
VALĒRIJS TIMAHOVS 

 

Caurbraucot Ancenes ciemam Aknīstes novadā, galvas neviļus pagriežas uz 

topošajām guļbūvēm. Kas atkal jauns top Valērija Timahova koka apstrādes 

darbnīcā? 

 

Ir vērts palūkoties, ko dara cilvēki blakus! Darbošanās ar koku ir īpaša 

Valērija mīlestība. K.Marksa kolhozā  Valērijs bija būvdarbu brigādes 

vadītājs un veica vajadzīgos remontus un celtniecību dažādos objektos. 

Patreiz Valērijs ar darbu regulāri nodrošina 10 darbiniekus. 

 

Latvijā ir senas guļbūvju veidošanas tradīcijas. Šīs ēkas ir ekoloģiskas, 

mājīgas un ļoti glītas. Tās labi iederas gan lauku, gan pilsētvidē.  Valdzinoša 

kokmateriālu smarža sagaida mūs darbnīcā.  Koka guļbūvju amatnieks  

Valērijs saka, ka amatniecība ir kaut kas īpašs, kur katrs cilvēks atrod savu 

individualitāti. Labs amatnieks latviešos arvien ticis godāts un cienīts. 

Amatnieks iemieso sevī godīgu attieksmi pret savu darbu un tā augļiem. Tā 

rīkojas Valērijs. Labs saimnieks ir vajadzīgs jebkurā jomā, lai tā augtu un 

attīstītos. Viņa dēls Vadims ir atbalsts tēvam. Apguvis daudzas iemaņas no 

tēva un pats vēl veido zemnieku saimniecību.  

 

Mēs lepojamies ar to, ka mums ciemā strādā tāds amatnieks, kura veikums 

priecē vietējos un daudzos klientus ārpus mūsu novada robežām. Klienti 

ierodas no Igaunijas, Dānijas un citām tālām vietām. Mūsu novada vārdu 

īpašie Valērija darbi ir izveduši tālu Latvijā.  Viņa darbnīcā tapušas lielas un 

mazākas mājas, pirtis, garāžas un lapenes.  Katrs labi izpildīts pasūtījums  ir 

kā bezvārdu reklāma. Interesanti, ka tajās vietās, kur ir uzstādīta kāda būve, 

citi kaimiņi arī vēlas pasūtījumus pie šī amatnieka. 

 

 
 



Ancenes ciemā top Valērija ģimenei celtā guļbūve.  Blakus izgatavota ļoti 

interesanta pirts. Tajā ir paredzētas telpas sarunai ar klientiem. Katrs klients 

tiek sagaidīts ar viņa ieceri un kopā ar amatnieku notiek saruna par vēlmēm 

un iespējām. Top projekta skice. Redzot Valērija izgatavotās ēkas no 

baļķiem, pasūtītājs labi saprot savas vēlmes. 

  

Valērijs arī pats rūpējas par ciema sakopšanu.  Jau vairākus gadus 

anceniešus un ciemiņus priecē neparastā “Raganas mājiņa”, skaistās puķu 

vāzes, un ‘’baravikas’ soli un galdi, šūpoles, u.c. 

 

Top projekts par šūpoļu un slidkalniņa izgatavošanu  ciema bērnu 

vajadzībām. Ciema svētkos kā balvas Valērijs piedāvāja skaistās 

“baravikas.” 

 

Valērijs labprāt izrāda savu ražotni. Pie viņa ciemojušies skolu bērni no 

Aknīstes un Viesītes novadiem, kā arī pieredzes pārņēmēji – zemnieki un 

uzņēmēji no Madonas un Daugavpils novadiem. Tad tiek izstāstīts ne tikai 

par darba procesu un izrādīti topošie darbi, bet arī praktiski nodemonstrē kā 

ar zāģa un talanta palīdzību top brīnišķīgas lietas. 

Tādi cilvēki kā Valērijs dod lielu ieguldījumu novadam un Latvijai.  Mēs 

varam lepoties ar saviem cilvēkiem, kuri nečīkst, ka citur skaistāk un 

kārtīgāk.  Valērijs Timahovs pats rada skaistumu un ar prieku dod to citiem. 

Viņš noteikti ir Vedējs ar lielo burtu. 

 

Valentīna Čāmāne 


