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PROJEKTĀ ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES
 Seši diskusiju apļi un konference 2019 «Kopīga tūrisma
produktu piedāvājumu nozīme vietējā tūrisma attīstībā»;

 Izveidota atpūtas vieta Stāmerienā;
 Trīs nodarbību tiešsaistes apmācību cikls «Mājražotāja zīmola
stāsts digitālajā laikmetā»;
 Trīs nodarbību tiešsaistes apmācību cikls «Efektīva vizuālā
identitāte – Tava uzņēmuma vizītkarte»:
 «Sociālo mediju profilu pareiza izveidošana, sakārtošana&
efektīva to lietošana»;

 «Mūsdienu uzņēmēja vizuālā
uzlabošana digitālajā vidē»;

tēla

veidošana

un

 «Digitālo posteru (plakātu) un citu materiālu veidošana un
rīku izmantošana».

PROJEKTĀ ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES
 Norādes uz Bānīša stacijām, pieturvietām un tūrisma objektiem Gulbenes
un Alūksnes novados;
 Video ceļvedis «Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!»
un pieci tematiskie reklāmas video
 «Bānīša zemes gardumi»;

 «Bānīša zemes kultūrvēsturiskais mantojums»;
 «Bānīša zemes skaistums»;
 «Aktīvā atpūta Bānīša zemē»;
 «Pa Ferdinanda pēdām»;

 Bānīša talkas;
 20 katedras tipa tūrisma informatīvie
stendi;
 Publikācija tematiskajā žurnālā «Pārgājienu takas 2022»;

PROJEKTĀ ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES
 Pieredzes apmaiņas pasākumi Gulbenes
un
Alūksnes
novados
sadarbības
veicināšanai starp Gulbenes un Alūksnes
puses tūrisma uzņēmējiem;
 Apceļošanas akcija (PostNos aplikācijā)
ar iekļautiem tūrisma objektiem:
 «Iepazīsti Bānīša zemes labumus Gulbenes
novadā!»;
 «Iepazīsti Bānīša zemes labumus Alūksnes
novadā!»;

 IZVEIDOTA VIETĒJĀS INFORMĀCIJAS UN
TŪRISMA TĪMEKĻA VIETNE: «BĀNĪŠA ZEME»;

PROJEKTĀ ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES
 Izveidoti un marķēti seši velo tūrisma maršruti:
Nr.164 AP STĀMERIENU UN KALNAMUIŽU;
Nr.165 NO STĀMERIENAS AR RITENI UZ LITENI;

Nr.166 BĀNĪŠA ZEMES LĪKLOCIS;
Nr.167 UZ DZIRNAVĀM GAR TABAKDOZI;
Nr.168 TRĪS ANNAS UN ĒRMANIS;

Nr.169 NĒĶENES PILSKALNI

DISKUSIJU APĻOS 2022
IZSKANĒJUŠĀS IDEJAS

«BĀNĪŠA ZEME» ASOCIĀCIJAS…
 Zeme kurā ES dzīvoju!

 Bērnība, vēsture, atmiņas…

 Sliežu ceļš, saimniecības, tūrisma objekti,
velo maršruti;

 Studiju laiki;

 Piedzīvojumu vieta divos novados;

 Romantika;

 Iespēju zeme!

 Piedzīvojumi;

 Bānīša zeme – MĀJAS!

 Zeme pa kurieni «čukina» Bānītis;

 Projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km
garumā un platumā!”;

 Tūrisma magnēts, pievienotā
vērtība, kopīgs piedāvājums;

 Tūrisms, cilvēki, sliedes;

 Lielas iespējas;

 Ģeogrāfiski noteikta vieta;

 Bānītis un Bānīša svilpes skaņa;

 Zīmols, sauklis;

 Darbīgi cilvēki ar jaudu un
resursiem;

 Atklājumi un pārsteigumi…

 Atpazīstamība, virzība;

«BĀNĪŠA ZEMES» ATTĪSTĪBAS IDEJAS
 Zīmols - BĀNĪŠA SVĒTKI;
 Velo kultūras attīstība;

 SADARBĪBA- dažādi kopēji velo maršruti,
tematiskie pasākumi katru mēnesi, uzņēmēju
regulāras tikšanās;

 Industriālais mantojums – stacijas un to
teritorijas;

 Moderna un interaktīva piedāvājuma
veidošana;

 Pašvaldību sadarbības svētki;

 «Bānīša zemes» zīmola – logo izveide;

 Sadarbība starp dažādiem pakalpojumu
sniedzējiem;

 Vienota tūrisma datu bāze;

 Kopīgi veidoti piedāvājumi;

 «Bānīša zemes» suvenīri;

 «Bānīša zemei» kopējā mājaslapa;

 «Bānīša zemes» tirdziņi – regulāri, tematiski,
gadskārtu»;

 Grāmatas “Bānīša stāsti” izdošana;

 «Bānīša zemes» garša;

 «Bānīša zemei» vienota mārketinga
vīzija;

 Kopīgs elektronisks «Bānīša zemes» tūrisma
piedāvājums;

 Vienota biļete dažādiem
pakalpojumiem;

 Regulāras tikšanās sadarbības veicināšanai;

 REGULARITĀTE – vairāk regulāru
pasākumu, ne tikai Bānīša svētki;
 Katra Bānīša stacijas tūrisma maršruti;

 JĀATCERAS:
Tūristi nemeklē vietu – meklē sajūtu!

