Daugavpilī aizritējis diskusiju forums “Reemigrācija Latgalē”
Daugavpils pilsētas dome turpina īstenot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pilotprojekta “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” aktivitātes, kuru
ietvaros tika organizēts diskusiju forums ar mērķi informēt potenciālos reemigrantus par situāciju
un iespējām Latgalē un Latvijā kopumā. Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils
pilsētas pašvaldību tiešraidē no Daugavpils pilsētas domes īpašu uzsvaru lika uz informāciju par
par pieejamo un plānoto valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora atbalstu.
Forumā piedalījās Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina –
Tabūne, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs, Daugavpils pilsētas
domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa, VARAM Reģionālās politikas
departamenta Reģionālas ekonomikas nodaļas vadītāja Dace Ziediņa, LPR remigrācijas
koordinatore Astrīda Leščinska, Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāja Olga
Tolmačova, NVA Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka un nodarbinātības organizatore
Svetlana Jerocka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales padomes priekšsēdētāja
Inga Zemdega – Grāpe, Reģionālā kontaktpunkta “Latgale” vadītāja Ilze Čāmāne. Forumā tika

uzsvērta arī biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, sociālās kustības ”Latvija strādā” un
informācijas portāla YourMove.lv darbības nozīme remigrācijas jomā.
Daugavpils pilsēta ir vienīgā pilotpašvaldība Latgalē, kas piedalās VARAM remigrācijas
pilotprojektā. Pašvaldībā darbojas remigrācijas projekta vadītāja Olga Tolmačova, kura foruma
dalībniekiem pastāstīja par Daugavpils pilsētas domes iniciatīvu piedalīties kustībā “Latvija
strādā”. Pašreiz ir parakstīts memorands par vismaz 2 remigrantu atgriešanu un iekārtošanu darbā
pašvaldībā. Tika sniegta informācija par Izglītības pārvaldes datiem, ka šogad Daugavpils skolēnu
pulkam pievienojušies 14 bērni, kas ir atgriezušies no ārzemēm. Olga Tolmačova norādīja, ka
vispieprasītākais un visefektīvākais pašvaldības atbalsts remigrantiem būtu mājokļu jautājumu
risināšana, bet esošās likumdošanas ietvaros šobrīd tas nav iespējams. Daugavpils pašvaldība ir
iesniegusi priekšlikumus MK noteikumiem par EM piedāvājumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
būvniecību reģionos, kas ļautu pašvaldībai gūt atbalstu arī esošo ēku renovācijai. Tādējādi nākotnē
daudzdzīvokļu māja, kas atrodas Gaismas ielā 7, daudzam remigrantu ģimenēm būtu lieliska
motivācija un iespēja, lai atgrieztos.
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