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Projekts NR.19-00-A019.332-000006 «Bānīša zemes labumi- 33 km
garumā un platumā» izstrādāts Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.- 2020.gadam apakšpasākuma «Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība» ietvaros, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai.

Projekta realizācijas laiks: 01.06.2019.- 31.05.2021.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 98 670,00

No tām-

apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 97 670,00



Projekta sagatavošana



Tikšanās ar uzņēmējiem Ates dzirnavās! 
06.09.2018.



Daži domu graudi ....

• Ja brauc ar bānīti, tad nepieciešama arī informācija par apkārt
esošajiem objektiem, uzņēmējiem u.t.t.

• Vienotais mērķis – kopīgai attīstībai. Mērķis „izlīšanai”.

• Apmācības- kā strādāt ar grupu, kā sagatavot degustāciju, u.c..
Saimniecēm vienādi atpazīstamības priekšauti.

• iedāvājumi bērniem, piemēram, puzles, bānītī - bumbas.

• Orientēšanās pa bānīša ceļu.

• U.c.



Projekta realizācijas teritoja: 

Biedrības «SATEKA» darbības 
teritorija:

- Gulbenes novads

Biedrības «Alūksnes lauku 
partnerība» darbības teritorija:

- Alūksnes novads  

- Apes novada Ape, Apes pagasts 
un Trapenes pagasts

Informācijas avots: http://llf.partneribas.lv/vrg-karte-2

http://llf.partneribas.lv/vrg-karte-2


Sadarbības partneri 

• Gulbenes novada pašvaldība 

• Alūksnes novada pašvaldība 

• SIA «Gulbenes- Alūksnes 
bānītis»

Projekta vadošais partneris: 
biedrība «SATEKA»

Biedrība «Alūksnes lauku 
partnerība»



Projekta mērķis:

Projekta apakšmērķi:

veicināt Gulbenes un Alūksnes novadu ekonomisko izaugsmi, pilnveidojot
un popularizējot Bānīša teritoriju un aktivizējot pakalpojumu sniedzējus,
tādējādi sekmējot vietējā tūrisma attīstību.

• uzlabot abu novadu kā kopēja tūrisma galamērķa – Bānīša pieejamību ar kopīga
mārketinga aktivitāšu palīdzību nodrošinot tūristu skaita pieaugumu teritorijā;

• papildināt un pilnveidot esošos tūrisma produktus un attīstīt jaunus produktus un
produktu grozus – kas balstītas uz abu novadu īpašajām priekšrocībām;

• paaugstināt abu novadu sadarbību tūrisma sektorā, veicinot abu novadu
uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju sadarbību.



Projekta uzdevumi: 
1) veicināt Bānīša tuvumā esošo dabas, kultūras, vēstures mantojuma izmantošanu tūrismā, tā
ievešanu tirgū un pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem;

2) atbalstīt lauku ekonomikas atjaunošanos un darba vietu radīšanu, paaugstinot mazo uzņēmumu
kapacitāti;

3) izveidot kopīgus un atraktīvus velotūrisma un pārgājienu maršrutus;

4) aktivizēt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, piesaistīt jaunus cilvēkus tūrisma nozarei un veicināt
vietējos uzņēmējus veidot kopīgus, mūsdienīgus tūrisma pakalpojumu piedāvājumus, kā arī tūrisma
pakalpojumu sniedzēju virzīšanu vietējā un starptautiskajā tirgū, attīstītot sadarbību starp projekta
teritorijā esošajiem uzņēmējiem;

5) veicināt esošo tūrisma pakalpojumu, amatnieku un mājražotāju pakalpojumu klāsta dažādošanu
un pilnveidošanu, tā mazinot tūrisma nozares sezonalitāti;

6) veicināt uzņēmējdarbības produkcijas un pakalpojumu popularizēšanu un jaunu noieta tirgus
meklēšanu;

7) paaugstināt vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju zināšanas un prasmes- organizējot
apmācības, pieredzes pasākumus;

8) rosināt tūrisma produktu un pakalpojumu dažādošanu- izstrādājot kopīgus maršrutus, ceļošanas
akcijas;

9) izgatavot un uzstādīt vienotas norādes uz Bānīša stacijām un pieturas vietām, kā arī dažādiem
dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, uz uzņēmumiem, mājražotājiem un amatniekiem u.tml.;

10) izveidojot atpūtas vietas populārākajās pieturvietās - Stāmerienā un Papardē.



