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PIEZĪMĒM
CIENĪJAMO TAKAS APMEKLĒTĀJ !

Mācību  -  ekoloģiskā  taka  „Vārkavas  taka”  izveidota  1998., 
1999.  gadā.  To  veidoja  Vārkavas  vidusskolas  „Dabas  draugu 
klubs“,  bet  finansiāli  un materiāli  sponsorēja  Reģionālais  vides  
centrs Centrāl- un Austrumeiropai, ASV organizācija „Ecologia”  
un Vārkavas novads. 

Vārkavas  taka  atrodas  gleznainās  Dubnas  upes  krastos  pie 
Vārkavas vidusskolas Preiļu rajona Vārkavas novadā.

Laiks,  kas  nepieciešams,  lai  iepazītos  ar  taku  apmēram  3 
stundas. Tās kopgarums 3,5 km, no tiem 2 km iet gar kārklu un 
niedru  ieskautajiem  Dubnas  upes  lēzenajiem  krastiem,  pa 
dabiskām  līču  pļavām  un  vecupes  krastiem.  Apmēram  1  km 
atpakaļceļā taka virzās pa autoceļu Preiļi -Vecvārkava. 

Vārkavas  takā  ir  mūsu  novadam  raksturīga  augu  valsts, 
dabiskas  ainavas,  arheoloģiskas  celtnes  un  kultūrvēsturiskas 
vietas.  Katram  šeit  ir  dota  iespēja  iepazīties  ar  vareniem 
dižkokiem,  ar  savdabīgiem  dabas  veidojumiem,  interesantiem 
dabas  procesiem un  to  sekām.  Katram Vārkavas  takas  gājējam 
gribēsies sev kaut ko no ozolu, ošu un liepu varenības, no Dubnas 
straujuma un no noslēpumiem, kas vijas ap seno parku un pili. Un 
ikviens, lai arī kādas takas gājējs viņš nebūtu, agri vai vēlu gribēs 
atgriezties  vēl  un vēlreiz  te,  šajā  no ārpasaules  atbīdītajā,  klusi 
čukstošajā pasakā. Izstaigājot Vārkavas taku, Jūs gūsiet patīkamas 
emocijas  un  baudījumu,  vērojot  un  ieklausoties  dabas 
daudzveidīgajās balsīs. 



8. DZĪVE PĻAVĀ  

Cik mīļi! Cik lāsmojoši! Cik skaisti un noslēpumaini! Cik ļoti 
daudzveidīgi norit dzīve pļavā! Ik pa laiciņam tā nomaina savam 
ietērpam  krāsas  -  te  pieneņu  dzeltenā,  te  pūku  pelēkbaltā,  te 
margrietiņu  caurspīdīgā un timotziedu brūnganā. Te 
reizēm  šķiet  -  varētu iebrist ziedos un nogrimt, 
pazust.  Kā  pļava  spēj plaucēt sevī tik ļoti daudz 
skaistuma?  Dzirdīgākām ausīm  to  uzzināt  nieks 
vien  ir  -  var  apgulties  zaļajā ziedu  dvēselīšu  jūrā, 
vērties  debesīs  un  klausīties, kā  klusi  un  noslēpumaini 
runājas čaboņa, ko viņa stāsta. Bet  visi  tā  nevar!  Tādēļ 
mēs  gribam  piedāvāt  savu  palīdzību.  Iepazīsim  pļavas  dzīvi 
kopīgās nodarbībās. 

IZMANTOJIET  IESPĒJU  IEPAZĪTIES  AR  DABU,  TĀS 
DAUDZVEIDĪBU. 

GAIDĀM CIEMOS ! APMEKLĒJIET VĀRKAVAS MĀCĪBU - 
EKOLOĢISKO TAKU !

 

JUMS IR DOTA IESPĒJA IZVĒLĒTIES 
VARIANTUS TAKAS IEPAZĪŠANAI 

1.   IEPAZĪSTIET TO VIENATNĒ !  

Izmatojot  „Takas  ceļvedī”  doto  shēmu,  vari  nesteidzīgi 
raudzīties dabas pasaulē.  Tu būsi pārsteigts,  ieraugot,  cik ļoti  tā 
atšķiras no mūsējās! Ja dzīve izspēlējusi ar tevi kādu muļķīgu joku 
vai jau ilgu laiku vienaldzīgi skatījusies Tev sejā, atnāc un atklāj 
sevi  no  jauna.  Te  ir  īstā  vieta  sevis  saplūdināšanai  ar  Dubnas 
rāmumu,  viņas  vēju  šalkoņu,  putnu  dziesmām  un  zaļumu.  Bet 
varbūt Tev nav ar ko sadalīt savu prieku? Nāc, te Tevi sadzirdēs 
un Tu labāk dzirdēsi sevi!

