kas novadam vajadzīgas, lai tas būtu 
skaistāks un labāks.  
 

2. § 
Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

Ziņo: D.Jurēvica 
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Novada domes priekšēdētāja Daiga Jurēvica ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 
priekšēdētāja vietnieka amatam. 
 
Deputāte Daiga Jurēvica no „Latvijas Zemnieku savienība” par kandidātu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti Genovefu Kozlovsku. 
 
Citi kandidāti netiek izvirzīti. 
 
Plkst. 09.20 Daiga Jurēvica izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai sekretārs varētu sagatavot 
vēlēšanu zīmes atklātai balsošanai domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu vēlēšanām. 
 
Plkst.09.25 tiek izdalītas vēlēšanu zīmes, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli. 
 
Plkst. 09.30 vēlēšanu zīmes tiek saņemtas atpakaļ un deputātu klātbūtnē notiek balsu skaitīšana 
elektroniski, izmantojot ātrgaitas skeneri. 
 

Domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica paziņo balsošanas rezultātus, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 20. pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 
40.pantu un balsu skaitīšanas rezultātiem, atklāti balsojot “PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Kozlovskis), 
“PRET” 7 balsīm (A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzenis, D.Kozlovskis, E.Burģelis, 
S.Antonova), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj par Carnikavas 
novada domes priekšsēdētājas vietnieci ievēlēt deputāti Genovefu Kozlovsku. 
 
Genovefa Kozlovska pateicas par dāvāto uzticību, arī tiem deputātiem, kuri balsoja “pret”. 
Deputāte uzsver, ka strādās kopā un centīsies pierādīt, ka ir spējīga strādāt šajā amatā. 
G.Kozlovska pateicas novada iedzīvotājiem par dāvāto uzticību – ir gods kalpot Carnikavas 
novada iedzīvotāju labā. 
 

