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Diskusiju pirmais aplis Uģa Puzuļa darbnīcā 05.04.2022. 
 

BĀNĪŠA ZEME 

DALĪBNIEKU ASOCIĀCIJAS AR VĀRDU SALIKUMU “BĀNĪŠA ZEME” 
 

‣ Bānīša zeme dzīvo un attīstās ļoti labi! 

‣ Bānīša zeme – tā zeme kur ES dzīvoju! 

‣ Bānīša zemes cilvēks – dzīve Bānīša zemē. 

‣ Bānīša zeme – bērnība, vēsture, atmiņas, tūrisma un ekonomikas palīgs. 

‣ Bānīša zeme – studiju laiki un ir blakus dažādos dzīves posmos. 

‣ Bānīša zeme – romantika, Bānīša stacija, Bānīša zemes cilvēki. 

‣ Bānīša zeme ir posms, kas savieno Gulbeni un Alūksni. Gribētos, lai tūristi brauc no Gulbenes ar Bānīti. 

‣ Bānītis – industriālais mantojums, svētki. 

‣ Bānīša zeme – kopiena ar aktīviem cilvēki, saimniecības. 

‣ Bānītis – bērnība, piedzīvojumi. 

‣ Bānītis – Papardes stacija, Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija. 

‣ Bānītis – vēsture, Pullanu kalns 

‣ Bānītis ir ļoti liela vērtība, kas nedrīkst pazust. 

‣ Bānīša zeme – Bānītis. 

 

VĪZIJA 
 

‣ 2020-2030: 

Bānīša zemes teritorijā būs vēl jauni tūrisma objekti, kas vēl vairāk piesaistīs tūristus. 

Tiks vairāk popularizētas vecās Bānīša pieturas, jo cilvēkiem interesē “vecais” Bānīša maršruts. 

Plašāk tiks svinēti Bānīša svētki. 

‣ Bānītis, kā Alūksnes-Gulbenes kopējais tūrisma magnets (darbojošs, ekskluzīvs, pieejams). 

Bānīša zeme, kā īpaša savrupa vieta ar pakalpojumiem, kas stiprina viens otru. 

‣ Bānītis kursē biežāka ar īpašu apkalpošanu. Visā maršrutā ir izvietotas informatīvās zīmes. Viss ir kustībā…! 

‣ Vīzija par Bānīša attīstību 2020-2030: 

Bānītis kursē vismaz 3x dienā. Lielākā daļa tūristu izmanto iespēju braukt ar Bānīti, jo katru gadu ir jauni 

piedāvājumi izklaidei, izziņai un vēderam. 

‣ Bānīša zeme strādā ne tikai vasaras mēnešos, bet arī ziemā (sniega motocikli, slēpes). 

‣ BĀNĪŠA ZEME 2030: 

BĀNĪTIS, DZĪVA, ROSĪGA, RADOŠA, AIZRAUJOŠA, UNIKĀLA, GARŠĪGA, LIPĪGA, PIEPILDĪTA. 

‣ Lai būtu pats “Bānītis”!!! 

‣ Lai darbotos “restorāna vagons” (mājražotāju izstrādājumu piedāvājums). 

‣ Lai saglabājās sliežu ceļš un vilciens. 

‣ Lai uzlabojās dzelzceļa apkārtne un infrastruktūra. 

‣ Lai biežāk kursē tvaika lokomotīve. 

‣ Bānīša zeme – iekārojamākais galamērķis BALTIJĀ! 

‣ Bānīša zemē viesi pavada vismaz trīs naktis visos gadalaikos. 

‣ Lai no jebkuras Bānīša stacijas var ar iznomātu transporta līdzekli (riteni, skūteri utt.) aizbraukt līdz jebkurai 

citai stacijai un turpināt ar Bānīti. 

‣ Lai katra Bānīša stacija strādātu! 
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SAKNES 

PAGĀTNE – RESURSI, TRADĪCIJAS 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 
 

‣ BĀNĪTIS ∞ (Bezgalības zīme – Bānītim neļaut apstāties) BĀNĪTIS – FOREVER. 

‣ No saknes pašiem pamatiem izriet spēcīgi saknes sazarojumi, kas ir koka pamats un visa sākums, tās ir 

stacijas, kas ir aizsākušas Dzelzceļa kustību – Pļaviņas, Gulbene, Alūksne, Ape, Mõniste. 

‣ Velo popularizēšana – ar velo pa Bānīša zemi. 

‣ FERDINANDA REISI – tos iespējams vairāk izmantot, veidot īpašos maršrutus. 

‣ BĀNĪŠA SVĒTKI (ZĪMOLS). 

‣ Sabiedriskais transports no stacijas līdz centram. 

‣ Cilvēkresursi. 

‣ Drezīnas. 

‣ Pakalpojumi – naktsmītnes, ēdinātāji, aģentūras, transports, izklaide. 

‣ Industriālais mantojums – stacijas un to teritorijas. 

‣ Velo kultūras attīstība. 

‣ Sabiedriskais transports. 

‣ Jāatdzīvina stacijas Kalnienā un Stāmerienā. 

‣ Gulbenes Depo atjaunošana. 

‣ Alūksnē griezulis. 

