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Diskusiju otrais aplis Jaunannas tautas namā 12.04.2022. 
 

BĀNĪŠA ZEME 

DALĪBNIEKU ASOCIĀCIJAS AR VĀRDU SALIKUMU “BĀNĪŠA ZEME” 
 

‣ Foršie pasākumi, jaunatklātas lietas (Z/S Dzelzavieši). 

‣ Bānītis – mūžīgi mūžos, lai turpina būt. 

‣ Bānītis – atmiņas no bērnības. 

‣ Bērnībā bieži braukts. 

‣ Bānītis un jaunieši ar Ferdinandu. 

‣ Bānīša svētki un to aktivitātes. 

‣ Speciāls brauciens līdz Umerniekiem ar bērniem un mazbērniem. 

‣ No skolas uz Alūksni ar Bānīti. 

‣ Zeme pa kurieni čukina Bānītis – objekts pie kura brauc no visām malām. 

‣ Kaut kas ļoti mīļš! 

‣ Atmiņas, emocijas, darbs, pasākumi. 

‣ Tūrisma magnēts, pievienotā vērtība, kopīgs piedāvājums. 

‣ Bānītis – sākums, jauns (pilns vagons, vientuļa kundzīte). 

‣ Viss turpinās! 

‣ Lielas iespējas. 

 

VĪZIJA 
 

‣ 2030.gadā Bānītis kā joprojām “dzīvs” un kursējošs vilciens. 

‣ Bānīša zeme – Latvijas Nacionālais dabas parks ar “Bānīša skolu”, kā vietējās dzīvesziņas izziņas avotu. 

‣ 2030.gadā Bānīša zeme būs kļuvusi tik pat atpazīstama, kā Gaujas Nacionālais parks. 

‣ Uzņēmēji regulāri iknedēļu iesūta jaunumus, ko publicēt Facebook lapā. 

‣ Bānīša zeme būs kļuvusi par velo zemi. 

‣ Bānīša zeme – rosīga, piesātināta un pārdomāta piedāvājuma piepildīta, kas piesaista tuvus un tālus viesus 

visa gada garumā. 

‣ Bānītis kursē katru dienu tā, lai abām pilsētām ir iespēja vienas dienas laikā aizbraukt līdz otrai un atpakaļ. 

‣ Svētku dienās biežāk un vairāk aktivitātes! 

‣ Būs maršruts: Gulbene-Alūksne-Ape! 

‣ Bānīša zemē būs vairāk iedzīvotāju, būs dažādi jauni piedāvājumi tūristiem un Bānītim tādas “uzpariktes” kur 

viegli novietot velosipēdu. 

‣ Vienota, attīstīta, Vislatvijas mērogā atpazīstama teritorija ar plašu kultūras un tūrisma piedāvājumu. 

‣ Teritorija kur iedzīvotāji un uzņēmēji ir kā vienota kopiena. 

‣ Bānīša zeme – mūsdienīga, ar cilvēkiem, kas tiecas saglabāt vecās vērtības un papildināt ar jaunām – 

inovatīvām. 

‣ Pēc astoņiem gadiem: 

- Pilnas sēdvietas ar pasažieriem; 

- Ja vēlas foto, pieejams fotogrāfs; 

- Iespējams nopirkt dzērienus un uzkodas. 

‣ Bānītim pieci vagoni un visi pilni ar pasažieriem. 

‣ Lai visiem uzņēmējiem izdodas iecerētais. 
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‣ Lai ripo jaudīgāk un ar tvaiku, lai kursē restorānvagons ar kādu ballīti.  

‣ Saglabāt esošos pasākumus bērniem un attīstīt jaunus. 

‣ Lai pietiek finansējuma un radošu cilvēku. 

 

SAKNES 

PAGĀTNE – RESURSI, TRADĪCIJAS 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 
 

‣ Unikalitātes Bānīša izbūvē. 

‣ Preču piegāde. 

‣ Vietējais eksports (mežs, pārtika). 

‣ Pārvietošanās. 

‣ Darba vietas. 

‣ Alūksnes pilsētas tiesības (1920). 

‣ Straujāks iedzīvotāju pieaugums. 

‣ Jauni vietvārdi, sadzīves notikumi (piem., “Deguma” ceļš). 

‣ Bāņa zemes cilvēks. 

‣ Medību pils Jaunannā netiek izmantota. 

‣ Dabas takas gar Bānīša sliedēm. 

‣ Kvalitatīvi 2 dienu piedāvājumi abām pusēm. 

‣ Mazo staciju attīstība – velo pakalpojumi starp stacijām. 

‣ Pieejamība arī ģimenēm ar ratiem. 

‣ Mazo staciju pilnīgāka izmantošana. 

‣ Kā faktori, kas traucē attīstīties zīmējumā ir atainots tārps. Tārpā ierakstītie faktori – 2.pasaules karš (tilta 

spridzināšana, sliežu zagšana, iedzīvotāju samazināšanās), netiek izmantota vietējo uzņēmēju sadarbība. 

‣ Kā negatīvie ārējie apstākļi, kurus nevar ietekmēt ir atainots zibens. Zibens ir norādīts, kā valdības lēmumi un 

inflācija. 

‣ Atainojot pozitīvās lietas dalībnieki ir uzzīmējuši sauli, kurā ierakstīts – paaudžu turpinājums, vēstures 

liecība. 

 

SAKNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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STUMBRS 

TAGADNE – DARBĪBAS, ŠĪ BRĪŽA AKTIVITĀTES 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Tradīcijas: 

- Pļaujas svētki. 

