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Diskusiju piektais aplis Pakalniešu degustācijas zālē 

10.05.2022. 
 

BĀNĪŠA ZEME 

DALĪBNIEKU ASOCIĀCIJAS AR VĀRDU SALIKUMU “BĀNĪŠA ZEME” 
 

‣ Bānīša zeme – Gulbenes novads 

‣ Troksnis gar māju 6:00. 

‣ Stāmeriena, tūristi, braucieni ar Bānīti. 

‣ Bānīša zeme – meži, bērnības atmiņas. 

‣ Bānītis, sliežu ceļš, saimniecības, tūrisma objekti, velo maršruti. 

‣ Bānītis, pasaku zemes ciemats. 

‣ Pārpildīts Bānītis – stāvēja pat uz trepēm. 

‣ Piedzīvojumu vieta divos novados. 

‣ Iespēju zeme! 

‣ Bānīša zeme – MĀJAS! 

‣ Bānīša zeme – divas pašvaldības (Gulbenes un Alūksnes). 

 

VĪZIJA 
 

‣ Bānīša zeme “apaugusi” ar daudzveidīgām aktivitātēm, pasākumiem. 

‣ Bānīša zemē radušies daudzi jauni pakalpojumu sniedzēji. 

‣ Pagastos ir atgriezušies uz patstāvīgu dzīvi jauni un izglītoti cilvēki ar ģimenēm (bērniem!). 

‣ STACIJAS – MEISTARKLASES. 

‣ Jaudīgs tūrisma mērķis, kur pavadīt vismaz nedēļu. 

‣ Daudz piesaistītu tūristu un sakoptu apskates objektu. 

‣ VAGONS – RESTORĀNS.  

‣ Sakārtoti un labi izbraucami visi lauku ceļi. 

‣ Bānītis ir kustībā – neierūsē! 

‣ Ekskursiju maršruti – “Bānīša zeme” pa punktiem pēc kārtas. 

A          C          E 

     B          D          F…. 

‣ Sadarbība starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem kopīgu mērķu sasniegšanai. 
‣ Bānīša maršruta “skats tālumā” – lai būtu izcirsti krūmi un plašāks skats braucot Bānītī. 
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SAKNES 

PAGĀTNE – RESURSI, TRADĪCIJAS 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 
 

‣ Tradīcijas 

‣ Bānītis 

‣ Unikalitāte 

‣ Bānīša svētki. 

‣ Kravu pārvadājumi. 

‣ Vēstures mantojums. 

‣ Pilnveidošanās 

‣ Darba vietas – konduktors/pavadonis. 

‣ Sadarbība 

‣ Cilvēki, kas veidoja un uzturēja. 

‣ Kapusvētki – kultūra. 

‣ Transports – liela pasažieru plūsma. 

‣ Skaidrīte Dzene – pavadone. 

‣ Viestura ielas un Dzelzceļa ielas kvartāls. 

‣ Inta Markova – stacijas priekšniece. 

‣ Lēta degviela. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir slinkums, nevēlēšanās sadarboties, politika, finanses un inventāra 

nolietošanās. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir pandēmija, karš, cenu kāpums un dabas katastrofas. 

‣ Saule/pozitīvais  Bānīša zemē ir skaista daba, ezeri, upes, Pededze, vēsture, ideju realizēšana, Bānītis, 

Stāmeriena (Gulbenes pērle), skats uz nākotne, spēcīgas tradīcijas, attīstība, sadarbība un atbalsts, kā arī 

lepnums par sevi un to, kas mums pieder. 

 

SAKNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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STUMBRS 

TAGADNE – DARBĪBAS, ŠĪ BRĪŽA AKTIVITĀTES 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Tematiskie braucieni – Bānīša laupītāji. 

‣ Laupītājs Ilgonis. 

‣ Cilvēks – vietējais. 

‣ Stāmerienas pils skaistums. 

‣ Bānīša svētki. 

‣ Zaļie dzelzceļi (velo maršruti). 

‣ Pilsētas svētki. 

‣ Baudīšanas braucieni. 

‣ Nevēlēšanās atklāt savu “veiksmes formulu”. 

‣ Jāmainās līdzi laikam. 

‣ “Dzelzceļš un Tvaiks”. 

‣ Pozitīva sadarbība ar pašvaldību un tūrisma jomas specialistiem. 

‣ Muzeju naktis. 

‣ Atpūtas vieta “Lāčauss”. 

‣ Lauku māja “Pededzes”. 

‣ Cilvēku pasivitāte un kūtrums. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir tas, ka katram ir savi standarti un nevar atrast kopīgu ceļu. 

Informācijas burbulis ar ierobežotu informāciju. Neticība saviem spēkiem, neprot novērtēt savus resursus.  

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir inflācijas, pandēmija un pasaules politika (arī vietējā). 

‣ Saule/pozitīvais ir cilvēku vēlme izzināt, Bānīša zemes unikalitāte un vecā dzelzceļa rajona iedzīvināšana. 

 

STUMBRA KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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LAPOTNE 

NĀKOTNE – KOPĪGI SASNIEDZAMIE MĒRĶI 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Stāstnieku vakari par Bānīša senajām dienām. 

‣ Motokross Gulbenes Alus brūža teritorijā. 

‣ Bānīša vēstures albūma izveide + izstādes. 

‣ Primāri jāsaprot un jāuzzina pašu uzņēmēju viedoklis. 

‣ Jāiepazīst vietējais. 

‣ Nebaidīties un runāt ar konkurentiem. 

‣ Jāsastrādājas ar Igauņiem. 

‣ No konkurenta par sadarbības partneri. 

‣ Stacijas – amatnieku meistarklases, regulāras, dažādām mērķgrupām.  

‣ Kluso ideju īstenošana. 

‣ Vietējo vērtību izcelšana. 

‣ Vis sezonu piedāvājums – kvalitāte. 

‣ Regulāras tikšanās sadarbības veicināšanai. 

‣ Gatavu maršrutu izveide. 

‣ Bānītis          kājāmgājējs, velo, auto braucējs             Bānītis            Izcila atpūta 

‣ Katra Bānīša stacijas tūrisma maršruti. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir nespēja sadarboties iesaistītajām pusēm. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir iesūnošana, inovāciju trūkums, frāze “es tur jau biju” un slikta 

iepriekšējā pieredze. 

‣ Saule/pozitīvais ir tas, ka Bānīša zemi apmeklē daudz tūristu un mēs strādājam, lai būtu vēl vairāk, kā arī 

pozitīvais ir aktīvie iedzīvotāji, kas ir pats galvenais turpmākais attīstībai. 

 

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

‣ Jāizveido BZ kopīga attīstība. 

‣ Skaistu, KOPĪGU stratēģiju Bānīša zemei. 

 

DISKUSIJU SADAĻA 
 

‣ Ja nemāk runāt, lai dejo!  

‣ Kādu maksimālo labumu var gūt savstarpēji sadarbojoties? 

‣ Mēs būsim tik stipri, cik vienoti! (Gulbenes un Alūksnes novads) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

labumi - 33 km garumā un platumā!" ietvaros. 