Projekta aktivitātes 



Konference “Kopīga tūrisma produkta 
piedāvājuma nozīme vietējā tūrisma attīstībā”
• Izvērtēt esošo Bānīša zemes piedāvājumu un neizmantotās iespējas,

jaunu piedāvājumu un produktu veidošanu nākotnē.

• Eskperts Pauls Timrots, kurš izvērtēs un sniegs redzējumu par esošo
situāciju tūrisma jomā Bānīša zemes kontekstā.

• Pieaicināti 2 lektori, kas sniegs informāciju par kopīga tūrisma
produkta izveides pamatnosacījumiem. Konferences laikā abu
pašvaldību tūrisma speciālisti sniegs informāciju par to plāniem
tūrisma veicināšanā.

• Darbs tematiskajās grupās. Mērķis: izzināt galveno mērķu grupu-
tūrisma pakalpojumu sniedzēju un tūristu vajadzības, u.c.

• Līdz konferencei noorganizēti 6 diskusiju apļi, katrā VRG pa trim.

• Diskusiju mērķis- izzināt vietējo tūrisma uzņēmēju piedāvātās iespējas
tūrismam un aktīvās atpūtai, noskaidrot kādi apstākļi traucē sadarbības
veidošanu ar citiem uzņēmējiem.

• Diskusiju apļos iegūtā informācija tiks izmantota konferences darbā.

• Vismaz 1 uzņēmējs no katras teritorijas prezentēs šajos diskusiju apļos
iegūtās atziņas, ierosinājumus un iegūtos rezultātus.

• Konferences laikā tiks prezentēts šī projekta mērķis, sasniedzamie
rezultāti.

Norises laiks: 06.- 10.2019.

Konferences norise: 10.oktobris 2019.

Budžets: EUR 3735,00

Darāmais:

-cenu salīdzināšana (eksperts, lektors, telpas, kafijas
pauze);

- līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem;

-konferences un diskusiju apļu plānošana,
organizēšana. Informācijas izplatīšana.

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- konferences kopējais dalībnieku skaits vismaz 30

- noorganizēti 3diskusiju apļi, katrā teritorijā vismaz 3,
katrā vismaz 10 dalībnieki. Kopējais dalībnieku skaits
diskusiju apļos vismaz 60.



Pasākumu cikls “Bānīša pārsteigumi!”

• Pasākumu cikla mērķis- popularizēt Bānīša zemes
piedāvājumus tūristiem un aktīvās atpūtas
cienītājiem.

• Tas tiks organizēts citu lielāku pasākumu ietvaros,
lai nodrošinātu lielāku apmeklētāju loku.

• Pasākumu organizēšanā un norisē tiks iesaistīti
abu VRG tūrisma uzņēmēji, tūrisma speciālisti.

• Pasākumu laikā plānotas dažādas aktivitātes:
viktorīnas, uzdevumi u.c.

• Pēc katra pasākuma notiks tā izvērtēšanas
diskusija, lai izvērtētu to norisi, ieguvumus un
atziņas.

Norises laiks: 06.2019. -10.2020.

Budžets: EUR 6600,00

Darāmais:

- pasākumu cikla norises nosacījumu izstrāde;

- cenu salīdzināšana pasākuma cikla vadītājiem,
u.c.;

- līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu
veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- noorganizēti vismaz 3 pasākumi



Apmācību cikls “Tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība” 
biedrības SATEKA un  Alūksnes lauku partnerības teritorijā

• Apmācību cikls tiks organizēts katrā VRG teritorijā.

