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BĀNĪŠA ZEME 

DALĪBNIEKU ASOCIĀCIJAS AR VĀRDU SALIKUMU “BĀNĪŠA ZEME” 
 

‣ Bānīša zeme – 33 km plašums uz visām pusēm. 

‣ Bānītis, tūristu plūsma. 

‣ Papardes stacija, mājas.  
‣ Bānītis un Bānīša svilpes skaņa. 

‣ Nesteidzīgs ceļojums, braukt pa zaķi, satikt 

kaimiņus. 

‣ Darbīgi cilvēki ar jaudu un resursiem. 

‣ Sadarbības iespējas. 

‣ Projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km 

garumā un platumā!” 

 

VĪZIJA 
 

‣ Nākotnē Bānītis kursēs biežāk un darbosies 

vismaz (vai vismaz lielākās) vilciena 

stacijas. 

‣ Bānītis joprojām “rullē” un piedāvā plašas 

iespējas pasākumiem, aktīvai atpūtai! 

‣ Regulāri reisi Alūksne-Gulbene. 

‣ Iespēja klausīties koncertus un/vai 

pusdienot brauciena laikā. 

‣ Tematiskie maršruti. 

‣ Vīnu un lauku labumu degustācijas. 

‣ Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. 

‣ Papildus maršrutu izveide. 

‣ Nākotnē sakārtota vide ar pieejamu informāciju. 

‣ Ar piekļūšanas iespējām stacijām un pieturvietām. 

‣ Ainaviska vide. 

‣ Bānīša zeme – atdzimusi, pieredzējusi, projekti, aktuāli, jauni objekti, sakopta, Bānītis joprojām kursē. 

‣ Attīstīt iespēju vietējiem uzņēmējiem (mājražotājiem) piedāvāt savu produkciju vienā vietā. 

‣ Vieta Alūksnē pie Bānīša stacijas kur tūristi, apmeklētāji var iegādāties vietējo produkciju. 

 

SAKNES 

PAGĀTNE – RESURSI, TRADĪCIJAS 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 
 

‣ Galvenais mērķis – saglabāt Bānīti “kustībā”. 
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‣ Bānīša pirmsākumos ar to varēja atļauties braukt tikai turīgi cilvēki. Bānītis bija šīs teritorijas bagātība un 

labklājība. 

‣ No saknēm izriet resursi, kas ir sliedes, industriālais mantojums, infrastruktūra, stacijas, Bānītis un daba. 

‣ Vērtības ir pārvietošanās, ekonomiskās vērtības, sabiedriskās vērtības, vēsturiskā vērtība, inovācijas un 

attīstība. 

‣ Pagātnes tradīcijas – ralliji, sadzīviskās tradīcijas (satikšanās, iepirkšanās, saskarsme, sēņošana, ogošana), 

Bānīša svētki, kapu svētki, pilsētas svētki u.c. 

‣ Attīstība – vienota vieta tūristiem, kur apgūt, iegādāties un iepazīties ar vietējo produkciju un prasmēm. 

‣ Izglītošanās un apmaiņa ar informāciju, kopējs pasākumu grafiks. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir ekonomika, egoisms, komunikācijas trūkums un man politiskas 

vēlmes attīstīt teritoriju. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir katastrofas, pandēmijas un Bānītim labvēlīgs satiksmes 

ministrs-ministrija! 

‣ Saule/pozitīvais ir Bānīša zemes cilvēki, apstākļi šobrīd, uzņēmība, attīstīta esošo galapunktu infrastruktūra 

un SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” (laupītāji). 

 

SAKNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 

 
 

STUMBRS 

TAGADNE – DARBĪBAS, ŠĪ BRĪŽA AKTIVITĀTES 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Papildināt ar iespēju iegādāties produkciju, iesaistīties aktivitātēs un darbnīcās. Attīstīt produktus. 

‣ “Bānīša cilvēku” lielāka interese sadarboties ar mājražotājiem. 

‣ Papildināt braucienus ar papildus aktivitātēm (piparkūku, siera, medus, vīna u.c. braucieni). 

‣ Tā pat kā ir vīna svētki, varētu veidot alus svētkus. 

‣ Izveidot iekšējo tūrisma inspekciju un dot zvaigznes vai ņemt nost. 

‣ Izveidot Bānīša zemes suvenīrus. 

‣ Ieviest Papardes stacijā iespēju satikt vietējos mājražotājus. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir neieinteresētība, negrib pilnveidot esošo piedāvājumu (neiet laikam 

līdzi), nezin ko dara kaimiņi. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi, kurus nevar ietekmēt ir Covid ietekme, vadošo pārstāvju intereses trūkums saglabāt 

un attīstīt, nav iezīmēta teritorija, sadarbība starp konkurentiem un nav kopīga redzējuma, kā teritorija 

attīstīsies. 
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‣ Saule – pozitīvās lietas ir Bānīša svētki un aktivitātes, tematiskie pasākumi “Laupītāji”, Alūksnes stacijas 

kvartāls, Gulbenes stacija. 

