BĀNĪŠA ZEME

TRĪS ANNAS UN ĒRMANIS

Nr. 168 | 31 km

Maršruts GPX formātā

Maršruts

Foto: L. Kļaviņa

Maršruts ved pa savdabīgo Bānīša zemi, kuras centrālā artērija ir Baltijā vienīgais regulāri kursējošais šaursliežu
vilciens – Bānītis, sniedzot iespēju velo piedzīvojumu apvienot ar braucienu vilcienā. Izvēlies maršrutu sākt vai
noslēgt Umernieku stacijā, saskaņojot to ar Gulbene-Alūksne vilciena kustību grafiku. Mežu un pļavu ieskautais
maršruts vijas caur trīs Annas ciemiem – Annu, Vecannu un Jaunannu, kā arī gar Ērmaņu muižu. Braucienu
lieliski papildina pastaiga dabas takā “Bebru valstība”.
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Maršruta gaita
Umernieku stacija – Ezeriņu kapsēta – Jaunannas robežakmens – Salu meža ceļš – Jaunannas muižas
ūdensdzirnavas – Dabas taka “Bebru valstība” – Jaunannas muižas medību pils – Brenci – Ērmaņu muiža –
Vecannas (Annas) muiža – Kristapa Brasļa keramikas darbnīca – Annas ciems

Ceļa segums

Ieteicamais laiks

20% asfalts, 80% grants/ zemes segums

Maijs – Oktobris

Ilgums

31 km

~ 4 stundas

Foto: L. Kļaviņa

Garums

7

Grūtības pakāpe
Vidējas grūtības
A
Z

Sākuma punkts, beigu punkts

Marķējums

Umernieku stacija

Dabā nav marķēts

GPS: 57.3370, 27.0170

Divas reizes dienā posmā Gulbene–Alūksne/ Alūksne–Gulbene kursē SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.
Šaursliežu vilciena kustības grafiks – www.banitis.lv

Foto: A. Cekuls

Sabiedriskais transports
11

Der zināt!
Atsevišķos maršruta posmos, atkarībā no meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slikta ceļa kvalitāte,
smiltis, dubļi. Maršruts ved gar privātmājām, kur var būt nepiesieti suņi. Katrs ir atbildīgs par savu drošību
maršruta veikšanas laikā. Glābšanas dienesti: 112
Ievēro principu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”

Velosipēdu pārvadājumi, apkope un remonts
SIA “Vidzemes velomeistars”
Tirgotāju iela 18B, Alūksne
+371 29360695
SIA IG “Bicycles”
Helēnas iela 24, Alūksne
+371 29288370

Pašapkalpošanās stendi velosipēdu
apkopei
Pils iela 25A, Alūksne

Foto: L. Kļaviņa

Serviss
9

GPS: 57.4245, 27.0487

Jāņkalna iela 52, Alūksne
GPS: 57.4126, 27.0453

180
160
140
120

2

4

6

8

10

Distance (km)
12

Foto: L. Kļaviņa
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

www.visitaluksne.lv

Tūrisma maršruts izveidots un materiāls izdots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” realizētā projekta
Nr. 19‑00‑A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros.
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7 Jaunannas Medību pils

Medību pils celta pēc 1904. gada, kad šis zemes īpašums nonāca barona
Aksela fon Delviga pārvaldībā. Agrārās reformas laikā 1920. gadā
īpašums nacionalizēts. Ap 1936. gadu ēku apsaimniekoja Meža
departaments, jo uz pils torņa bijis uzbūvēts ugunsnovērošanas tornis.
Vēlāk skaistajā namā atradās arī citas ar meža dienestu saistītas iestādes.
Pašlaik pils ir Zemkopības ministrijas īpašums, apmeklētājiem apskatāma
tikai no ārpuses.
GPS: 57.2700, 27.0897

8 Brenci

Apdzīvota vieta Brenci veidojusies kā Mālupes pagasta centrs ar pagasta
namu un skolu. Vieta pēc Otrā pasaules kara piedzīvo teritoriālas
reformas un 1945. gadā Brenci kļūst par no jauna veidotā Malienas
pagasta centru. Šeit uzmanību piesaista tautas nams, vecais un jaunais
skolas nams, kurā mācījies rakstnieks un dzejnieks Aleksandrs Pelēcis.
GPS: 57.3614, 27.1644

9 Ērmaņu muiža

4 Salu meža ceļš

Kokmateriālu transportēšanas vajadzībām ap 1910. – 1912. gadu
no Annas (mūsdienās Papardes) stacijas izbūvēja 14,4 km garu
šaursliežu dzelzceļa atzaru, kas veda līdz Pededzes upei un
mežiem upes otrā krastā. Vēlākos gados uz dzelzceļa uzbēruma
izveidots meža autoceļš, kuru vietējie sauc par Bānīša ceļu.