3.  § 
Par Carnikavas novada domes deputātu ievēlēšanu pastāvīgās komitejās 

Ziņo: Daiga Jurēvica 
 
Daiga Jurēvica ierosina izteikt priekšlikumus komiteju sastāvam. 
K.Bergmanis norāda, ka likums nosaka proporcionālu deputātu dalījumu, saskaņā ar partiju 
pārstāvniecību domē. Kā ir veidots komiteju sadalījums? 
D.Jurēvica atbild, ka ir aprēķināts proporcionālais sadalījums visām partijām – “Latvijas 
Zemnieku savienība” 11 deputātu vietas (10.73%), politiskajai partijai “Reģionu alianse” 7 
deputātu vietas (7.65%), “Saskaņa” sociāldemokrātiskajai partijai 3 deputātu vietas (3,7%), 
Nacionālai apvienība “Visu Latvijai!” – “T ēvzemei un Brīvībai/LNNK” 2 deputātu vietas 
(1.53%). Likumā nav noteikts kā notiek procentu noapaļošana līdz veseliem skaitļiem. 
K.Bergmanis nepiekrīt šādam proporcionālajam sadalījumam. Deputāts ierosina politiskajai 
partijai “Reģionu alianse” piešķirt 8 vietas, savukārt Nacionālai apvienība “Visu Latvijai!” – 
“T ēvzemei un Brīvībai/LNNK” 1 vietu, ņemot vērā, ka “Latvijas Zemnieku savienība” un 
Nacionālai apvienība “Visu Latvijai!” – “T ēvzemei un Brīvībai/LNNK” veido koalīciju. 
I.Krastiņš papildina, ka likums nosaka ka proporcionalitātes princips ir jānodrošina komitejā 
(vienskaitlī). Šī likuma norma ir jāņem vērā, bet pēc D.Jurēvicas piedāvātā sadalījuma un 
deputātu vēlmēm, tad Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā nav ievērots 
proporcionalitātes princips (LZS – 4 vietas, AR – 2 vietas, Saskaņa – 1 vieta). 
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D.Jurēvica norāda, ka proporcionalitāte (pārstāvība komitejās) ir aprēķināta atbilstoši 
iegūtajiem procentiem vēlēšanās. Jebkurā gadījumā šo proporcionālo sadalījumu deputāti būs 
tiesīgi apstrīdēt.  
I.Krastiņš nolasa, likuma „Par pašvaldībām” 54.pantu, kurš nosaka, ka katras politiskās 
partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli 
no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam. D.Jurēvicas 
piedāvātais sadalījums jeb proporcija ir aprēķināta par visām trīs komitejām kopā, bet likums 
nosaka, ka proporcionalitāte ir jāsaglabā katrā no domes komitejām. I.Krastiņš izsaka 
priekšlikumu izveidot sekojošu proporcionālo sadalījumu - Saskaņa” sociāldemokrātiskajai 
partijai 3 deputātu vietas, “Nacionālai apvienība “Visu Latvijai!” – “T ēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” 2 deputātu vietas, “Latvijas Zemnieku savienība” 10 deputātu vietas, 
politiskajai partijai “Reģionu alianse” 8 deputātu vietas. Šādā risinājumā visās komitejās tiktu 
ievērots proporcionalitātes princips. 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu balsot par proporcionālo sadalījumu komitejās, starp 
partijām. 
I.Krastiņš papildina priekšlikumu noteikt šādu sadalījumu komitejās: Finanšu un budžeta 
komitejā - Latvijas Zemnieku savienība” 4 deputātu vietas, politiskajai partijai “Reģionu 
alianse” 3 deputātu vietas, Saskaņa” sociāldemokrātiskajai partijai 1 deputāta vieta, 
“Nacionālai apvienība “Visu Latvijai!” – “T ēvzemei un Brīvībai/LNNK” 1 deputāta vieta, 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā – Latvijas Zemnieku savienība” 3 
deputātu vietas, politiskajai partijai “Reģionu alianse” 2 deputātu vietas, Saskaņa” 
sociāldemokrātiskajai partijai 1 deputāta vieta, “Nacionālai apvienība “Visu Latvijai!” – 
“T ēvzemei un Brīvībai/LNNK” 1 deputātu vieta un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejā - Latvijas Zemnieku savienība” 3 deputātu vietas, politiskajai partijai 
“Reģionu alianse” 3 deputātu vietas, Saskaņa” sociāldemokrātiskajai partijai 1 deputāta vieta.  
 
D.Jurēvica aicina balsot par I.Krastiņa izteikto priekšlikumu. Atklāti balsojot “PAR” 7 balsīm 
(A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzenis, D.Kozlovskis, E.Burģelis, S.Antonova), “PRET” 
8 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis), “ATTURAS” nav balsīm. Izteiktais priekšlikums netiek atbalstīts. 
 
D.Jurēvica aicina izvirzīt kandidātus: 

1. Finanšu un budžeta komiteja (9 deputāti): 
Daigas Jurēvicas priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Daigu Jurēvicu, Genovefu Kozlovsku, Juri Kozlovski, Laimoni Daugavieti, Gati Miglānu 
Imanta Krastiņa priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Daini Kozlovski, Kristapu Bergmani, Imantu Krastiņu 
Eduarda Burģeļa priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Eduardu Burģeli 

2. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja (7 locekļi): 
Daigas Jurēvicas priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Genovefu Kozlovsku, Evu Odziņu, Aldoni Lūkinu, Laimoni Daugavieti 
Imanta Krastiņa priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Gunitu Dzeni, Artu Deniņu 
Eduarda Burģeļa priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Sabīnu Antonvu 

3. Att īstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja (7 locekļi): 
Daigas Jurēvicas priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Aldoni Lūkinu, Pjotru Špakovu, Juri Kozlovski, Gati Miglānu 
Imanta Krastiņa priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Daini Kozlovski, Imantu Krastiņu 
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Eduarda Burģeļa priekšlikums ievēlēt šādus deputātus: 
Eduardu Burģeli 
 