2. TAKAS APMEKLĒJUMS GRUPĀ     

Tu vēlies iepriecināt savu draugu vai paziņu pulciņu? Izvēlies 
vienu  no  piedāvātajām  tematiskajām  ekskursijām,  paziņo  savu 
vēlmi  Vārkavas  vidusskolas  „Dabas  draugu  klubam”.  Tev  tiks 
piedāvāts  ekskursijas  vadītājs,  kurš  pratīs  parādīt  tos  brīnumus, 
kam ikdienā var itin klusi paiet garām un nepamanīt to burvīgumu.

 



2. AUTOBUSA EKSKURSIJA  “VĀRKAVAS NOVADS “ 

Piedāvājam 5 stundu braucienu pa maršrutu:
1) Vārkavas vidusskola,
2) Vārkavas pils un parks, 
3) Vārkavas baznīca, 
4) Latgales pirmā tautskola, 
5) Brāļu Kovaļevsku dzimtās mājas,
6) Valsts aizsargājamais Ašenieku purvs, 
7) Nīcgales Lielais akmens,
8) Dubnas upe.

                                                 /Ar transportu neapgādājam. /

3. DENDROLOĢIJA, VĀRKAVAS PARKS 

Piedāvājam iepazīties  ar  30  koku un  krūmu  sugām Vārkavas 
parkā  un  tā  apkārtnē.  Milzīgie  ozoli,  oši,  kļavas,  liepas,  ābeles, 
egles virs mūsu galvām izveidojušas vēju ligzdas. Te sastopas un 
mājo visu Latvijas novadu vēji, un koku vainagi tiem žūžo klusas 
dziesmas. Cik daudzveidīgas un dažādas ir tās dzīvības, kuras ap 
sevi  pulcē  šie  staltie  milzeņi!  Putnu  sugu  desmiti,  mizgrauži, 
divspārņi, cietspārņi un zvīņspārņi, un arī tie, kuriem krūtīs pukst 
īstu  cilvēkbērnu  sirdis.  Te  var  atnākt,  pieglausties  kokam,  kā 
sirmām vecmātēm,  un aizmirst  visu,  visu,  kas palicis  aiz  šī  zaļā 
vairoga. Koki runā, stāsta par sevi. Klausies ! 

4. DUBNA 
Piedāvājam  praktiskas  nodarbības  pie  Dubnas 

upes: 
1) planktona  ievākšana  un  tā  dzīvnieku  un  augu  sugu 

noteikšana;
2) bentosa  ievākšana  un  tā  dzīvnieku  un  augu  sugu 

noteikšanu.

EKSKURSIJU ANOTĀCIJA
1. VISPĀREJA EKSKURSIJA „VĀRKAVAS TAKA “   

Piedāvājam iziet 3,5 km garu takas maršrutu ar 20 
pieturas vietām:

1. SĀKUMS

Mūsu novads ir sena kultūrvēsturiska 
vieta,  kur  atrodami  daudzi  senkapi, 
arhitektūras  un  mākslas  pieminekļi, 
eksotu koku  un  krūmu  sugas.  Cik 
apbrīvojami  viegliem,  brīnišķiem  un 
skaistiem  mezgliņiem  pagātne  saista 
mūsu tagadni un nākotni!  

2. ZARU SAAUGUMS OZOLĀ
 

Cik  daudz  interesantu 
parādību  dabā  paliek 
nepamanītas  paviršam 
skatienam!  Mēs  steidzamies, 
steidzamies,  steidzamies!  Bet 
uz  kurieni  ?  Apstājies!  Izstiep 
rokas, atver acis, atdari ausis un 
kļūsti  bagāts.  Sudrabs  pie 
kājām,  zelts  virs  galvām, 

dimanti  rīta  rasā,  dārgi  mākslas  darbi  visapkārt  -  gleznas  un 
akvareļi, tēli un skulptūras. IERAUGI!



16. VECUPE

Kādreiz  cilvēki  ir  gribējuši  salauzt  Dubnas  spītību,  iztaisnot 
viņas  līkumus,  bet  īsti  tas  nav  izdevies,  tādēļ  tagad  ir  divas 
brīnišķīgas  upes  -  vecupe  un jaunā upe.  Katrai  savs  raksturs  un 
dzīve. Katrai savs.

