
Mana dzimtā pilsēta

Viļaka



Novada centrs Viļaka

Viļaka izvietojusies Latgalē - Viļakas ezera krastā, pilsētas robeža daļēji iet pa Kiras upi. 

Atrodas 250 km attālumā līdz Rīgai, 180 km līdz Daugavpilij, 90 km - līdz Rēzeknei, 8 km –

līdz robežkontroles punktam “Vientuļi”

Viļaka ir viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām,

Viļakas pilsēta ir bijis viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem 

robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā,

Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada,

 Viļaka ir bijusi lielās Marienhauzenas muižas centrs ar 1829. gadā iegūtajām miesta 

tiesībām pēc latgales pievienošanas Krievijai,

 lielākā Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā,

 šobrīd Viļaka - pierobežas mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām.

Viļakā dzīvo 1308 (uz 01.01.2020.)

Vienā no saulainām maija dienām Toms Jums parādīs Viļakas pilsētu…



Viļakas novada domes ēku, kur kādreiz atradās Abrenes rajona (vēlāk Viļakas 

rajona) administrācijas. 

Dodamies apskatīt pilsētu…



Vides objekts 

«Ūdens»
Vides instalācija veidota kā 
simbolisks aplis.

Tā virsma veidota no 2625 
metāla lāsītēm, kas šūpojas ar 
vēja plūsmas palīdzību, radot 
ūdens ņirboņas imitāciju. 

Katra lāsīte šūpojas pati par 
sevi, taču apvienojoties vienotā 
plūsmā ataino patieso dabas 
spēka varenību un simbolizē 
vienotību.

Atrodas Viļakas ezera pludmalē 
un tika atklāts 2017. gada 18. 
augustā.

Vides objekts “Ūdens” ir viens no pieciem dabas vides objektiem, kas tapis Ziemeļlatgales 

pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros. 

Balvos – vides objekts „Gaiss”. Baltinavas novadā atrodas vides objekts „Zeme”. Rugāju novadā 

- vides instalācija „Loba doba”, kurā attēlota visu četru dabas stihiju simbioze, Kārsavas novadā 

dabas parkā "Numernes valnis" - „Uguns”.



Viļakas ezers ar salu un pastaigu taku

Viļakas ezerā atrodas sala 1,8 ha platībā un uz tās joprojām saglabājušies fragmenti 

no Marienhauzenas pils, kura celta 1509. gadā sabrukušā cietokšņa vietā un lielā 

Ziemeļu kara laikā Marienhauzenas pils tika pilnīgi nopostīta.

Uz salas ir izveidota jauna pastaigu taka 442 metru garumā, kas ved apkārt salai.



Ceļā uz Viļakas ezeru un no 

tā ir saglabājusies skaista 

liepu aleja…

Tā saldi smaržo ziedu laikā un 

klusi san…



Viļakas(Marienhauzenas) muižas 

apbūve, estrāde un strūklaka

Grāfam Zabello piederošā muiža ... tā nopostīta, un 

uz muižas pamatiem uzcelta Viļakas valsts ģimnāzija. 

Blakus atrodas muižas saimnieciskā apbūve, kas ietver 

2 saimniecības ēkas, parku un akmens mūra žogu, kas 

ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Bijušajā 

muižas parkā ierīkota estrāde un strūklaka "Lāsīte" un 

bērnu sporta laukums.



Grāfienes tilts un mīlestības koks

Grāfienes tilts pie Viļakas katoļu 

baznīcas, mūsdienīgā veidā atdzīvina 

vēstures liecības, jo šajā vietā jau reiz 

bijis tilts, pa kuru varēja nokļūt no 

Marienhauzenas muižas uz baznīcu.

2019.gadā grāfienes tilts tika 

papildināts ar vēl vienu skaistu vides 

objektu - jaunlaulāto mīlestības koks.



Viļakā apvienotas cēlās…

Viļakas Vissvētās 

Jēzus Sirds Romas 

katoļu baznīca

Viļakas luterāņu baznīca
Viļakas Vissvētās 

Dievmātes Patvēruma 

pareizticīgo baznīca



Bijusī Kapucīnu klostera ēka

Jauno klosteri uzbūvēja vecās koka baznīcas vietā. Toreiz klosterī bija trīs mūki, kuri darīja nozīmīgu 

darbu, labprāt apmeklēja zemnieku sētas un veica izglītojošu darbu.

Klosteri slēdza 1944. gadā, pēc kā šeit bijusi milicija, poliklīnika, šūšanas cehs "Sarkanais rīts", kapelā -

kinoteātris un kādu laiku arī bibliotēka. 

No 2013. gada Kultūras un radošais industriju centrs.



Viļakas novada muzejs

Viļakas novada muzejs atrodas pilsētas kultūrvēsturei 

nozīmīgā 1913.gadā celtajā katoļu draudzes mājā, kas 

tautā, savas nozīmības dēļ, dēvēta par ''Gaismas zāli''



Viļakā ir savs neliels, bet ļoti jauks un labiekārtots 

Vienības parks… 



Brauciet ciemos!


