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1. Vārkavas novadpētniecības muzejs. 

Apskatāmas vairākas 

ekspozīcijas: „Pirmā 

tautskola Latgalē”,  

radošo mākslu salo-

nā fotoizstāde 

„Taureņi ir kā sap-

ņi…”, muzeja-klēts 

telpās „Seno sadzī-

ves un darba rīku 

ekspozīcija „Mana sēta””. 

2. Borkovas muižas klēts. Vietējās nozīmes 

arhitektūras piemineklis. Celtnē   redzami goti-

kas stila elementi, celta 19.gs otrā puse. 

3. Aizpūriešu krucifikss.  

Izgatavots pēc Nīdermuižas prāvesta Stanislava 

Milaševiča izstrādāta parauga uzstādīts  

1903. gadā. Krucifiksa augstums ir 3,7 m, izga-

tavots no ozolkoka brusām ar  skārda jumtiņu, 

zem jumtiņa zīmēts ziedu motīvs. Jēzus kristus 

tēls veidots no koka. Novada teritorijā ir vēl šādi 

divi krucifiksi: Mežareju 

krucifikss un Cepļuku sā-

džas krucifikss. 

2006. gadā ar Valsts kul-

tūrkapitāla fonda, SIA 

„Čiekuri”, z/s ”Plivdas”, 

Rēzeknes mākslas vsk. 

palīdzību Vārkavas pa-

gasta padome    Aizpūrie-

šu krucifiksu atjaunoja.     

 4. Pilišķu pilskalns.  

Vissenākais Vārkavas pagasta administratīvais 

centrs atradās Pilišku pilskalnā un apmetnē pie 

tā. Kad Pilišku pilskalnā bijušo pili svešzemju ie-

brucēji iznīcināja vai tā gāja bojā kādos citos ap-

stākļos, pagasta administratīvais centrs tika pār-

celts pie Feimankas un atradās tās kreisajā kras-

ta vietā, kur tagad atrodas Ančkini. Pilskalns ir 

valsts nozīmes kultūras 

piemineklis  

 5. Rozes kalns un Gava-

rišķu senkapi. 

Sena teika vēsta, ka Šusta 

muižkunga meita iemīlēju-

sies kalpa puisī, bet precē-

ties toreiz nevarēja ar ze-

mākas kārtas  cilvēku. Mī-

lestība bijusi tik stipra, ka 

meitene, kuras vārds bija Roze izdarīja pašnāvību 

un  viņa tika apglabāta šajā kalnā. Šo kalnu dēvē 

arī par franču senkapiem, jo nostāsti vēsta par to, 

kad 1812. gadā  franču karaspēks atkāpās uz 

Daugavpili, tad šeit esot apglabājuši kritušos  ka-

ravīrus. Gavarišķu senkapus 1925. gadā reģistrē-

ja H. Riekstiņš norādot, ka senkapus iezīmē  4 

uzkalniņi. Senkapus  arheoloģiski izpētīja   1928. 

gadā R. Šņores vadībā. 

6. Zaķīšu senkapi un brāļu Kovaļevsku         

piemiņas vieta. 

Piemineklis pasaulslavena-

jiem zinātniekiem –biologiem, 

brāļiem Aleksandram (1840.-

1901.) un Vladimiram (1842.-

1883.) Kovaļevskiem ir vārka-

viešu cieņas un pateicības 

apliecinājums izcilajiem zināt-

niekiem, kuri ir piedzimuši Vārkavas novadā un 

pavadījuši   savu bērnību. 

7. Dolgais Bors kruci-

fikss. Uzstādīts  Latvijas 

pirmās brīvvalsts laikā 

apmēram 1930. gadā. 

Maija dziedājumi notiek, 

maija pēdējā svētdienā. 

8. Čukuru krucifikss. 

Čukuru sādžas krucifikss 

ir tāds pats kā Aizpūrie-

šu un Mežareju kruci-

fikss pēc viena autora skices veidots.  

 

9. Vārkavas Vissvētās Trīsvienības  Romas  

katoļu draudzes baznīca.  

Vietējās nozīmes  

arhitektūras piemi-

neklis. Baznīcas ēr-

ģeles ir valsts nozī-

mes mākslas piemi-

neklis. Baznīca  uz-

celta 1877.  gadā An-

dreja Čegisa vadībā, 

iesvētīta 1896. gadā.  
 

10. Vārkavas muižas pils.  

Uzcelta ap 

1865. gadu ir vietē-

jās nozīmes arhi-

tektūras pieminek-

lis. Blakus atrodas 

brīvdabas estrāde   

un Vārkavas parks. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Velomaršruta garums 36 km.  
                  Ir pieejami pieci velosipēdi.   
Maršrutu iespējams izbraukt arī ar automašīnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vārkavas novadpētniecības muzejs  

               Vārkavas novads t.: 27059046. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VELOTŪRISMA MARŠRUTS  
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