17. AKMENS, TĀ VĒSTURE

Tikai  pavisam nesen  1874.  gadā  tika 
atklāts,  ka  tālā senatnē  Rietumeiropā  no 
Skandināvijas  ir virzījies  ledājs,  kas  arī 
atnesis  līdzi  lielos laukakmeņus. Jo tālāk tika 
nesti  ledāja atlauztie  cieto  iežu  bluķi, 
iekļāvušies  ledāja biezajos  slāņos,  jo  vairāk 
tie  sašķēlās, nobrāzās, nogludinājās un 
kļuva arvien sīkāki. Akmeņi  mums  daudz  ko 
var pastāstīt par zemes vēsturi. Nāc, ieklausies !

18. BALTIE ĀMUĻI

Kas ir tie lielie, zaļie kamoli kokos ? Āmuļi ! Tos vējš ir savēlis 
vai saule savirpinājusi? Izrādās - tie ir dzīvi. Āmuļi dzīvo uz koku 
rēķina. Nekauņas ! 

19. VĀRKAVAS BAZNĪCA

Katru rītu pāri visai apkārtnei skan 
dievnama lielie zvani. Baznīciņa katru 
svētdienu  aicina  mūs,  bet  svētkos 
pulcina ap sevi lielus ļaužu pūļus. Un, 
šķiet, tieši virs šīs svētvietas mīt baltais 

latviešu Dieviņš. 

     
7. SĒRU VĪTOLI

Bez skumjām nevar iztikt nekad un nekur. Ja nav īstu skumju, 
tad  cilvēki  vienkārši  tās  izdomā.  Tā  arī  šie  brīnišķīgie  koki  ar 
slaikajiem, pelēkbrūnajiem zariem un maigajām lapiņām ieguvuši 
nosaukumu - sēru vītoli,  tādēļ arī viņu stāvi, skumji saliekušies, 
glāsta zemi. 

8. VĀRKAVAS VIDUSSKOLA

Skola…. Tik daudzi, pat visā pasaulē dzīvojušie, to sauc par 
savu.  Un  kā  gan  citādi  var  būt  -  jau  astoņi  desmiti  gadu  ir 
aizritējuši kopš  tās 
dibināšanas. Brīnišķīgais 
skolotāju kolektīvs, 
gleznainā skolas 
apkārtne  un Dubnas 
zilie  ūdeņi neļauj aiziet 
no  skolas nevienam 
bez dabas un cilvēku mīlestības,  bez dzīves gudrības, prieka un 
izsmalcinātas skaistuma izjūtas.

9. TŪJAS

Šajos kociņos  tiešām cirkulē  dzīvība,  ne velti  tūjas dēvē par 
dzīvības kokiem. Un ne jau tikai sulīgais zvīņlapu zaļums liek par 
to  domāt.  Nē!  Saulainās  dienās  tūju  zaros  var  redzēt  draiskus, 
mirguļojošus un ņirbošus saules zaķīšu simtus. Arī Tu vari nākt 
ciemos, noķert sev vienu līksmu zaķīti, pieradināt un likt, lai tas 
dzīvo atmiņu pļavās un rada Tevī mutuļojošu prieku. 



DABAS DRAUGU KLUBS
H. PIZIČA, E. KANCĀNE

Datorgrafika: JĀNIS PIZIČS

MĀCĪBU - EKOLOĢISKA TAKA

CEĻVEDIS
Ceļvedis  izmantojams,  dodoties  ekskursijā  pa  Vārkavas  taku.  Tajā  dota 

anotācija  8 tematiskām ekskursijām, ko piedāvā Dabas draugu klubs.  Mācību 
ekskursijas  izmantojamas  galvenokārt  kā  netradicionālas  bioloģijas  un  citu 
mācību priekšmetu apguves metodes, izmantojot dabu kā mācību vidi.   