K.Bergmanis ierosina balsot par katras komitejas sastāvu atsevišķi. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par komiteju sastāviem, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.pantu, 54.pantu un 
55.pantu, 60.pantu, atklāti balsojot par:  

1. Finanšu un budžeta komitejas sastāvu „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Kozlovskis, A.Deniņa, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzenis, D.Kozlovskis, E.Burģelis, S.Antonova), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm;  

2. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sastāvu „PAR” 8 
balsīm(D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavietis, 
A.Lūkins, J.Kozlovskis), „PRET” 7 balsīm, (A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
G.Dzenis, D.Kozlovskis, E.Burģelis, S.Antonova), „ATTURAS” nav balsīm;  

3. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sastāvu „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzenis, D.Kozlovskis, E.Burģelis, 
S.Antonova), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
1. Carnikavas novada domes Finanšu un budžeta komitejā (9 locekļi) ievēlēt deputātus: 

Daigu Jurēvicu, Genovefu Kozlovsku, Juri Kozlovski, Laimoni Daugavieti, Gati Miglānu, 
Imantu Krastiņu, Kristapu Bergmani, Daini Kozlovski, Eduardu Burģeli. 

2. Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitej ā 
(7 locekļi) ievēlēt deputātus: Genovefu Kozlovsku, Evu Odziņu, Aldoni Lūkinu, Laimoni 
Daugavieti, Artu Deniņu, Gunitu Dzeni, Sabīnu Antonovu. 

3. Carnikavas novada domes Att īstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejā (7  locekļi) ievēlēt deputātus: Aldoni Lūkinu, Pjotru Špakovu, Juri Kozlovski, 
Gati Miglānu, Daini Kozlovski, Imantu Krastiņu, Eduardu Burģeli. 

 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju sēdēm un kārtējo domes sēdi: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 10.07.2017. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja 11.07.2017. plkst. 14.00; 
Finanšu un budžeta komiteja 12.07.2017. plkst. 14.00; 
Domes sēde 19.07.2017. plkst. 09.00. 
 
Sēdi slēdz 2017.gada 22.jūnijā plkst. 09.50. 
 
Pielikumā Carnikavas novada domes lēmumi uz 3 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ S.Pundiņa  
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ Dz.Birze 
Carnikava, 2017.gada 22.jūnijā 
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Pielikums 
Carnikavas novada pašvaldības 

domes 22.06.2017. 
protokolam Nr. 13 

 

BALSU SKAIT ĪŠANAS PROTOKOLS 

Carnikavā 
 
2017.gada 22.jūnijā Nr.1 
 

Amata nosaukums Domes priekšsēdētājs/-a 
(par kuru notiek atklātā balsošana) 
 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja amatam izvirzītie kandidāti: 

1. DAIGA JURĒVICA 

2. IMANTS KRASTIŅŠ 

3. EDUARDS BURĢELIS 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām tiek izdalītas 15 vēlēšanu zīmes. 
Katram Carnikavas novada domes deputātam tiek izdalīta viena vēlēšanu zīme atklātai 
balsošanai. 

 

Pēc balsojuma pabeigšanas 22.06.2017. plkst. 09.10 tiek konstatēs: 
(datums, laiks) 

Derīgas vēlēšanu zīmes 15 
Nederīgas vēlēšanu zīmes nav 
 

Saņemtās vēlēšanu zīmes tiek skaitītas elektroniskā veidā, izmantojot skeneri, klātesot 
visiem ievēlētajiem deputātiem. Vēlēšanu zīmes ir atklāti redzams uz ekrāna sēžu zālē.  

