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Muzikoloģijas maģistrs, klarnetes speciālists

Turpināšu veidot uz vērtībām balstītu pilsētvidi, kur centrā
ir iedzīvotāju vajadzības – ērta un gājējiem prioritāra vide,
attīstītas apkaimes ar autonomu pārvaldi un pašpietiekamu
kultūras, izglītības, sociālo un sporta infrastruktūru.
Izglītība: iegūts maģistra grāds Latvijas Mūzikas akadēmijā klarnetes specialitātē. Lībekas mūzikas augstskolā
iegūts maģistra grāds klarnetes specialitātē.
Esmu rīkojis 32 mūzikas festivālus, esmu izveidojis 5
sabiedriskās organizācijas, esmu precējies un man ir 2 bērni.
Esmu analītisks, mērķtiecīgs un tiešs, bet protu arī
saprast un ieklausīties.

Darba plāns Rīgas domē:
Turpināšu veidot drošu un vides prasībām atbilstošu ostas, rūpniecības un uzņēmējdarbības attīstību, investoru
piesaisti un atbalstu.

Strādāšu pie bērnudārzu un skolu tīkla sakārtošanas
atbilstoši Rīgas iedzīvotāju vajadzībām un apkaimju
apdzīvotībai.
Pašvaldības pārvaldības restrukturizācija ar mērķi stiprināt apkaimju autonomiju un Lielrīgas reģiona sadarbību.
Pēc būtības izskaudīšu jebkura veida korupciju pilsētas
pārvaldē. Pilsētas attīstību vēlos balstīt caurskatāmā,
paredzamā un secīgā plānošanā.
Piedalīšos Rīgas transporta tīkla attīstībā saskaņā ar
“RailBaltic” un apvedceļu konceptu, veidojot iedzīvotājiem draudzīgu Rīgas centru bez maģistrālām ielām,
nodrošinot apkaimju ērtus savienojumus gan transportam, gan gājējiem un veicinot videi draudzīgu transporta
veidu attīstību.
Pastāvēšu par Rīgas rekreācijas zonu integrāciju iedzīvotāju ikdienā un attīstībā, koku stādījumu programmu,
bērnu rotaļu laukumiņu pieejamību, pieaugušo sporta
laukumu attīstīšanu.
Invalīdu interešu aizstāvība pilsētplānošanā, paredzot
speciālu Rīgas stila grāmatu pieejamas vides standartu
ievērošanai, sākot no zīmju un noformējuma standarta
līdz trotuāru nobrauktuvju, pāreju un uzbrauktuvju normatīviem, īpaši uzsverot gājēju prioritāti uz “ īsākā ceļa
priekšroku”.
Mājokļu un īpašumu politiku veidošu saskanīgi ar
iedzīvotāju spēju ģenerēt ienākumus, nodrošinot katram
tiesības uz primāro mājokli neatkarīgi no ienākumiem.
Veicināšu iedzīvotāju atgriešanos pilsētā.

Esmu rīdzinieks ceturtajā paaudzē. Esmu komandā ar
tiem, kam patiesi rūp Latvija un Rīga, mūsu valsts galvaspilsēta, tās iedzīvotāju labklājība un mūsu bērnu nākotne.
Turpināšu darbu kultūras jomā, pie Rīgas domes darbinieku
prestiža celšanas, rūpēšos par sakārtotu, atbilstošu pilsētvidi
ar gudriem transporta risinājumiem.
Rīga ir manas mājas, manu divu bērnu mājas un gabaliņš no visas mūsu Latvijas, par kuru vēlos rūpēties. Ikkatrs
sasniegums man sniedz gandarījumu un prieku, iedvesmu
rūpēties arī par sevi, pašam par savu ģimeni, jo tikai pašpietiekams, laimīgs cilvēks var sniegt atbalstu, prieku citiem!
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