‣ Viena no galvenajām pozitīvajām lietām ir pati Bānīša zeme, kas ir Ape, Veclaicene, Beja, Pededze, Ate, 

Druviena, Stāmeriena, Litene, Kalniena, Paparde, Jaunanna, Zeltiņi, Alūksne, Gulbene, Jaunlaicene, Bānītis, 

upes, ezeri u.c. 

 

 

STUMBRA KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 

 
 

LAPOTNE 

NĀKOTNE – KOPĪGI SASNIEDZAMIE MĒRĶI 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Bānīša svētki – jaunā veidolā, visos 33 kilometros. 

‣ Viewpoint izveide. 

‣ Skolas soma – Bānīša zemes piedāvājums skolēnu grupām. 

‣ Saglabāt tradicionālos pasākumus. 

‣ Vienota tūrisma datu bāze. 

‣ “Alūksnes garša” – Profitroļi ar iespēju nobaudīt stacijā. 

‣ Papildināt Bānīša muzeju ar iespēju radošām darbnīcām. 

‣ Bānīša zemes tirgus – regulāri, tematiski, gadskārtu. 

‣ Tūrisma nesezonas piedāvājuma attīstība. 

‣ Piedāvājums pieaugušajiem, senioriem (jārisina iekļūšana senioriem). 

‣ Jāizvērtē esošā loģistika ceļošanai (Bānītis + autobuss). 

‣ Lai sasniegtu visu vēlamo ir nepieciešams liels kopdarbs, efektīva vadība, koordinācija, infrastruktūra. 

‣ Bānīša zemes attīstība – Strūves meridiāna punkti, laivošana un supošana pa upēm un ezeriem, plašāka 

velotūrisma attīstība, pikniku un ugunskura vietu karte, autoorientēšanās (pasākumi, maršruti), apceļošanas 

akcija caur lietotnēm (Postnos, Roadgames u.c.), seno amatu prasmes, gastronomiskais tūrisms.  

‣ Tārps – faktors, kas ļoti traucē attīstīties ir vienotas informācijas trūkums valstiskā līmenī (tūrisms). 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir epidēmijas, karš un ceļi. 

‣ Saule – pozitīvās lietas ir vēlme darboties un attīstīt teritoriju. 
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LAPOTNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 

 

NĀKOTNES IDEJU UN PROJEKTU INKUBATORS 
 

‣ Informatīvi televizori Bānīša vagonos, divi katrā vagonā 

 

DISKUSIJU SADAĻA 
 

‣ Bānīša zemē visām norādēm vienotu logo. 

‣ Bānīša zemes piedāvājums vismaz divām dienām. 

‣ Izveidot Bānīša zemes garšu. 

‣ Akcijas ko varētu nopirkt no SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”, lai akcionāriem būtu motivācija attīstīt un 

iesaistīties Bānīša zemes dzīvē. 

‣ Vienotās biļetes Bānītis+autobuss  - pēc vienu biļeti, bet brauc ar diviem transportiem. 

‣ Aizbrauc ar Bānīti, atbrauc ar autobusu un otrādi. 

‣ Bānīša zemi nevar pārāk izstiept. 

‣ Vagonos televizori, lai redzētu abos virzienos sēdošie. Televizoros reklāmas par Bānīša zemi un aktualitātes. 

‣ Pēc pandēmijas iedzīvotāji nevar sevi iekustināt un ar pasivitāti skatās uz pasākumiem. 

‣ Bānīša zemē nav konkurentu, visi uzņēmēji ir kolēģi. 

‣ Ieviest jaunas tradīcijas – tematiskos braucienus. 

‣ Papildināt braucienu ar aktivitātēm, jo tikai braukt ar Bānīti ir garlaicīgi. 

‣ Jāmainās laikam līdzi, jāmainās arī Bānītim. 

‣ Papardes stacijā nav veikta labiekārtošana – nav stāvvietas, autobusiem nav kur apgriezties. 

‣ Jābūt lielākai ieinteresētībai vietējām pārvaldēm. 

‣ Papardes stacijas ūdenstornī ir izvietota informācija, kura nav pieejama tūristiem. 

‣ Kopīgi tūrisma piedāvājumi ap sliedēm un gardumi, labumi, kas ir plašākā teritorijā. 

‣ Jābūt jaunam “Klasterim” un jāveido Bānīša zemes attīstības plāns. 

‣ Attīstot Bānīša zemi ir daudz izaicinājumu. 

‣ Kopīgs elektronisks Bānīša zemes tūrisma piedāvājums. 

 

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

labumi - 33 km garumā un platumā!" ietvaros. 


