
Vārkavas novada pašvaldības dome, Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pagasts;  tālruņi  +371   65329632,   +371  28239646. 

Rožkalnu pagasta pārvalde (foto), Saules  iela  16,  Rimicāni,
Rožkalnu  pagasts;   tālruņi  +371  65329211,  +371  28449248.

Vārkavas  pagasta   pārvalde,   Kovaļevsku iela 4,  Vārkava, 
Vārkavas  pagasts;  tālruņi  +371  65329725,  +371 28239044.  

Noderīga informācija

Aktīvā atpūta   
  
 
   
nomu,  piknika  un telšu vietas, 
mašīnu  stāvlaukumu.  Atpūtas 
vietā      iespējams      organizēt 
dažādus,  ar   sportiskām   akti-
vitātēm  saistītus,   pasākumus. 
Tālrunis +371 29447731
(Aigars Dzerkalis).

Vārkavas vidusskolas stadions 
mūsdienīgs  sporta  laukums  ar  speciālu segumu, sprinta celiņu, 
tāllēkšanas,  šķēpa  un   lodes   mešanas   sektoru,   rokasbumbas,  
futbola,   minifutbola,   basketbola    laukumu,   tenisa   kortu  un
tribīnēm, ziemā – ar slidotavu. Tālrunis +371 26179015 (Vārkavas
novada   sporta   skolas  direktors  Edgars  Vaivods)  vai 
+371 28238084 (Vārkavas vidusskola).

Upmalas pasta nodaļa,  Vītolu iela 2,  Vecvārkava, Upmalas pagasts;  tālrunis  +371  65329579.
Vārkavas pasta nodaļa, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts; tālrunis +371  65329700. 
Ģimenes   ārstes   prakses   vietas,   Skolas   iela  5,   Vecvārkava,   Upmalas   pagasts;  tālrunis 
+371 65329578  un  Kovaļevsku  iela  4,  Vārkava,  Vārkavas  pagasts;  tālrunis  +371  65329698.
Aptiekas „Tēraudi P” filiāle, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts; tālrunis +371 25962997.
Vārkavas  vidusskola,  Skolas  iela  4,  Vecvārkava,  Upmalas  pagasts;  tālruņi +371  65326655,  
+371 28238094.
Vārkavas pamatskola, Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts; tālruņi +371  653 29724, 28449096.
Vanagu  pamatskola,  Vanagi,  Upmalas  pagasts;  tālruņi  +371   65326609,  + 371  28450919. 
Rimicānu   pirmsskolas   izglītības   iestāde,   Saules  iela  2,   Rimicāni,   Rožkalnu   pagasts; 
tālruņi +371  65329204, +371  28444927.

                                 Interneta pieejas punkti

Publiskais interneta pieejas punkts, Skolas iela 5 (2.stāvā), Vecvārkava, Upmalas pag. 
Upmalas bibliotēka, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., tālrunis +371  29295225. 
Arendoles  bibliotēka,  Arendole,  Rožkalnu  pag.,  tālrunis  +371   27055960. 
Rožkalnu bibliotēka, Rimicāni, Saules iela 16, Rožkalnu pag., tālruņi +371  65329211,
+371 29442909. 
Vārkavas bibliotēka, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., tālrunis +371 65329725. 
Vanagu bibliotēka,  Vanagi,  Upmalas  pag.,  tālruņi  +371  65326607,  +371  27057344.

 Buklets iespiests tipogrāfijā “Latvijas karte” 2011

Atpūtas vieta „ Meža oga ”atrodas Vārkavas pagasta Lielajos Klaparos, Ūdzeņas un Klaparu ezera
krastā. „Meža   oga”  piedāvā  2  peintbola  laukumus - „Skrejeni” un „ Slīdeni ”,  peldvietu,   grila



Apskates vietas

Vārkavas  Vissvētās  Trīsvienības  Romas  katoļu   baznīca  Vecvārkavā - 
uzcelta 1877. gadā  prāvesta  Andreja   Čegisa  vadībā,  iesvētīta  1896. gadā. 
Baznīcas  ērģeles, pirktas Lietuvā,  20.gs. sākumā, ir valsts nozīmes mākslas 
piemineklis, pati baznīca - vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Vārkavas   draudzes  prāvests  ir  Onufrijs  Pujats,  tālrunis  +371  29223505,
draudzes  priekšniece  -  Marija  Dzerkale,  tālrunis  +371   65329726. 