• Tiek plānotas vismaz 6 apmācību dienas katrā VRG.

• Iespējamās apmācību tēmas: tūristu grupu uzņemšana
un vadīšana; degustāciju galda klāšana; kopīgu produktu
un pakalpojumu veidošanas pamatnosacījumi;
viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojumu sniegšanā;
reklāmas (t.sk. sociālo tīklu) veidošana un izmantošana
sava piedāvājuma popurizēšanā; mārketings; u.c.

• Apmācību tēmu vajadzība tiks noskaidrota diskusiju
apļos, uzsākot šo projektu.

• Apmācību un visa projekta īstenošanas laikā, vietējie
uzņēmēji un interesenti tiks aicināti veidot tīklu, kas
veicinātu viņu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.

Norises laiks: 06.2019. -07.2020.

Budžets: EUR 10080,00

Darāmais:

- Apmācību cikla plānošana, organizēšana;

- Cenu salīdzināšana (lektori, telpas, kafijas pauzes u.c.);

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- noorganizēts 1 apmācību cikls “Tūrisma produktu un
pakalpojumu attīstība”, kurā plānotas vismaz 6 apmācību dienas
katrā partnerības teritorijā, katrā apmācību dienā piedalās
vismaz 10 dalībnieki. Kopējais dalībnieku skaits vismaz 120



Darbnīca “Panākumu atslēga mūsu rokās!”

• Noorganizēta 3 dienu darbnīca, kuras mērķis ir veicināt
tūrisma uzņēmēju, mājražotāju, amatnieku un citu
interesentu kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošanu un
piedāvāšanu teritorijā.

• Notiks lekcijas par tūristu psiholoģiju, tūrisma
piedāvājuma prezentēšanas nozīme u.c. tēmas.

• Darbs grupās- kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošana.

• Pēc darba grupu prezentācijām tiks izvēlēts viens
jaunizveidotais piedāvājums- maršruts, kuru visi darbnīcas
dalībnieki otrajā dienā kopīgi arī izbrauks.

• Trešajā dienā notiks diskusija, par jaunizveidotā
piedāvājuma pozitīvo un trūkumiem.

• Iegūtā informācija tiks izmantota informācijas
apkopošanai, kā arī izmantota projekta noslēguma
pasākumā.

Norises laiks: 06.2019. – 11.2020.

Darbnīcas norise: 2020.g. vasara

Budžets: EUR 42000,00

Darāmais:

- darbnīcas plānošana, organizēšana;

- cenu salīdzināšanas veikšana;

- līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu
veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- vismaz 10 dalībnieki no katras partnerības.
Kopējais dalībnieku skaits vismaz 20

- izstrādāts ceļošanas akcijas maršruts.



Ceļošanas akcija “Iepazīsti Bānīša zemes 
labumus!”
• Ceļošanas akcijas mērķis ir veicināt tūristus un

aktīvās atpūtas cienītājus izvēlēties Bānīša
zemi kā gala mērķi.

• Ceļošanas akcijas sagatavošanas laikā tiks
apzināti potenciālie akcijas dalībnieki-
uzņēmumi un iestādes, kas uzņems ceļotājus.

• Popularizēti vietējie mājražotāji un amatnieki,
kā arī interesantākās vietas un objekti.

• Sagatavotas brošūras ar konkrētu maršrutu un
uzdevumiem, kas akcijas dalībniekiem jāveic
konkrētā laikā.

• Pēc ceļošanas akcijas notiks iesaistīto
uzņēmēju, iestāžu tikšanās, lai izvērtētu
ceļošanas akcijas norisi, rezultātus un iegūtās
atziņas.

Norises laiks: 06.2019.- 02.11.2020.

Ceļojošās akcijas norise: 2020.g. vasara- rudens

Budžets: EUR 1280,00

Darāmais:

- Ceļošanas akcijas maršruta izstrādes nosacījumu izveide,
potenciālo dalībnieku apzināšana;

- Cenu salīdzināšana brošūras sagatavošanai, drukai, u.c.;

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem;

- Informācijas kampaņa par akciju

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- izveidots maršruts “Bānīša zemes gardumi un
pārsteigumi”, izdotas 200 brošūras

- apkopota informāciju par kultūrvietām, dabas objektiem,
uzņēmējiem, u.c.



