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Vilakas vizuālā tēla veidosanā 
' 

sadarbosies ar zinātniekiem 
Vilakā pec pašvaldības uzaicinājuma bija ieradies 

Rīgas Tehniskās universitātes mehānikas institūta 
Dizaina un ergonomikas centra docents Eduards Milašs, 
lai kopā ar pašvaldību strādātu pie satiksmes uzlabo
šanas kvalitātes un pilsētas vizuālā tēla veidošanas 
caur ielu nosaukumiem un izgaismošanas elementiem. 

Tiekoties ar Vijakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju 
Maksimovu, Eduardam Milašam bija ķo teikt, jo viņam līdzi 
bija uzskatāmi piemēri žurnālos un bukletos jau par paveikto 
darbu. E.Milašs uzskata, ka, lai kaut kas attistītos, visam jātop 
sadarbībā ar mākslu un zinātni. "Man mamma ir no 
Baltinavas, un Viļakas pilsētu es pazīstu, bet tā vēl jāskata visi 
objekti kontekstā. Dizains, arī ielu apgaismes objektu dizains, 
ir veids, kā padarīt ērtāku cilvēku ikdienu, bet to līdz šim 
izmanto visai maz. Visās Eiropas attīstītākajās valstis šis darbs 
tiek sekmīgi koordinēts, pie mums šādas koordinācijas valsts 
līmenī nav," uzskata Eduards Milašs. Iedod kādam ražotājam 
ideju par velti, un viņš ražos, bet nonāks strupceļā, ja nebūs 
saiknes ar zinātnieku, kura patents viņam pieder. "Mēs pie
dāvājam valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu pārstāvjiem 
savus dizaina projektus un par šiem projektiem sniedzam 
bezmaksas konsultācijas. Varam konsultēt viņus par jaunajām 
tehnoloģijām. Un pēc tam viņi ar saviem izstr�dājumiem varētu 
apgādāt visu Eiropu!" domā E.Milašs. Kā pozitīvu piemēru 
viņš min ielu nosaukumu un norāžu sistēmu ar un bez ap
gaismojuma, kuru praktisks pielietojums šobrīd redzams Rīgā, 
Cēsīs, Bauskā, Saulkrastos, Salacgrīvā, Siguldā un citās Latvijas 
pilsētās, kur ielu krustojumos uz informācijas norādes stabiem 
autovadītāji un gājēji var iegūt ziņas par svarīgiem pilsētas 
objektiem un to atrašanās vietām. Sistēma, tās uzstādīšanas 
novietojums, izgatavošanas tehnoloģija ir patentēta un ir spēkā 
ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. "Viļaka kā vēsturiska 
pilsēta ir pelnījusi, lai tajā būtu oriģinālas ielu nosaukumu 
plāksnes, norādes," piebilst E.Milašs. Savukārt Viļakas domes 
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Maksimovam rāda jau citās pilsētās realizēto un presē 

aprakstīto ielu nosaukumu un norāžu sistēmu ar un bez 

apgaismojuma. 

priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzskata, ka visi darbi jāsāk 
savlaikus, jo tad, kad jau rok vai labo ielas, ir par vēlu kaut 
ko diuīt. Pagaidām notiek sarunas un darbs pie tehniskā 
projekta. 