Vārkavas muižas  pils - Skolas iela 5,  Vecvārkava,  domes  administrācijas 
tālrunis  +371  28239646.  Pils  uzcelta  ap  1865.  gadu,  ir  vietējās nozīmes 
arhitektūras piemineklis.  Vārkavas  muižas  pilī   ir   izvietojusies   Vārkavas 
novada pašvaldības domes administrācija, dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa,
kultūras  centrs, Upmalas  bibliotēka,  ģimenes ārstes prakse. 

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija - aizsargājamie dendrolo-
ģiskie  stādījumi  „ Vārkavas parks ”  (ap Vārkavas muižas pili). 
Tā platība ir 2,7 ha. Parks ierīkots 19. gs. Parkā aug vietējās koku
un krūmu sugas, kā arī vairāk  nekā 10  eksotu  koku un  krūmu
sugas   kā   aslapu   kļava,   cukura   kļava,   pūkainais    filadelfs, 
smaržīgā   apse,  sudrabvītols,  Ungārijas  ceriņš,   Krimas   liepa, 
platlapu  liepa u. c. Parkā  atrodas  Vecvārkavas  estrāde.

Mācību ekoloģiskā „ Vārkavas dabas taka ” Vecvārkavā. Takā 
aplūkojama novadam raksturīga augu valsts, dabiskas ainavas,
arheoloģiskas celtnes un kultūrvēsturiskas  vietas.  Tiek  piedā-
vātas šādas tematiskās ekskursijas: „Vārkavas taka”(2,5 st.), kras-
tu flora un fauna (1,5 st.), pētniecība  Dubnas  upē (2  st.),  den-
droloģija (1 st.), dzīve pļavā (1 st.), ārstniecības augi (1 st.). Taka
sākas pie Vārkavas vidusskolas – tās „zaļajā klasē”. Dabā palīdz
ielūkoties un māca, kā  sadzīvot ar tūkstošiem dzīvību, kas dzī-
vo mums blakus - Helēna Piziča, tālrunis +371  29443089.

Meža taka „Sprīdīši” Kazēros. Pensionēti pedagogi  -  Valentīna
un Eduards Valaiņi - savu  nelielo  meža  īpašumu  ir  pārvērtuši 
par pasaku mežu – te var atrast vigvamu, sastapt Sprīdīti,  Vadā-
tāju, indiāņu pasaku varoni,  Rūķīti,  Žņaudzējčūsku,  Mednieku 
un   citus  tēlus,  kas  veidoti  no  dabas  materiāliem.  Meža   un 
ikdienas    dzīves    ainas    uzburs    saimnieks    Eduards, 
tālrunis +371  22035005.

Vanagu Svētās Annas Romas katoļu baznīca.   Pirmā   Vanagu 
baznīca pārvesta no Vecvārkavas. To  uz  Vanagiem  pārveda un 
uzstādīja kapsētā uz sagatavotiem akmens pamatiem 1882.gadā. 
1933. gadā pieņēma lēmumu  par  jaunas  baznīcas  celtniecību, 
1934. gadā   iesvētīja  tās  pamatus,  1936.  gadā   dievnams  tika 
pabeigts un iesvētīts. (Interesanti, ka jauno baznīcu  cēla  apkārt
vecajai koka baznīcai.) Baznīcas celtniecību, tās darbu vadīšanu
iesāka prāvests Šikur - Kalvāns, bet  pabeidza  -  prāvests  Leons
Garška.  Vanagu draudzes   prāvests  ir  Vilhelms  Bēķis,  tālrunis 
+371   29122201,  draudzes   priekšnieks - Gunārs  Skutelis, 
tālrunis +371  29511995.