VĀRKAVAS NOVADS – 2002



VĀRKAVAS TAKAS SHĒMA

1. Sākums 6. Duglāzijas 11. Kļavas 16. Vecupe
2. Zaru saaugums 7. Sēru vītoli 12. Vārkavas 17. Akmens
    ozolā  pils
3. Tilts pār 8. Vārkavas 13. Vārkavas 18. Baltie āmuļi
    Dubnas upi  vidusskola.  parks
4. Kursīšu ozols 9. Tūjas 14. Dubnas upe 19. Vārkavas 

      baznīca
5. Strēlnieku 10. Stārķu ligzda 15. Līču pļavas 20. Galapunkts
    dārzs ozolā

PIEZĪMĒM



PIEDĀVĀJAM ŠĀDAS TEMATISKĀS 
EKSKURSIJAS

1. VISPĀRĒJA EKSKURSIJA “VĀRKAVAS TAKA “ / 3 stundas /
2. AUTOBUSA EKSKURSIJA „VĀRKAVAS NOVADS“ 

/ 5 stundas /
3. DENDROLOĢIJA „VĀRKAVAS PARKS” / 2 stundas /
4. DUBNA - FAUNA UN FLORA / 2 stundas /
5. MATEMĀTISKI APRĒĶINI DABĀ / 1 stunda /
6. ĀRSTNIECĪBAS AUGI / 1 stunda /
7. ORIENTĒŠANĀS APVIDŪ / 2 stundas / 
8. DZĪVE PĻAVĀ  / 2 stundas /

CIENĪJAMO TAKAS APMEKLĒTĀJ!

Ne visas pieturas vietas un apskates objekti dabā ir marķēti ar 
marķējuma zīmi. Marķēšana dabā nav nepieciešama takas sākuma 
posmā, kur Jūs tiekat iepazīstināti ar Vārkavas pili, skolu,  parku un 
citiem  labi  pamanāmiem  apskates  objektiem.  Jūs  neatradīsiet 
marķējuma zīmes Nr. 2, 3, 4, 8, 12, 13, 19.  

LABU ATPŪTU UN DAUDZ POZITĪVU EMOCIJU !

5.   MATEMĀTISKI APRĒĶINI DABĀ  

Piedāvājam praktiskas nodarbības dabā:
1. Koku vecuma noteikšana
2. Koku augstuma noteikšana
3. Upes platuma noteikšana
4. Upes dziļuma noteikšana

6. ĀRSTNIECĪBAS AUGI  

Piedāvājam iepazīties ar mūsu 
novadā  izplatītākajiem 
ārstniecības  augiem,  to 
pielietošanu,  ievākšanas 
noteikumiem,  izplatību  un 
noteikšanu. Mūsu apkārtnē ir tik 
daudz  vērtīgu,  neaizstājumu  un 
derīgu  augu  dvēselīšu.  Daba  ir 

liela,  liela  aptieka.  Vai  arī  Tu vēlies  būt  kaut  maziņš,  mazītiņš 
farmaceits?  Nāc pie  mums!  Nāc mūsu pasakā!  Mēs palīdzēsim 
ielūkoties klusajā, dzīvības pilnajā augu spēka pasaulē.

7. ORIENTĒŠANĀS DABĀ.     

Iekams  nepazīsti  savu zemi,  ir  grūti  saprast  ārzemju  un 
kaimiņzemju  skaistumu.  Un  ja  nu  ciemos  pajautā  par  mūsu 
Latviju? Mācīsimies, ko mums stāsta mūsu koki, akmeņi, ķērpji. 
Liksim lietā  jau uzkrātās  tautas  gudrības!  Vērīgāk ieskatīsimies 
odu dejā un mākoņu kustībā, ieklausīsimies varžu kurkstēšanā un 
pavērosim,  kā uzvedas  mūsu  draugi  suņi  un kaķi.  Vai  tikai  tie 
mums negrib ko pateikt ?



3. TILTS PĀR DUBNAS UPI 

Tilti  vienmēr  ko  savieno. 
Mūsu  tilts  -  divas  zemes 
sirsniņas  -  divu  baznīcu 
draudzes  -  Vārkavas  un 
Kalupes,  tādēļ  arī  šodien 
daudzi  runā,  ka  viņā  upes 
pusē dzīvo kalupieši, bet šinī - 

vārkavieši. Nu ir izzudis šāds vēsturiskais dalījums, abas draudzes 
veido Vārkavas novadu.

     4. KURSĪŠU OZOLS 

Preiļu rajons nav visai bagāts ar dižkokiem, bet mūsu pusē aug 
Kursīšu ozols - īsts milzenis. Burvīgums auklē to sirmajā lapotnē 
vējus,  kuri  klusi  stāsta  pasakas,  žūžo  šūpuļdziesmas  un,  šķiet, 
reizēm  pat  smejas.  Atnāc,  ieklausies!  Varbūt  Tev  šis  simtgadu 
milzis  nodziedās  ilgas,  nospēlēs  simfoniju  vai  iemācīs  mūžības 
smieklus.

