
Žans Butāns
Auto inženieris, transporta speciālists

Pievērsīšu uzmanību ielu sakārtošanai, uzlabojot gājēju, 
velobraucēju un autobraucēju pārvietošanās apstākļus. 
Uzlabošu komunikāciju starp iestādēm – pirms jebkuru ielu 
būvdarbu veikšanas tiks saskaņoti visi inženiertehnisko ko-
munikāciju jautājumi, lai nerodas situācija, ka šodien maina 
asfalta segumu un pēc pāris mēnešiem ielu atkal uzrok, lai 
mainītu siltumtrasi vai ko citu.

izglītība: rīgas tehniskā universitāte, Transporta un 
mašīnzinību fakultātes profesionālā maģistra grāds au-
tomobiļu transporta programmā un inženiera kvalifikācija 
automobiļu transportā.
Publikācijas: open access IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering (MSE) “Road safety barriers, the 
need and influence on road traffic accidents”.

Darba PiereDze:
09.2012.-07.2014. tiesu eksperts Valsts tiesu ekspertīžu 
birojā (Ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšana);
08.2014.-03.2017. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes 
departamenta Autotransporta nodaļas vecākais referents;
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kopš 2017. gada aprīļa – RP SIA “ Rīgas satiksme” Mehāni-
kas konstruktors.

ticu, ka, aktīvi strāDājot saliedētā komandā, mēs spē-
sim radīt Rīgu par draudzīgu un patīkamu vidi, kurā komfor-
tabli jutīsies gan Rīgas iedzīvotāji, gan viesi.

Darba plāns Rīgas domē:
 Sekmīgai projekta realizācijai nepieciešams izveidot 

Rīgas attīstības plāna izstrādes darba grupu un attiecīgi 
transporta jomas apakšgrupu.

 Pieaicināt nozares speciālistus – būvniekus un arhitek-
tus, vides plānotājus, pilsetacilvekiem.lv (velo aktīvistus), 
drošības un auto satiksmes jomas speciālistus (auto-
skolu instruktorus, tiesu ekspertus CSNg izmeklējumos, 
Valsts policijas pārstāvjus) un citus speciālistus.

 Izveidot tiesisko ietvaru, kurā dažādām iestādēm ir jāplā-
no un jāsaskaņo visi ar ielu būvniecību saistītie darbi.

 Sekmīga projekta realizēšana atbilstoši Rīgas pilsētas 
attīstības plānam.

esmu komanDā ar tiem, kam patiesi rūp Latvija un Rīga, 
mūsu valsts galvaspilsēta, tās iedzīvotāju labklājība un mūsu 
bērnu nākotne.

turPināšu Darbu transPorta jomā, pie pašvaldību dar-
binieku prestiža celšanas, rūpēšos par sakārtotu, atbilstošu 
pilsētvidi un ekoloģiski atbildīgu transporta sistēmu. Rīga 
ir manas mājas, manu 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!

Politisko reklāmu apmaksā Jaunā konservatīvā partija. Tirāža 500 eks.