Upmalas pagasts - Vecvārkava, Kazēri, Vanagi

Rimicānu  apkaimes  novadpētniecības  ekspozīcija  –  Saules  iela  2, 
Rimicāni,   tālrunis   +371  28444927.  Te   apskatāmas   Brīvvalsts   laiku,  
kolhozu, izpildkomiteju, ciema padomju  un  mūsdienu  reālijas, atmiņu 
pieraksti,Rimicānu pamatskolas vēsture. 
Ekspozīcija   atrodas   bijušās  Rimicānu 
pamatskolas  ēkas  2. stāvā.

      Rožkalnu pagasts - Rimicāni, Izdegas, 
Jaunkalni, Arendole, Pabērzi, Lielie Stradišķi, 
                               Augšmukti

       Kalupes evaņģēliski luteriskās 
draudzes  baznīca  Izdegās – dievnama 
celtniecībai ziedojumus sāka  vākt 1932.
gadā, pamati uzmūrēti 1935. gadā, 1940.
gadā dievnams iesvētīts. Dievnams tapa 
mācītāja  Kārļa  Brieža kalpošanas laikā,
lieli nopelni tā būvniecībā arī toreizējam
draudzes  priekšniekam  Jānim  Salenie-
kam.   Kalupes     draudzes   mācītājs   ir 
Gunārs Vaniņš, tālrunis +371  26800362,
draudzes    priekšnieks   -   Agris   Soms, 
tālrunis +371  29505945.

Logocku  māju  muzejs - „Jaunkalni”, ceļa    Špoģi  –  Arendole  –
Upmala   –   Sīļi    malā, tālrunis  +371  29498236. 

Arendoles parks  -  iemīļota  at-
pūtas vieta ar nelielu estrādi, so- 
liņiem,  āmuļiem,  skatu  uz 
muižas ēkām un Dubnas  krastu.

Aizpūrīšu  krucifikss  –  atjaunots  2007.  gadā  par  godu  tā  simtgadei. 
Krucifiksam ir ievērojama kultūrvēsturiska  vērtība  - tā  jumta  iekšpusi 
rotā ar roku gleznoti motīvi, jumtu izdaiļo kokgriezumi.

Arendoles   Svētās   Dievmātes   Romas   katoļu   baznīca.    Kalupes    prāvests    Vitalis     Treibšo 
1926. gadā draudzes vajadzībām iegādājās nopostītu mūra ēku, kas Arendoles muižā bija galdnieku
darbnīca.  Ēkai   samūrēja   sienas,  ielika   grīdu   un   griestus,  uzbūvēja   tornīti,   iegādājās    koka  
altāri. 1936. gadā  baznīcu  iesvētīja.  Arendoles  draudzes  prāvests ir Aleksandrs Madelāns,  tālrunis
 

  
+371  65420583,  vikārs  Valērijs 
Oļševskis; draudzes priekšnieks - 
Viktors  Lazdāns, tālrunis  +371 
26139541.

Mājā   un   pagalmā    saglabāta 
seniska   gaisotne    un  sadzīve. 
Māju  īpašnieces  te  atvēl rīkot 
gan   publiskus,    gan   privātus
gadskārtu      svētkus,   dažādus 
godus.    Ideāla  vieta   senatnes   
tveršanai. Muzejs apmeklētājus
gaida   vasaras   sezonā.

Arendoles   muižas   kungu    māja.    Arendoles    muižas    ēku 
komplekss tapis 18.gs.–19.gs. pirmajā pusē, būvēta kā muižkungu 
medību  un  atpūtas vieta. Latgales muižu arhitektūrā  Arendoles
pils apbūves komplekss izceļas ar  greznību un savdabību, kungu
māja ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Arendoles muiža
ir šarmanta, vēsturiska vieta Latgales laukos un viena no retajām
muižām,  kas   ir   atvērta   sabiedrībai.  Par apskati var  vienoties, 
iepriekš  sazinoties  ar  muižas   saimnieku  Arvīdu  Turlaju. 
Tālruņi +371 29229713, +371  29421413. 
          
