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Jaunatnes aktīvists

Ir svarīgI IesaIstīt jaunIešus pašvaldības lēmumu pie-
ņemšanā. Vēlos veicināt dzīvojamo platību tirgus sakārtoša-
nu, lai samazinātu īres izmaksas visiem rīdziniekiem, īpaši 
studentiem un jaunajiem profesionāļiem. Es vienmēr aizstā-
vēšu zaļās idejas – plašiem parkiem un jauniem veloceliņiem 
Rīgā būt!

no 2018. gada strādāju par 13.Saeimas deputāta palīgu. 
Vadu organizāciju “Konservatīvā jaunatne”, kura organizē 
jauniešu ideju pārstāvniecību Jaunajā konservatīvajā partijā 
un veido starptautiskos kontaktus ar citām organizācijām Ei-
ropā. Kopš 2018. gada strādāju par Saeimas deputāta palīgu. 
2016. gadā piedalījos Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē 
Pekinā, aizraujos ar pilsētplānošanu un sabiedriskā transpor-
ta sistēmām.

esmu vIspusīgs un ātrI domājošs jaunietis, nebaidos 
izteikt savu viedokli un aizstāvēt to, kas ir patiess!
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29. augustā balso par



Darba plāns Rīgas domē:
 Steidzami izbūvēt 50 kilometrus jaunu veloceliņu, lai po-

pularizētu alternatīvus pārvietošanās veidus, samazinātu 
piesārņojumu Rīgā un veicinātu aktīvo dzīvesveidu. 

 Attīstīt mūsdienīgas pilsētas tēlu, atjaunojot un pārbūvē-
jot degradētos parkus un atpūtas vietas, jo zaļās zonas 
un parki ir vajadzīgi ikviena rīdzinieka dzīves kvalitātei! 
Koku pie koka neliksi – pie parka netiksi!

 Sadarbojoties ar kolēģiem Satiksmes ministrijā, organi-
zēt Rīgas piepilsētas vilcienu maršrutu pārskatīšanu, lai 
pasažieris var aizbraukt no kreisā Daugavas krasta līdz 
labajam bez pārsēšanās!

 Radīt jaunu plānu pašvaldības darbam ar jaunatni, lai ak-
tīvāk iesaistītu pilnīgi visas jauniešu organizācijas Rīgas 
domes darbā; NVO viedokļi svarīgu lēmumu pieņemšanā 
ir bijuši ignorēti pēdējos 10 gadus.

esmu komandā ar tiem, kuri nebaidās skatīties korupcijai 
sejā un uzdrīkstas rīkoties drosmīgi! Mēs vienmēr iestāsimies 
par pilnīgu atklātību Rīgas domes darbā, ir pienācis laiks 
pārmaiņām!

jaunIešIem Ir lIels potencIāls veidot modernas un attīstī-
tas Rīgas tēlu; tieši mēs esam tie, kas nākotnē šeit studēs un 
strādās, veidos ģimenes un dosies pelnītā pensijā. Uzņemsi-
mies iniciatīvu un 29. augustā dosimies uz vēlēšanām! Rīgai 
ir jābūt zaļai, ērtai un iedzīvotājiem draudzīgai!

Politisko reklāmu apmaksā Jaunā konservatīvā partija. 