- Bānīša svētki. 

- Stāmerienas pils pasākumi. 

- Laupītāji. 

- Stacijas kvartāls. 

- Velo maršruti. 

- Bērniem domātie pasākumi. 

- Degustācijas vagons (siers, vīns). 

‣ Ieviest tradīciju “Bānīša sporta spēles”. 

‣ Pārgājiens gar Bānīša sliedēm. 

‣ Sadarbība: 

- Pozitīva sadarbība ar TIC + aktuālās aktivitātes sociālajos tīklos. 

- Uzņēmēju uzmundrināšana + iesaistīšana. 

- Diskusiju apļi. 

- Izveidot vienotu biļeti dažādiem pakalpojumiem. 

‣ Nepieciešams veidot Bānīša zemi, kā vietu, kur dzīvot. 

‣ Piederības sajūtas veidošana Bānīša zemes iedzīvotājiem. 

‣ Skolās nepieciešamas “Novada vēstures jeb novada mīlestības stundas”. 

‣ Kā faktori, kas traucē attīstīties zīmējumā ir atainots tārps un nodēvēts par mainīgajiem apstākļiem gan 

politiskajiem, gan ekonomiskajiem, kā arī paaudžu un vērtību maiņa. 

‣ Kā negatīvie ārējie apstākļi, kurus nevar ietekmēt ir atainots zibens. Zibens ir Covid-19 un kara ietekme. 

‣ Atainojot pozitīvās lietas dalībnieki ir uzzīmējuši sauli un tās ir aktivitātes, vienotais mārketings, velo 

maršruti, cilvēku atsaucība un brends-Bānīša zeme. 

 

STUMBRA KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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LAPOTNE 

NĀKOTNE – KOPĪGI SASNIEDZAMIE MĒRĶI 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Regularitāte – vairāk pasākumu ne tikai Bānīša svētki. Ziemassvētku Vecīša ekspresis un “Malēniešu 

ekspresis”, kā malēniskās runas un valodas popularizētājs. 

‣ Sadarbība – dažādi kopēji velo maršruti, tematiskie pasākumi katru mēnesi, romantiskie braucieni februārī, 

uzņēmēju regulāras tikšanās. 

‣ Ko vēlas tūrists? – regulāra vietējo gardumu iegāde, kvalitatīva un patiesībai atbilstoša informācija, moderna 

un interaktīva piedāvājuma veidošana, Bānis kā degustāciju vieta vietējo ražotāju “labumiem” + pārdošana. 

‣ Tematiskie piedāvājumi dažādām mērķauditorijām (zem brenda “BZ”): 

- Vietējo kopienu kultūras un mākslas nodarbību piedāvājumi. 

- Mazie festivāli – apvienojot teritorijas. 

- Sēņošanas, ogošanas festivāls. 

‣ Bānīša zemes brends – nepazaudējot vietējo iedzīvotāju. 

‣ Ikgadēja kultūras jomas speciālistu tikšanās. 

‣ Ornitologu paradīze (melnais stārķis). 

‣ Dabas un meža vērtības. 

‣ Ūdens resursu izmantošana. 

‣ Rudenī – sēnes, maijs – skolēnu mēnesis. 

‣ Kā faktori, kas traucē attīstīties zīmējumā ir atainots tārps un nodēvēts par politiskajiem faktoriem. 

‣ Kā negatīvie ārējie apstākļi, kurus nevar ietekmēt ir atainots zibens. Zibens ir makroekonomika, likumdošana, 

inflācija, kā arī politika. 

‣ Atainojot pozitīvās lietas dalībnieki ir uzzīmējuši sauli un tās ir aktivitātes un cilvēki. 

 

LAPOTNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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NĀKOTNES IDEJU UN PROJEKTU INKUBATORS 
 

‣ LEADER projektu konkurss Bānīša zemei! 

‣ Starpteritoriālais projekts Alūksnes lauku partnerībai un biedrībai “SATEKA” – Pededzes upes teritorijas 

attīstība. 

‣ “Malēniešu ekspresis” izveide, kā malēniskās runas un valodas popularizēšana. 

 

DISKUSIJU SADAĻA 
 

‣ Pašvaldībai pietrūkst budžeta vietu sakārtošanai – pašu iedzīvotāju vajadzībām, bez tūristiem. 

‣ Mazajos ciematos iesaistīt vietējos un radīt kopienu ar atsevišķiem pasākumiem. 

‣ Nevajag tik daudz pasākumu, vajag tos pašus saglabāt, piemēram, Bānīša svētki. 

‣ Saglabāt tematiskos braucienus. 

‣ Bānīša zemes brendam ir jābūt vērstam uz vietējo iedzīvotāju, nevar domāt tikai par tūristiem. Pasākumi arī 

vietējiem iedzīvotājiem. 

‣ Kultūras vai amatnieku pasākumi Alūksnei kopā ar Gulbeni. 

‣ Festivālus, kurus apvieno ar teātri. 

‣ Kopējais dziedāšanas pasākums visiem Alūksnes un Gulbenes amatiermākslas kolektīviem. 

‣ Slēpošanas un ogošanas festivāls. 

‣ Kultūras namos var veidot pasākumus iesaistot Bānīša zemes tradīcijas. 

‣ Vienota brenda attīstība – logo izveide. 

‣ Sadarbība starp tuvumā esošajiem cilvēkiem. 

‣ Tematizēti mēneši Bānītī, piemēram, pļaujas, sēņošanas, ziemassvētku u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

labumi - 33 km garumā un platumā!" ietvaros. 

 

 