 
5. STRĒLNIEKU DĀRZS 

Katram ir  svēta  sava pagātne,  arī  mums.  Mēs esam lepni,  ka 
skolai bija tik labas tradīcijas kā tikšanās ar strēlniekiem. Tieši viņi 
pirms pāris gadu desmitiem iestādīja šos kociņus.  

     6. DUGLĀZIJAS

Latvijā  šo  dīvaino  egli  sāka  audzēt  tikai  pagājušā  gadsimta 
beigās.  Sēklas  ieveda  no  Ziemeļamerikas,  kur  šī  suga  izplatīta 
savvaļā. Dzimteni vienmēr ir mainīt grūti, bet, ja apkārt tik daudz 
mīlestības,  patiesa  prieka  un  bērnu  smaidu,  pat  eglei  izdzīvot 

20. GALAPUNKTS

       



svešumā vieglāk. 

10. STĀRĶU LIGZDA OZOLĀ

Vai  esi  dzirdējis,  ka  stārķi  dēvē  arī  par 
svēteli?  Varbūt  tieši  šie  putni  mums  nes 
svētību,  atvaira  ļaunumu.  Baltais  stārķis  ir 
otrās  grupas aizsargājams  putns,  Eiropā reti 
sastopams, bet pie mums daudz! Varbūt tieši 
tādēļ citur stāda lielus kāpostu laukus, lai tur 
varētu  sameklēt  bērniņus?  Mums  ir  sava 
stārķu ģimene, un bērnu mums netrūkst. 

11. KĻAVAS

Pavasarī,  medaini  saldi  smaržojot,  to  zaros  klusi  plaukst 
dzeltenīgie ziediņi. Vasarā nevienam citam kokam nav tik ļoti zaļa 
un  skaista  lapu  vainaga.  Rudenī  neprātībās  iejukt  aicina  raibais 
kļavlapu  virpulis.  Tikai  ziemā  šie  koki  atpūšas,  krādami  sevī 
dzīvības pilnas, spēcinošas sulas.

12. VĀRKAVAS MUIŽA
   

     Ap to apvijušās leģendas 
un  nostāsti,  jau  no  seniem 
laikiem  pils  nesusi  sevī 
noslēpumus.  Daudzus  gadus  šī 
milzīgā  greznā  māja  tika 
izmantotas  skolas  internāta 
vajadzībām,  un  nereti  internāta 
audzēkņi  sūdzējušies,  ka  pilī 

spokojas.  Varbūt  -  tiešām?  Kas  zina  -  varbūt  arī  Tev  laimēsies 
ieraudzīt pavisam neparastu 
spoku! 

13. VĀRKAVAS PARKS  

Ja  ļaudis  saprastu  sirmo 
koku, krāšņo puķu un putnu 
valodu,  kas  tik  svētsvinīgi 
šalc,  gulgo, vītero un čivina, 
tad šie dabas radītie brīnumi 
pastāstītu  daudzus 
noslēpumus  par  savu  un 
cilvēku  dzīvi,  par  to,  kā 

klājās senatnē un kā klājas šodien. Un milzīgie koki spēj pat dot 
spēku, nebeidzamu, lielu un sīkstu - ilgu gadu garumā viņos tas 
krājies un neļāvis padoties Dubnas spēcīgo vēju brāzmām.

14. DUBNAS UPE 
 

Likteņupe,  laimes upe,  vēja upe. 
Kopš  neatminamiem  laikiem  tā 
ieskauj  Latgali  savos  līkumos. 
Kādreiz  gar  tās  krastiem  pletušās 
ozolu  audzes,  tādēļ  no  Krievzemes 
nākušie  plostnieki  devuši  upei  tādu 
nosaukumu.  Dubna  nes  sevī 

miljoniem  dzīvību,  bet  tās  krastā,  šajā  līkumā  pie  Vārkavas 
vidusskolas, dzīvību ieraudzījusi ne viena vien mīlestība, ne viens 
vien laimes mirklis. Simtiem, tūkstošiem. Dubna mums nozīmē - 
dzīvot, elpot, sapņot. 

15. LĪČU PĻAVAS

Tad, kad raisās leknie pureņu pumpuri,  līču pļavas pārvēršas 
koši dzeltenā vaska ritulī. Ne acu atraut ! Bet citkārt asie, līganie 
grīšļu viļņi uz savām rokām līču pļavās šūpo kameņu dziesmas, 



dzied slavas dziesmas kaimiņu vītoliņam un vecupei. 
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