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Diskusiju sestais aplis Litenes muižā 

12.05.2022. 
 

BĀNĪŠA ZEME 

DALĪBNIEKU ASOCIĀCIJAS AR VĀRDU SALIKUMU “BĀNĪŠA ZEME” 
 

‣ Bānīša zeme – projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”. 

‣ Bānīša zeme – ceļš.  

‣ Tūrsms, cilvēki, sliedes. 

‣ Ģeogrāfiski noteikta vieta. 

‣ Starp Gulbeni un Alūksni skaista daba. 

‣ Iespēju zeme. 

‣ Teritorija, kas ir ap Bānīti, bērnība un arī tagad Bānītis ir tur pat līdzās. 

‣ Zīmols, sauklis. 

‣ Atklājumi, pārsteigumi. 

‣ Teritorija no Gulbenes līdz Alūksnei un objekti ap to. 

 

VĪZIJA 
 

‣ Populārākais tūrisma galamērķis Vidzemē. 

‣ Vieta, kas ir atpazīstama visā Latvijā. 

‣ Dzīvs – visa gada garumā (ne tikai tūrisma sezonā). 

‣ Bānīša zemē dzīvo laimīgi, apmierināti un darbīgi cilvēki. 

‣ Joprojām kursē, +/- 4 vagoni vienmēr pilni ar cilvēkiem. 

‣ Bānītim jābūt regulāri kursējošam, Eiropā atpazīstamam brendam, kuru visi zin un vēlas izbaudīt šo 

piedāvājumu. 

‣ Bānīša zeme – gana autentisks liecinieks dzelzceļa sākumam Latvijā. 

‣ Bānīša zeme – tuvākā apkārtnē būs vairāk tūrisma etuziastiem pievilcīgu atpūtas un izklaides vietu. 

‣ Bānīša zeme – Vidzemes pieprasītākais tūrisma gala mērķis. 

‣ Vairāk radošu pieturvietu (ar aktivitātēm). 

‣ Plašāks tūrisma piedāvājums. 

 

SAKNES 

PAGĀTNE – RESURSI, TRADĪCIJAS 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 
 

‣ Bānītis. 

‣ Skaistas stacijas 

‣ Ritošis sastāvs. 

‣ Sliedes. 

‣ Depo. 

‣ Skaitā daba (lieli koki pie/ap līniju, kuri neļāva aizaugt krūmiem). 

‣ Vēsturiskie stāsti. 

‣ Cilvēki, kuri strādāja uz dzelzceļa. 
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‣ Ar malku kurināms vilciens. 

‣ Skaistie tiltiņi. 

‣ Tējnīcas stacijās. 

‣ Staciju iekštelpas ar VIP zonām (klasēm) – Stāmerinā un Kalnienā. 

‣ Restorāna vagons – bufete. 

‣ Pagastu attīstība. 

‣ Pārvadājumi. 

‣ Kad vilciens sāka kursēt – zemnieki protestēja, jo traucēja skaņa. Dažādas sadzīviskas likstas. 

‣ Bānīša svētki. 

‣ Transports. 

‣ Dažādās filmās ir iekļauti Bānīša zemes skati, piemēram, filmā “Izpostītā ligzda”. 

‣ Padomju laikā visas piegādes no un uz Alūksni bija ar Bānīti. 

‣ Daļēji apkopota vēsturiskā informācija. 

‣ Vēl ir dzīvi vecie dzelzceļnieki. 

‣ Gastranomiskais mantojums. 

‣ Cilvēki, kas pārzin vēsturi un nes to tālāk nākotnē! (Gidi, māju saimnieki u.c.) 

‣ Tiek izmantota infrastruktūra. 

‣ Sofija Potjomkina – Stāmerienā skola, baznīca. Attīstīja Stāmerinu un tas apkārti. 

‣ Bānīša būvniecība – baronu laikā. 

‣ Bānīša infrastruktūru izbūvēja viesstrādnieki no Krievijas. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir tas, ka Bānītis nav pasargāts. Mainoties institūcijām Bānīša 

nākotne kļūst nestabila. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir politika. 

‣ Saule/pozitīvais ir Bānīša zemes atpazīstamība, finansējuma piesaistīšana un Bānīša zemes labumi. 

 

SAKNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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STUMBRS 

TAGADNE – DARBĪBAS, ŠĪ BRĪŽA AKTIVITĀTES 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Ezeri, upes. 

‣ Meži, purvi, Palienas pļavas. 

‣ Vecais sliežu ceļu uzbērums. 

‣ Popularizēt esošās teritorijas vertības, resursus, aktivitates un notikumus. 

‣ Bānīš svētki + Gulbenes un Alūksnes pašvaldības. sadarbīna ar biedrību “Velo Rīts”. 