«BĀNĪŠA ZEMES» IZAICINĀJUMI
 Līdera – lokomotīves trūkums;
 Pakalpojumu kvalitātes atšķirības;
 Pašvaldībai pietrūkst budžeta vietu sakārtošanai;

 Bānīša zemes brendam ir jābūt vērstam uz vietējo iedzīvotāju, nevar domāt
tikai par tūristiem;
 Tūrisma nesezonas piedāvājuma attīstība;
 Bānīša zemē nav konkurentu, visi uzņēmēji ir kolēģi;

 No konkurenta par sadarbības partneri;
 Cilvēku pasivitāte un kūtrums;
 Kopīga abu pušu sadarbība, vienots mērķis un virzība uz to;
 Mājražotāju un amatnieku ražojumu kopīga popularizēšana;
 Jāmainās līdzi laikam…

«BĀNĪŠA ZEMES» PIEDĀVĀJUMA SHĒMA

LAI SASNIEGTU VISU VĒLAMO IR NEPIECIEŠAMS LIELS KOPDARBS,
EFEKTĪVA VADĪBA, KOORDINĀCIJA UN INFRASTRUKTŪRA!
Mēs būsim tik stipri, cik vienoti!

NĀKOTNES IDEJU UN PROJEKTU INKUBATORS
 Zaļā dzelzceļa izveide Alūksne-Ape.
 «Bānīša zemes» klastera izveide.
 «Bānīša zemes» attīstības un rīcības plāns.
 LEADER projektu konkurss «Bānīša zemei».
 Starpteritoriālais sadarbības projekts starp Alūksnes lauku partnerību un
biedrību “SATEKA” – «Pededzes upes teritorijas attīstība».
 «Malēniešu ekspresis» izveide kā malēniskās runas un valodas popularizēšana.
 Informatīvi ekrāni Bānīša vagonos - divi katrā vagonā.
 Jaunais plānošanas periods – iespējas jauniem projektiem Bānīša zemē.
 «Bānīša zemes» zīmols/piederības zīme uzņēmējiem.
 «Bānīša zemes» kopīga attīstība – jāizstrādā KOPĪGA stratēģija Bānīša zemei.

«BĀNĪŠA ZEMES» VĪZIJA 2022-2030 I
 Bānītis kā Alūksnes-Gulbenes kopējais tūrisma magnēts - darbojošs, ekskluzīvs,
pieejams.
 «Bānīša zeme» kā īpaša savrupa vieta ar pakalpojumiem, kas stiprina viens otru.
 «BĀNĪŠA ZEME» - BĀNĪTIS, DZĪVA, ROSĪGA, RADOŠA, AIZRAUJOŠA, UNIKĀLA, GARŠĪGA,
LIPĪGA, PIEPILDĪTA.

 «Bānīša zeme» – iekārojamākais galamērķis BALTIJĀ!
 2030.gadā «Bānīša zeme» būs kļuvusi tik pat atpazīstama kā Gaujas Nacionālais
parks.
 «Bānīša zeme» būs kļuvusi par velo zemi.
 «Bānīša zeme» – rosīga, piesātināta un pārdomāta piedāvājuma piepildīta, kas
piesaista tuvus un tālus viesus visa gada garumā.
 Vienota, attīstīta, Vislatvijas mērogā atpazīstama teritorija ar plašu kultūras un tūrisma
piedāvājumu.

 Teritorija kur iedzīvotāji un uzņēmēji ir kā vienota kopiena.

«BĀNĪŠA ZEMES» VĪZIJA 2022-2030 II
 Vārdu salikumu “Bānīša zeme” zinās ikviens, pat pamodinot naktī! Kā reizrēķinu!
 «Bānīša zeme» 2030.gadā kā sastāvdaļa latviešu vēsturiskajām zemēm (reģioniem).
 Pēc vairākiem gadiem «Bānīša zeme» kā sapnis, kurā grib iegriezties lieli un mazi.
 Jaudīgs tūrisma galamērķis, kur pavadīt vismaz nedēļu.
 Sadarbība starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem kopīgu mērķu sasniegšanai.
 Bānītis ir kustībā – neierūsē!
 «Bānīša zeme» - “apaugusi” ar daudzveidīgām aktivitātēm un pasākumiem.
 «Bānīša zeme» – Vidzemes pieprasītākais tūrisma gala mērķis.
 Bānītim jābūt regulāri kursējošam, Eiropā atpazīstamam brendam, kuru visi zina un
vēlas izbaudīt šo piedzīvojumu.

Gadās arī tā…

PALDIES PAR UZMANĪBU!

