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Izcilajam Daugavpils pilsētas galvam,
Tautas labklājības ministram

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=97294&ident=1237777#copies


Foto no www.latgalesdati.du.lv

Jānis Volonts

Ilggadējs Daugavpils pilsētas mērs,
pēdējais Latvijas brīvvalsts Tautas
labklājības ministrs.
 
Jānis Volonts bija pirmais latgalietis,
kas kļuvis par Daugavpils pilsētas
vadītāju.

https://latgalesdati.du.lv/persona/855


Izcelsme

Dzimis 1882. gada 8. aprīlī
Preiļu pagasta Cišos
zemnieku Antona un Teklas
piecu bērnu ģimenē.

Foto uzņemts Pēterburgā ap 1903. gadu kopā ar brāli Donātu
(kreisajā pusē) un māsu Teklu 
Foto no www.janisvolonts.lv 
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Mācījies Ludzas apriņķa skolā

Studējis Pēterburgas Pobedinska augstākajos komerczinību
kursos, kļūstot par pirmo latgalieti ar augstāko komerczinātņu
izglītību

Izglītība



Strādājis Pēterburgā Maļceva tirdzniecības un rūpniecības sabiedrības trauku
fabrikā par pārvaldes kancelejas darbinieku, darbveža palīgu, administratīvās un
finanšu nodaļas vadītāju. 

Aktīvi darbojies Pēterburgā dzīvojošo latviešu kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Pirmā pasaules kara laikā kopā ar Kazimiru Skrindu un Franci Kempu nodibinājis
Latgaliešu palīdzības biedrību karā cietušajiem, ilgus gadus bijis tās sekretārs.

Darbs un sabiedriskā dzīve



1922. gadā Jānis Volonts atgriezās Latvijā
un apmetās uz dzīvi Daugavpilī. Tā gada
novembrī viņš tiek ievēlēts par Daugavpils
pilsētas valdes locekli, bet no 1923. gada
līdz 1937. gada beigām nepārtraukti
ievēlēts par Daugavpils pilsētas galvu.

No 1938. gada janvāra – Tautas labklājības
ministrs. Pēc Latvijas okupācijas 1940.
gada jūnijā no amata tika atstādināts. 

Ieņemamie amati 

Foto no www.visitdaugavpils.lv

https://www.visitdaugavpils.lv/personibas/janis-volonts/


 stabilizēts Daugavpils finansiālais stāvoklis
uzbūvēts Vienības tilts
uzbūvēts Vienības nams
uzbūvēta jauna Zemes bankas ēka
ierīkots pasts ar automātisko telefonu staciju
ierīkoti jauni parki un skvēri
nodibināti jauni rūpniecības uzņēmumi
izvēlēts un apstiprināts Daugavpils ģerbonis
paplašināta un uzlabota pilsētas ūdensvada un
kanalizācijas, kā arī elektroapgādes sistēma
uzlaboti telefona sakari
ievērojami paplašināts skolu tīkls

Jānis Volonts vadīja pilsētu 14 gadus (1923.-1937. g.).
Šajā laikā:

Pilsētas vadības gadi

Foto no grāmatas "Iezīmēti Daugavpilī"
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