BĀNĪŠA ZEME

UZ DZIRNAVĀM GAR TABAKDOZI

Nr. 167 | 20 km

Maršruts GPX formātā

Maršruts

Maršruta gaita

Foto: L. Kļaviņa

Bānīša zemes velo maršruts ar izteiktu lauku šarmu – burvīgas ainavas, ziedošas pļavas un aizraujoši
nobraucieni. Ainavu īpašu šeit dara Alūksnes augstienes un Gulbenes paugurvaļņa robežošanās, bet Vidzemes
sētas pamatīgumu iepazīt ļauj muzejs Atē. Šaursliežu dzelzceļš ir šīs vietas neatņemama sastāvdaļa, tāpēc
maršruts ved gar divām dzelzceļa stacijām, ļaujot velo piedzīvojumu apvienot ar braucienu Bānītī.
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Umernieku stacija – Kantorkrogs – Gulbju krustakmens jeb Tabakdoze – Ottes muiža – Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejs – Zemnieku saimniecība “Jaungrēveles” – Bišu saimniecība “Lejas” – Papardes
stacija – Jaunannas robežakmens – Piemineklis Ezeriņu kapsētā

Ceļa segums

Ieteicamais laiks

100% grants/zemes segums

Maijs – Oktobris

Ilgums

20 km

Foto: L. Kļaviņa

Garums

~ 3 stundas
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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: L. Kļaviņa

Sabiedriskais transports
8

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
GPS: 57.4245, 27.0487

Foto: A. Cekuls

Serviss
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Jāņkalna iela 52, Alūksne
GPS: 57.4126, 27.0453
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

www.visitaluksne.lv

www.visitgulbene.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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GPS: 57.3370, 27.0170

2 Kantorkrogs

Reiz Kantorkrogs bija vairāku māju puduris,
kurš atradies Ottes muižas īpašumā. Vienā
no ēkām no 1869. gada līdz 1931. gadam
darbojusies skola. Otrā atradies pats
krogs, bet citā – nespējnieku patversme.
Jau 19. gadsimta beigās šeit izbūvēta
tirgotava, bet katru gadu martā šeit noturēta
Deramā diena, kad saimnieki gājējus
salīguši. Mūsdienās ar Kantorkroga vārdu
saglabājusies vairs viena ēka.
GPS: 57.3483, 26.9716

3 Gulbju krustakmens jeb
Tabakdoze

Savdabīgs akmens ar iekaltu krustu un
dobumu. Ar akmeni saistīts kāds stāsts
par vīru, kurš nomiris no tabakas trūkuma.
Piestāj un uzzini stāstu!
GPS: 57.3448, 26.9666

4 Ottes muiža

Muiža kā pusmuiža vai lopu muiža veidojusies
18. gadsimtā. Kā muižas centrs tā iezīmēta 1772. gada
Rīgas guberņas un 1793. gada Valkas apriņķa kartēs.
Mūsdienās no Ottes muižas ēkām ir saglabājušās muižas
klēts, dzīvojamā māja, kuras atrodas Ottes muižas centrā,
kā arī Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja
teritorijā redzamā pirts un smēde. Blakus muzejam
saglabājušās arī ūdensdzirnavas.
GPS: 57.3177, 26.9275

5 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejs

Muzejs īpašs ar savu Vidzemes lauku sētas burvību. Šeit var
apskatīt 11 dažādas ēkas no apkārtnes zemnieku sētām un
Ottes muižas, iepazīt pirmās Latvijas brīvvalsts laikā darināto
lauku tehniku un daudzveidīgos zemnieku sētai piederīgos
darba rīkus, kā arī pamēģināt tos pašiem darbībā.
T.: +371 26563597, +371 25664436
GPS: 57.3205, 26.9214

6 Zemnieku saimniecība “Jaungrēveles”

Ceļš uz zemnieku saimniecību ir viena no ainaviskākajām
vietām šajā apvidū. Šeit pārņem vēlme apstāties un ļauties
gleznainajai ainavai – izbaudiet to! Saimniecība piedāvā
biškopības produktu iegādi, saimniecības apskati un
darbošanos sveču darbnīcā.
T.: +371 26312131
GPS: 57.3176, 26.9563

7 Bišu saimniecība “Lejas”

Dodoties uz saimniecību brauksiet
garām sinepju, amoliņa, facēlijas un
griķu laukiem, kurus izmanto kā bišu
dravas un sēklu materiālu. Saimniecība
piedāvā dažādu ziedu medus
degustāciju un iegādi.

10 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
T.: +371 29432313
Annas pagasta karavīriem.
GPS: 57.3135, 26.9792
1940. gada 18. novembrī
8 Papardes stacija
piemineklis sašauts, ložu atstātās
Stacija šeit ierīkota vairākus gadus pēc
pēdas aizvien redzamas. Kapos
dzelzceļa nodošanas ekspluatācijā – ap
apbedījumi veikti no 1925. gada,
1907. gadu. Līdzās stacijas pasažieru ēkai par pirmo apbedījumu tiek
atrodas ūdenstornis, kur tvaika lokomotīve uzskatīta Minnas Āboliņas kapa
savā maršrutā papildina ūdens krājumu. vieta. Kapsētā apglabāti arī trīs
Meža ielokā līdzās stacijai izveidota
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri –
teritorija dažādām aktivitātēm, kas ir
Oskars Zemnieks, Eduards
lieliska vieta arī piknikam.
Meijers un Aleksandrs Elmārs
Ķesteris.
GPS: 57.3070, 26.9971

9 Jaunannas robežakmens

Jau izsenis īpašumu robežas atzīmēšanai
izmantoti akmeņi. Jaunannas pagasts
robežojas ar vairākiem pagastiem,
un četrās robežvietās uzstādīti lieli
laukakmeņi. Šis akmens norāda uz
Jaunannas un Annas pagastu robežu.
GPS: 57.3120, 27.0401

GPS: 57.3149, 27.0356
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‑Valka.