‣ Pasākuma “Apsteidz tvaiku” sadarbīna ar biedrību “Velo Rīts”. 

‣ Bānīša stacijas. 

‣ Alūksne. 

‣ Stāmeriena – pils, baznīca, viesu nami u.c. 

‣ DEPO – giezulis, drezīna, naktsmītnes, vagoni, pirts u.c. 

‣ “VIESTURKA” – kvartāls. 

‣ Dzelzceļa iela un tās apbūve. 

‣ Emzes parks. 

‣ Bānīša sniegtie pakalpojumi ir pieejami visās sezonās. 

‣ Labs piemērs no Litenes par tūrisma uzņēmēju kopīgo piedāvājumu. 

‣ Bānīša laupītāji. 

‣ Veselīga konkurence ir dzinspēja. 

‣ No konkurenta            Par partneri (koīgas tikšanās, pieredzes apmaiņa). 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir naudas un uzņēmības trūkums, kā arī vienaldzīgā attieksme, bailes, 

“mistkastnieki”, neziņa par rītdienu un nevienmērīga finansējuma pieeja. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir pasaules mēroga notikumi (covid-19, karš u.c.), dabas 

katastrofas un laikapstākļi. 

‣ Saule/pozitīvais ir valsts finansējums Bānītim, sadarbība ar Satiksmes ministriju, paralēlie projekti (“Gaismas 

ceļš”, “Zaļais dzelzcelš” u.c.), papildinošie pakalpojumi (velo noma u.c.) un pašvaldību organizētās 

aktivitātes. 

 

STUMBRA KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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LAPOTNE 

NĀKOTNE – KOPĪGI SASNIEDZAMIE MĒRĶI 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Cilvēki, kuri “deg” par Bānīti, var “aizdegt” citus. 

‣ Nepieciešama valsts dotācija, lai Bānītis paliktu kopīgā īpašumā. 

‣ Popularizēt esošās teritorijas vertības, resursus, aktivitates un notikumus. 

‣ Pop Up restorāns Kalnienas stacijā. 

‣ Piedāvājums dažādām mērķauditorijām. 

‣ Esoša projekta realizācija – Spoguļa uzstādīšana blakus sliedēm pie Stāmerienas stacijas dzelzceļa tiltiņa. 

Jāņa Ķīnasta izstrādāts projekts.  

‣ Viesmīlības servisa piedāvājums dažādām mērķa grupām un maksātspējām. 

‣ Saglabātas un papildinātas esošās tradīcijas. 

‣ Vēderprieki. 

‣ Kopīga abu pušu sadarbība, vienots mērķis un virzība uz to. 

‣ Nakts piedāvājumi (zvaigznes, ugunskurs, dejas un dziesmas). 

‣ Maršruti kājām gājējiem, ar velo, ar auto, ar laivām, lidojumi un trošu baucieni. 

‣ Labi un kvalitatīvi bērnu un jauniēsu piedāvājumi (izglītojoši, izklaidējoši). 

‣ BZ izstrādāta attīstības stratēģija, kura tiks kopīgi ieviesta. 

‣ Mājražotāju un amatnieku ražojumu kopīga popularizēšana. 

‣ Viegli un ērti atrodama informācija par aktivitātēm, naktsmītnēm, notikumiem un iespējām, kuras pieejamas 

teritorijā. 

‣ Laicīgas (mūsdienu tūristiem, iedzīvotājiem) piedāvājuma aktivitātes. 

‣ Dzīvo ziedu gleznas zem tilta pie Stāmerienas stacijas. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir tas, ka trūkst skaidra redzējuma un attīstības vīzijas teritorijā, 

komunikācijas problēmas, kā arī trūkst sakārtotas infrastruktūras, kas būtu piemērota cilvēkiem ar invaliditāti. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir dabas katastrofas, krīze, politika, lēmumi, karš un pandēmija.  

‣ Saule/pozitīvais ir Bānīša zemes cilvēki. 

 

LAPOTNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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DISKUSIJU SADAĻA 
 

‣ Bānīša zemi sadalīt 3 maršrutos un dažādām iespējām.  

1. Maršruti, kas būtu tuvumā sliedēm. 

2. Maršruti, kas apķertu Liteni un tuvumā esošos objektus. 

3. Plašākais maršruts, kas ietvertu Cesvaines pili un Jaunlaiceni. 

‣ Gaida (Stāmerienas kultūras nama vadītāja) ļoti zinoša par vēsturi, kas vijās ap Bānīti. 

‣ Vēsturisko faktu apzināšana ir ļoti būtiska un būtu vērts to saglabāt. 

‣ Ar nostāstiem par vēsturi varētu piesaistīt tūristus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

labumi - 33 km garumā un platumā!" ietvaros. 