GPS: 57.3370, 27.0170

GPS: 57.2902, 27.0518

2 Piemineklis Ezeriņu kapsētā

Kapsētā atrodas par Annas pagasta Aizsargu nodaļas
savāktiem līdzekļiem uzceltais un 1933. gadā atklātais
piemineklis Pirmā pasaules karā un Latvijas Neatkarības
karā kritušajiem Annas pagasta karavīriem. 1940. gada
18. novembrī piemineklis sašauts, ložu atstātās
pēdas aizvien redzamas. Kapos apbedījumi veikti no
1925. gada, par pirmo apbedījumu tiek uzskatīta Minnas
Āboliņas kapa vieta. Kapsētā apglabāti arī trīs Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri – Oskars Zemnieks, Eduards Meijers
un Aleksandrs Elmārs Ķesteris.
GPS: 57.3149, 27.0356

5 Jaunannas muižas ūdensdzirnavas

Ūdensdzirnavas Jaunannā iezīmētas jau kartogrāfa Ludviga
Augusta Mellīna 1791.-1793. gados sastādītajā kartē.
20. gadsimta sākumā, lai racionalizētu kokmateriālu
izmantošanu, barons Aksels fon Delvigs uzbūvēja papīra
dzirnavas jeb papes fabriku. Otrais pasaules karš nopostīja
Jaunannu, nepasaudzējot arī vecās dzirnavas, no kurām
palika tikai mūra sienas. Patlaban vecajā dzirnavu ēkā ir mazā
hidroelektrostacija, kuru apsaimnieko SIA “Energo”.
GPS: 57.2815, 27.0729

6 Dabas taka “Bebru valstība”

T.: +371 26495024
GPS: 57.3517, 27.1319

10 Vecannas (Annas) muiža

Annas muižā 19. gadsimtā saimniekoja barons Aksela fon Delvigs. Kungu
māja celta 19. gadsimta pirmajā pusē, mūsdienās no ēkas saglabājies
kreisais spārns, kuru izmanto kā dzīvojamo māju. Muižas apbūvē ietilpst
kungu mājas drupas, klēts, kūts un stallis (vēlāk krogs).
GPS: 57.3482, 27.0684

11 Kristapa Brasļa keramikas darbnīca

Apmeklēt darbnīcu tiek aicināti gan individuāli apmeklētāji, gan grupas.
Uz vietas ir iespējams iegādāties keramiķa darinājumus, iesaistīties
radošās darbnīcās un pat piedalīties cepļa kurināšanas procesā! Pie
darbnīcas izveidota foto siena ar keramiķa darinājumiem.
T.: +371 28667335
GPS: 57.3441, 27.0562

12 Annas ciems

Jau izsenis īpašumu robežu atzīmēšanai izmantoti akmeņi.
Jaunannas pagasts robežojas ar vairākiem pagastiem,
četrās robežvietās uzstādīti lieli laukakmeņi. Šis akmens
norāda uz Jaunannas un Annas pagastu robežu.

Uz nākamo apskates objektu dodieties pa dabas taku, kas vijas gar
pašu Pededzes upes krastu! Apmēram 3 km garās takas lielākā daļa
ir izbraucama ar velosipēdu, dažviet tomēr var nākties velosipēdu
stumt pie rokas. Dabas taka ietver daļu no Jaunannas dabas
lieguma. To sauc par Bebru taku, jo visur redzami šo dzīvnieku darbi
un nedarbi.

Tagadējais Annas centrs veidojies 19. gadsimtā, kad Annas muižas
barons atvēlēja zemes gabalu pagasta vajadzībām, uzceļot pašpārvaldes
namu, kurā darbojās arī skola. Blakus uzbūvēja magazinu jeb graudu
novietni, kuru vēlāk pārveidoja par pulcēšanās vietu. Mūsdienās šajā ēkā
atrodas Annas kultūras nams. Pamazām, uzbūvējot arvien jaunas mājas,
Annas centrs izveidojās par ciemu, kas joprojām ir labi apdzīvots.

GPS: 57.3120, 27.0401

GPS: 57.2818, 27.0761

GPS: 57.3351, 27.0277

3 Jaunannas robežakmens

Karte: © OpenStreetMap contributors

1 Umernieku stacija

Pieturas punkts šaursliežu dzelzceļa līnijā pēc vietējo
iedzīvotāju lūguma izveidots 1928. gadā. 1937. gadā
te uzbūvēta stacijas ēka ar atsevišķu saimniecības ēku.
Umernieku stacija ir vienīgā brīvvalsts laikā uzceltā
stacijas ēka līnijā Gulbene‑Alūksne.

Muiža ir viens no izcilākajiem 19. gadsimta sākuma koka arhitektūras
pieminekļiem Latvijā. Muižas latviskais nosaukums Ērmaņi cēlies no
vācu vietvārda Hermannshof (Hermaņa muiža). Laika gaitā muižai bijuši
daudzi īpašnieki. Prauliņu dzimta muižā ar pārtraukumiem saimnieko
no 1913. gada, kad par Ērmaņu muižas rentnieku kļūst Dāvis Prauliņš.
Padomju gados muiža tikusi nacionalizēta un pārbūvēta, izveidojot
vairākus dzīvokļus kolhoza darbinieku ģimenēm. 2000. gadu sākumā
muižas ēku atguva tās tagadējais īpašnieks Uģis Prauliņš. Vasaras sezonā
muižā notiek daudzveidīgi kultūras pasākumi.

