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ĢERBOŅA SKICES IDEJAS PAMATOJUMS  
 

ZILĀ LAUKĀ ZELTA CEĻMALU KRUSTS. ZELTA GALVĀ TRĪS ZILI PIECLAPU 
LINU ZIEDI. PĒDĀ ROBOTS ZELTA ĶIEĢEĻU MŪRIS. 
 
Spāņu vairoga formas ģerbonis simbolizē Viļakas novada Dzīvības koku, kas sadalīts 
trīs horizontālās laika joslās. Pēdā jeb saknē - Marienhauzenas robežcietokšņa laiks, kas 
ilga 400 gadus. Vidū, sirdī - kristīgo tradīciju iedzīvināšanas laiks jeb Marienhauzenas 
muižas laiks, kas ilga 200 gadus. Galvā jeb kronī - Latvijas valstiskuma atjaunotnes laiks, 
kas ilgst pēdējos 100 gadus. 
 
Pēdā jeb saknē - Viļakas novada SPĒKS. Vidū jeb sirdī - Viļakas novada TICĪBA. Galvā 
jeb kronī - Viļakas novada SAPŅI. 
 
Ceļmalu krusts (dubultkrusts) ir Latgalei un Viļakas novadam raksturīgs nesenā pagātnē 
piekoptās lūgšanu, bet tagad atjaunoto seno tradīciju - Maija dziedājumu Dievmātes 
godam vieta. 

• Krusts ceļmalā un ar to saistītās darbības ir viena no senākajām un skaistākajām 
tradīcijām Viļakas novadā. Ciemu krusti maija vakaros pulcēja ciema ļaudis uz 
dievkalpojumu. Pie krustiem tika dziedātas garīgās dziesmas un skaitītas 
lūgšanas; 

• Ceļiniekam tā ir apstāšanās vieta, kas liek tā vienkārši nepaiet krustam garām ar 
vienaldzībā nodurtu galvu; 

•  Savienojot Debess vertikālo asi ar Zemes horizontālo un liekot griezties iekšējam 
cilvēciskajam principam, dubultkrusts simbolizē attīstību un dinamismu. 

 
 Ceļmalu krusta (dubultkrusta) zelta krāsa simbolizē Viļakas novada cilvēku garīgās 
pasaules nesatricināmās vērtības, godaprātu un mīlestību. 
 
 Trīs zili pieclapu linu ziedi zelta galvā ir atmiņa par Abrenes apriņķa ģerboni. Trīs linu 
ziedi ir bijušajā Abrenes apriņķī ietilpstošās trīs pilsētas un 15 linu ziedlapiņas, tobrīd 
apriņķī ietilpstošie 15 pagasti. Starp tiem arī  visas esošo Viļakas novadu veidojošās 
administratīvās vienības.  
 
 Robots zelta ķieģeļu mūris simbolizē Viļakas novadu kā robežnovadu. Ķieģeļu mūris ir 
simbolisks Marienhauzenas robežcietokšņa fragments, kur septiņi mūra galvas ķieģeļi 
simbolizē esošos novada Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru 
pagastus un Viļakas pilsētu. Tie rada drošību par Latvijas Valsts ārējām robežām. Mūra 
22 pamatķieģeļi simbolizē Pasaules vienotību un līdzsvaru. 
 
 Robežcietokšņa mūra ķieģeļu zelta krāsa simbolizē Viļakas novada cilvēku optimismu, 
dinamisku garīgo enerģiju un Viļakas novada jaunas dzīves sākumu. 
 
 Zils lauks simbolizē Viļakas novada cilvēku gudrību, prāta mieru un domas skaidrību. 
Tā ir krāsa, kas simbolizē sadarbību ar tuvākiem un tālākiem novadiem un pārnovadiem. 
Tā ir debesu un ūdeņu, arī Jaunavas Marijas krāsa, kurai par godu dots senais Viļakas 
vietas nosaukums “Marienhaus”. 
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