Deputātu balsojums: 

r. 
Deputāts 

Izvirzītie kandidāti/ vārds, uzvārds 
Daiga 

Jurēvica 
Imants 

Krastiņš 
Eduards 

Burģelis 
P

AR 
P

RET 
P

AR 
P

RET 
P

AR 
P

RET 
1. Sabina 

Antonova 
 

-  - +  

2. Kristaps 
Bergmanis 

 
- +   - 

3. Eduards 
Burģelis 

 
-  - +  

4. Laimonis 
Daugavietis 

+ 
  -  - 

5. Arta Deniņa  - +   - 
6. Gunita Dzene  - +   - 
7. Daiga Jurēvica +   -  - 
8. Genovefa 

Kozlovska 
+ 

  -  - 

9. Dainis 
Kozlovskis 

 
- +   - 
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10. Juris Kozlovskis +   -  - 
11. Imants Krastiņš  - +   - 
12. Aldonis Lūkins +   -  - 
13. Gatis Miglāns +   -  - 
14. Eva Odziņa +   -  - 
15. Pjotrs Špakovs +   -  - 

KOPĀ 8 7 5 1
0 

2 1
3 

 
Pamatojoties uz atklātu balsojumu, par Carnikavas novada domes priekšsēdētāju  “PAR” 8 balsīm, 

“PRET” 7 balsīm ievēlēta Carnikavas novada domes deputāte DAIGA JURĒVICA. 
 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Pundiņa ________________  
(paraksts un tā atšifrējums) 
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Pielikums 
Carnikavas novada 

pašvaldības 
domes 22.06.2017. 
protokolam Nr. 13 

 

BALSU SKAIT ĪŠANAS PROTOKOLS 

Carnikavā 
 
2017.gada 22.jūnijā Nr.2 
 

Amata nosaukums Domes priekšsēdētāja vietnieka/-ces 
(par kuru notiek atklātā balsošana) 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītie kandidāti: 

1. GENOVEFA KOZLOVSKA 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām tiek izdalītas 15 vēlēšanu 
zīmes. Katram Carnikavas novada domes deputātam tiek izdalīta viena vēlēšanu zīme atklātai 
balsošanai. 

 

Pēc balsojuma pabeigšanas 22.06.2017. plkst. 09.20 tiek konstatēs: 
(datums, laiks) 

Derīgas vēlēšanu zīmes 15 
Nederīgas vēlēšanu zīmes nav 
 

Saņemtās vēlēšanu zīmes tiek skaitītas elektroniskā veidā, izmantojot skeneri, klātesot 
visiem ievēlētajiem deputātiem. Vēlēšanu zīmes ir atklāti redzams uz ekrāna sēžu zālē.  

Deputātu balsojums: 

r. 
Deputāts 

Izvirzītie kandidāti/ vārds, 
uzvārds 

Genovefa Kozlovska 
PAR PRET 

1. Sabina 
Antonova 

 
- 

2. Kristaps 
Bergmanis 

 
- 

3. Eduards 
Burģelis 

 
- 

4. Laimonis 
Daugavietis 

+ 
 

5. Arta Deniņa  - 
6. Gunita Dzene  - 
7. Daiga Jurēvica +  
8. Genovefa 

Kozlovska 
+ 

 

9. Dainis 
Kozlovskis 

 
- 

10. Juris Kozlovskis +  
11. Imants Krastiņš  - 
12. Aldonis Lūkins +  
13. Gatis Miglāns +  
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14. Eva Odziņa +  
15. Pjotrs Špakovs +  

KOPĀ 8 7 
 
Pamatojoties uz atklātu balsojumu, par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku “PAR” 

8 balsīm, “PRET” 7 balsīm ievēlēta Carnikavas novada domes deputāte GENOVEFA KOZLOVSKA . 
 
Domes sēdes sekretāres Dārta Zaļkalne  _________________________  

(paraksts un tā atšifrējums) 
 

Dzintra Birze  ___________________________  
(paraksts un tā atšifrējums) 

a, 2017.gada 22.jūnijā 


