
IDEJU KONKURSAM PAR VIĻAKAS NOVADA ĢERBOŅA SKIČU IZVEIDI

ZAĻĀ LAUKĀ ZELTA CEĻMALU KRUSTS. 
ZELTA GALVĀ TRĪS ZILI PIECLAPU LINU 
ZIEDI. PĒDĀ ROBOTS ZELTA ĶIEĢEĻU 
MŪRIS.

(DARBS NR.1)



Ģerboņa skices idejas pamatojums (DARBS NR.1)

Zaļā laukā zelta ceļmalu krusts. Zelta galvā trīs zili pieclapu linu ziedi. 
pēdā robots zelta ķieģeļu mūris.

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. Abrenes apriņķī ietilpa 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

Robežcietokšņa mūra ķieģeļu zelta krāsa simbolizē Viļakas novada cilvēku 
optimismu, dinamisku garīgo enerģiju un Viļakas novada jaunas dzīves 
sākumu.

Zaļš lauks simbolizē Viļakas novada ekoloģiski tīro dabu, augšanu un 
pārticību. Tā ir arī Viļakas novada kā veselību atjaunojošas, līdzsvaru un 
harmoniju veidojošas ģeogrāfiskas vietas krāsa.



IDEJU KONKURSAM PAR VIĻAKAS NOVADA ĢERBOŅA SKIČU IZVEIDI

ZELTA LAUKĀ SEPTIŅI ZILI PIECLAPU 
LINU ZIEDI. PĒDĀ ROBOTS SARKANU 
ĶIEĢEĻU MŪRIS.

(DARBS NR.2)



ĢERBOŅA SKICES IDEJAS PAMATOJUMS (DARBS NR.2)

ZELTA LAUKĀ SEPTIŅI ZILI PIECLAPU LINU ZIEDI. PĒDĀ 
ROBOTS SARKANU ĶIEĢEĻU MŪRIS.

Lini ir Viļakas novadam raksturīgi vēl nesenā pagātnē plaši kultivētie augi. 
Bez ziedošajām linu druvām nebija iedomājama Ziemeļlatgales lauku ainava. 
Lini bija Latgales zemnieka pārticības, veiksmes un atpazīstamības zīme.

Linu ziedu zilā krāsa simbolizē Viļakas novada cilvēku gudrību, prāta mieru 
un domas skaidrību.

Septiņu zilu pieclapu linu ziedu zvaigznājs simbolizē attīstībā esošos Viļakas 
novada Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastus 
un Viļakas pilsētu.

Robots sarkanu ķieģeļu mūris simbolizē Viļakas novadu kā robežnovadu. 
Ķieģeļu mūris ir simbolisks Marienhauzenas robežcietokšņa fragments, kas 
rada drošību par Latvijas Valsts ārējām robežām.

Robežcietokšņa mūra ķieģeļu sarkanā krāsa simbolizē Viļakas novada cilvēku 
aktivitāti, dinamismu un Viļakas novada jauna ceļa sākumu. Tā ir arī Viļakas 
novadā plaši izplatītā nogulumieža māla krāsa.

Zelta lauks simbolizē jaunas dzīves sākumu Viļakas novadā. Tāpat arī strauju 
Viļakas novada cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanos, pilnveidošanos un jaunu 
spēku pieplūdumu.



IDEJU KONKURSAM PAR VIĻAKAS NOVADA ĢERBOŅA SKIČU IZVEIDI

ZAĻĀ LAUKĀ ROBOTS ZELTA ĶIEĢEĻU 
MŪRIS. ZEM TĀ AUGŠUPVĒRSTS ZELTA 
PAKAVS. ZELTA GALVĀ TRĪS ZILI 
PIECLAPU LINU ZIEDI. 

(DARBS NR.3)



ĢERBOŅA SKICES IDEJAS PAMATOJUMS (DARBS NR.3)

ZAĻĀ LAUKĀ ROBOTS ZELTA ĶIEĢEĻU MŪRIS. ZEM TĀ 
AUGŠUPVĒRSTS ZELTA PAKAVS. ZELTA GALVĀ TRĪS ZILI 
PIECLAPU LINU ZIEDI.

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.

Robežcietokšņa mūra ķieģeļu zelta krāsa simbolizē Viļakas novada cilvēku 
optimismu, dinamisku garīgo enerģiju un Viļakas novada jaunas dzīves 
strauju uzlabošanos.

Augšupvērsts zelta pakavs ir zirga simbolikas pozitīvais aspekts ar veiksmes 
simbolu un ir nelaimes novērsējs. Tā ir arī uzvaras zīme.

· Zirgam Viļakas novada cilvēka dzīvē nozīmīga loma ir bijusi un 
paliks daudzu gadsimtu garumā;

· Seši pakavi bija Abrenes ģerbonī, ar kuru Viļakas novads 
vēsturiski cieši saistīts;

· Augšupvērsts pakavs simbolizē latīņu alfabēta V burta atvērtu 
formu, kā Viļakas novada atpazīstamības zīmi.

Augšupvērsta pakava zelta krāsa simbolizē Viļakas novada jaunas dzīves 
sākumu un jaunu spēku pieplūdumu.

Sešas naglas augšupvērstā zelta pakavā simbolizē Viļakas novada atmiņu par 
bijušā Abrenes apriņķa kādreizējiem sešiem pagastiem.

Trīs zili pieclapu linu ziedi zelta galvā ir atmiņa par Abrenes apriņķa ģerboni. 
Abrenes apriņķī ietilpa visas esošo Viļakas novadu veidojošās administratīvās 
vienības.

Zaļš lauks simbolizē Viļakas novada ekoloģiski tīro dabu, augšanu un 
pārticību. Tā ir arī Viļakas novada kā veselību atjaunojošas, līdzsvaru un 
harmoniju veidojošas ģeogrāfiskas vietas krāsa.
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