Piemineklis   „ Nepakļāvības   godināšana ”   Arendolē,   veltīts 
aizsargam,  policistam  Jānim  Babrim  (1904  - 1982).

Piemineklis  Pabērzos dzejniekam,  juristam  un  sabiedriskajam 
darbiniekam (bijis tieslietu un tautas  labklājības ministrs )  
Jurim Pabērzam (1891 - 1961). 

            Vārkavas novada vietējās un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi – Čeirānu senkapi,
            Brokovsku  viduslaiku  kapi  (Vecie  Brokovsku  kapi),  Sempeļa kalns  –  senkapi,  Odzenes
apmetne, Ančkinu senkapi I,   Ančkinu  senkapi II,  Dovules  senkapi,  Bučku  senkapi,   Gavarišķu  
senkapi,  Zaķīšu  senkapi,  Pilišku   pilskalns.

Piemineklis  Lielajos   Stradišķos  1945. gada nevainīgajiem 
čekistu   upuriem.

Piemiņas vieta Augšmuktos Latvijas brīvības idejas aizstāvjiem pēc Otrā pasaules kara – Latvijas 
Tēvzemes sargu(partizānu) apvienības (LTS(p)A) izveidotājiem, vadītājiem un iedvesmotājiem.

Naktsmītnes
Viesu māja „ Salenieki ”- atrodas Rožkalnu pagasta Saleniekos,
Lielā   Kalupes   ezera   krastā,   piedāvā  naktsmītnes (40 vietas),
lieliskas  sportošanas  iespējas  (ir futbola un volejbola laukumi),
laivu  nomu, banketu zāles (20 un 100 personām), pirti, kamīnu,
telpas  semināriem   un   konferencēm  (20  un  100  personām), 
piknika  un  telšu   vietas, ekoloģiski  tīrus  produktus, ir mašīnu
stāvvieta.  Saimniecība  nodarbojas  ar  bioloģisko lauksaimnie-
cību,  ir  iegūts  „Zaļais sertifikāts”.  Viesus  uzņem  no  jūnija līdz 
septembrim. Tālrunis  +371 29159452 (Ruta Norkārkle).

Vasaras viesu māja „Vingri”– atrodas Rožkalnu pagasta Vingros, 
Dubnas  krastā, piedāvā  naktsmītnes (4  vietas),  viesību  zāli  ar 
kamīnu (10 personām), infrasarkano  staru  saunu,  melno  pirti, 
pirtnieka pakalpojumus, peldēšanos, makšķerēšanu,laivu nomu,
piknika un telšu vietu, kā arī nobaudīt bišu dravas produktus. 
Viesus uzņem  no  maija  līdz  septembrim. 
Tālrunis  +371  26319486 (Jānis Vingris).

Viesu  māja  „ Ludmila ” –   atrodas  Vārkavas  pagasta   Bučkās, 
Bleidas ezera krastā, piedāvā naktsmītnes  (20 vietas), 2  pirtis  ar 
atpūtas telpām,  makšķerēšanu, 4 laivu, 1 motorlaivas un ūdens-
slēpju nomu, lielisku peldvietu,  volejbola  laukumu, basketbola
grozu,  āra   virtuvi,   telšu   un  piknika  vietas,  rotaļu  laukumu  
bērniem, ir mašīnu stāvvieta, iespējams iegādāties  žāvētas  zivis. 
Viesus  uzņem  no  maija  līdz  septembrim. 
Tālrunis +371 29571408 (Sergejs Ļeonovs).
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Vanagu  pamatskolas  muzejs.  Muzejā   aplūkojamas  vairākas 
ekspozīcijas  –  skolas  vēsture;  20. gs.  20. un  30.  gadu  mācību
grāmatas, skolēnu burtnīcas, rokraksti; materiāli par Nacionālās 
pretošanās  kustību Vanagos, par  šīs  kustības  vadītāju  priesteri 
Antonu Juhneviču; ierīkota pēckara  laika  skolotāju  darbistaba;
ir  izstāžu  zāle,  kas   dažkārt top  par  radošo  darbnīcu.  Muzeja 
mājas  dvēsele ir pedagogu  Annas un Jāņa  Staru, kas  šajā mājā 
nodzīvoja daudzus gadus, saglabātā virtuve  ar tās piederumiem
un rokdarbiem. Tālrunis  +371  28450919. 