 

SAKNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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STUMBRS 

TAGADNE – DARBĪBAS, ŠĪ BRĪŽA AKTIVITĀTES 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Cauri stumbram stiepjas Bānīša sliedes, kurās ierakstītas vērtības, kas papildina Bānīti un viens otru – Bānīša 

stacija, Severīns, ekspozīcija, “Tvaiks x Ogle”, “Bahnhofs” viesnīca, Kafejnīca “Ābols”, “Elevators” muzejs, 

atpūtas soliņš Pullānā, Bānīša svētki, Pilssala, “Benevilla”, ezers, Paparde, Stāmeriena, Gulbene, kūku bode 

“Gardums”, “Pakalnieši”, Ates dzirnavas, “Sonāte”, Stāmerienas pils, “Dzelzceļš un Tvaiks”, Emzes un 

Spārītes parks. 

‣ Reklamēt Bānīša talku. 

‣ Sadarbība ar Raiti (tematiski pasākumi). 

‣ Līdera – lokomotīves trūkums. 

‣ Pakalpojumu kvalitātes atšķirības. 

‣ Pašvaldību sadarbības svētki. 

‣ Sadarbības stiprināšana attīstot zīmolu. 

‣ Būtu nepieciešams uzlabot sadarbību! 

‣ Tirdziņi – 33 km garumā un platumā. 

‣ Velo maršrutu izveide. 

‣ Bānītim pieguļošā zeme daudzviet ir privātīpašumi. 

‣ “Apsteidz tvaiku”. 

‣ Skolēniem sporta tradīcijas ieviešana sasaistē ar Bānīti. 

‣ Kā negatīvais, kas atainots, kā tārps ir cilvēku pasivitāte un cenu kāpums. 

‣ Papildinot koka daļu tika piezīmēts arī zibens, ko grupiņa apzīmēja kā nesapratni abu pušu pašvaldībās. 

‣ Katrs velk uz savu pusi. 

 

STUMBRA KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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LAPOTNE 

NĀKOTNE – KOPĪGI SASNIEDZAMIE MĒRĶI 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Kā saulīte/pozitīvais – VISS ATTĪSTĀS! 

‣ Saules baterijas uz stacijām. 

‣ “Velo osta” stacijā. 

‣ Projekta ideja – Velo maršruts Alūksne - Ape 

‣ Uzņēmēji (viesmīlības) ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu. 

‣ Jārisina nakšņošanas vietu pieejamība. 

‣ Aivars (Benevilla) ir rīks par viesnīcām. 

‣ Bānīša zemes klasteris. 

‣ Sadarbība starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. 

‣ Kopīgi veidoti piedāvājumi  (pilns piedāvājumu grozs). 

‣ Kompleksais piedāvājums individuālajiem braucieniem. 

‣ Bānīša zemei kopējā mājaslapa – piedāvājumu klāsts, rīks, kas palīdz salikt maršrutu pa Alūksni un Gulbeni. 

‣ Bānītim ir jābūt universālam. 

‣ Izmantot Rīga – Gulbene vilcienu (2dienas). Gulbene – Alūksne ar Bānīti. 

‣ Rīgas vilciens savienots ar Bānīti līdz Alūksnei katru dienu. 

‣ Staciju attīstība – ar velo, skūteri. Velo tīkls starp stacijām. 

‣ Bānīša svētki. 

‣ Bānīša diskotēka. 

‣ Regulāri pasākumi 1x mēnesī vai 1x ceturksnī (dažādām auditorijām). 

‣ Īpašie ziemas piedāvājumi – Ziemeļu ekspresis. 

‣ Bānīša laupītāji. 

‣ Atjaunot Indzera zaļumballes Indzera pussalā. 

‣ Tematiski Bānīša pasākumi. 

‣ Kā zibens ir atainota problēma ar vides pieejamību. 

‣ Kā tārps ir attēlots finansiālais un cilvēkresursu trūkums. 

 

LAPOTNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS:

 



Lapa 5 no 5 

NĀKOTNES IDEJU UN PROJEKTU INKUBATORS 
 

‣ Zaļā dzelzceļa izveide Alūksne-Ape. 

‣ Bānīša zemes klastera izveide. 

‣ Izstrādāt Bānīša zemes attīstības un rīcības plānu! 

 

DISKUSIJU SADAĻA 
 

‣ Tūristi nemeklē vietu – meklē sajūtu! 

‣ Ļoti svarīga kvalitāte apkalpošanas sfērā, paškritika uzņēmējiem. 

‣ Var veidot grāmatu “Bānīša stāsti”, jo katram ir savs stāsts par un ap Bānīti. 

‣ Šī gada decembrī gaidāmas jaunas ekspozīcijas ar jauniem stāstiem Alūksnes Bānīša stacijā. 

‣ Jājūtas kā “sviestiņā” – jānoskaidro, kas klientus piesaista un uz to jāstrādā. 

‣ Galvenā ir ilgtspēja. 

‣ Izstrādāt Bānīša stratēģiju un rīcības plānu. 

‣ Veidojas kopējs nākotnes piedāvājums. 

‣ Atjaunot līniju Alūksne-Ape. Līnijā vietām saauguši lieli koki, ir divi tilti un viens no tiem ir bojāts.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusiju apļi norisinājās starpteritoriālā sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 "Bānīša zemes 

labumi - 33 km garumā un platumā!" ietvaros. 

 

 