Vārkavas pagasta novadpētniecības muzejs - Kovaļevsku iela 6,
Vārkava, darba laiks: trešdienās,  piektdienās no plkst.  9.00-15.00, 
ceturtdienās  no  plkst. 12.00 - 15.00;  tālrunis  +371  27059046. 
Vārkavas pagasts tiek daudzināts kā  pirmās  tautskolas dzimtene 
Latgalē, tādēļ muzeja pirmā un  pastāvīgā  ekspozīcija  ir „ Pirmā 
tautskola Latgalē”. Tajā var iepazīties ar skolas vēsturi no Latvijas 
brīvvalsts  laikiem līdz  mūsdienām.  Otrā  patstāvīgā  ekspozīcija
ir  par  Vārkavas  pagasta   ievērojamiem   novadniekiem,  kā  arī  
muzejā   ir   apkopota   informācija  par pagasta  nozīmīgākajiem   
 

Vārkavas pagasts - Vārkava, Zibergova, Aizpūrīši, Zaķīši

          Pagasta    nozīmes 
kultūrvēsturiskie pieminekļi –  
Borkovas    muižas   klēts ,   kas
atrodas    Zibergovā,   Vārkavas 
tautas nama ēka (celta kā skola
       1888. gadā)  Vārkavā - 
Kovaļevsku ielā 5, Vārkavas pa-
gasta   pārvaldes  ēka  Vārkavā,
Kovaļevsku ielā 4.

Piemineklis   pasaulslavenajiem  zinātniekiem  –  biologiem, 
                                      brāļiem   Aleksandram  (1840-1901)  un  
                                      Vladimiram (1842-1883)  Kovaļevskiem 
                                      Zaķīšos - vārkaviešu cieņas un pateicības 
                                       apliecinājums    izcilajiem   zinātniekiem, 
                                       kas  te  ir  piedzimuši  un  pavadījuši 
                                       bērnību.

notikumiem. Ceturtdienās muzejā  rīko Tradīciju dienu, kurā ikviens var apgūt  aušanas, adīšanas, 
tamborēšanas,  tapošanas  u.c.  mākas. 

Vaivodu   dzimtas   muzejs   –  „ Lazdiņas ”,   Vanagi,   tālruņi  +371  65329843,   +371  20238414. 
Novadpētnieka  Jāņa   Vaivoda   izveidotajā   dzimtas   muzejā   ir  aplūkojami   tuvākā  un  tālākā 
apkārtnē savāktie un paša saglabātie  sadzīves priekšmeti, lauksaimniecības piederumi, grāmatas.
Muzeja    apmeklējums   ir   kā   aizraujoša   ekskursija   pagātnē,   nostalģisku   sajūtu   piepildīta.  
2010.  gadā   nāca  klajā  Jāņa  Vaivoda  grāmata  „ Vanagu  vēstures  lappuses ”.

Baltais  atceres  krusts  Vārkavā   -   20. gs.  komunistiskā  un  nacistiskā 
režīma  upuru  piemiņai.  Uz  šo vietu tika vesti  un  te  apglabāti  kara  un
pēckara  laika  komunistiskā  un  nacistiskā  režīma  upuri.  Vēlākos   gados
daudzi noviņiem  tika  pārapbedīt,  taču  daži joprojām atdusas šajā klusajā 
vietā. Baltais atceres krusts pulcina  cilvēkus Latvijas valsts sēru dienās, par
tradīciju  ir  kļuvis   Lāčplēša  dienai  veltītais  novada  iedzīvotāju un skolu 
jaunatnes  lāpu   gājiens  pie  krusta.
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