Pieredzes apmaiņas pasākumi sadarbības 
veicināšanai
• Pieredzes apmaiņas pasākumi tiek plānoti, lai

vietējie uzņēmēji iepazītu viens otru un viņu
piedāvājumus.

• Pasākumi tiek plānoti organizēt tā, ka
vienlaicīgi vienā autobusā būtu abu VRG
teritoriju tūrisma uzņēmēji.

• Pirmā apmaiņas brauciena laikā tiks
apmeklēti Gulbenes novada uzņēmēji, otrā-
Alūksnes novada.

• Pieredzes brauciena laikā tiks apskatīti ne tikai
uzņēmumi, bet arī dabas un kultūrvēsturiskie
objekti.

• Katra pieredzes apmaiņas pasākuma
noslēgumā notiks diskusija par apskatīto,
kopīgi izvērtēts redzētais, izanalizētas redzētā
pozitīvās un negatīvās lietas, uzklausītas
iegūtās atziņas.

Norises laiks: 06.2019. – 07.2020.

Pieredzes apmaiņas pasākumi- 2020.g. pavasaris- vasara

Budžets: EUR 2520,00

Darāmais:

- Pieredzes apmaiņas braucienu plānošana, organizēšana;

- Cenu salīdiznāšana (autobusa pakalpojumi, u.c.);

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas pasākumi sadarbības
veicināšanai, pa 1 katrā partnerības teritorijā, piedalīsies
vismaz 20 dalībnieki no katras partnerības. Kopējais dalībnieku
skaits vismaz 80.

• Projekta ietvaros plānotajās apmācībās, pieredzes apmaiņas
pasākumos un darbnīcās tiks aicināti piedalīties Bānīša zemes
teritorijā strādājošie un topošie uzņēmēji, amatnieki, lauku
māju īpašnieki un citas interesētās personas, kas darbojas
tūrisma jomā (gan tieši, gan pastarpināti).



Vienota norāžu izgatavošana un uzstādīšana 
uz Bānīša stacijām un pieturvietām, objektiem
• Projekta laikā plānots uzstādīt jaunas norādes tajās

vietās, kur to nav, kā arī nomainīt bojātās vai
neprecīzu informāciju saturošošās norādes

• Tiek plānots uzstādīt norādes uz dabas,
kultūrvēsturiskajiem objektiem, muzejiem u.c
objektiem, kur tādu līdz šim nav.

• Šīs norādes tiks veidotas atbilstoši konkrētajā
pašvaldībā jau izmantotajām norādēm uz
objektiem (stilizētas u.tml.).

Norises laiks: 06.2019. -05.2021.

Budžets: EUR 20000,00

Darāmais:

- nepieciešamo norāžu skaita precizēšana;

- norāžu kopīgā stila saskaņošana;

- norāžu uzstādīšanas saskaņošana ar zemju
īpašniekiem, Latvijas ceļiem, pašvaldībām (vismaz
uz 7 gadiem!!!);

- cenu salīdzināšana par norāžu izgatavošanu un
uzstādīšanu;

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu
veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- Vienotu norāžu izgatavošana un uzstādīšana un
Bānīša stacijām un pieturvietām, objektiem, kopā
vismaz 50



Vienotu norāžu izgatavošana un uzstādīšana-
uz Bānīša stacijām un pieturvietām 



Vienotu norāžu izgatavošana un uzstādīšana –
uz dažādiem objektiem 

Tiltiņš  pār Ludzupīti pie 

Stāmerienes stacijas

Informācijas plāksnes pirms Alūksnes, 
vietā, kur Bānītis izbrauc no ierakuma un 

brauc paralēli šosejai





Informatīvās plāksnes un stendi

• Izgatavoti 2 informatīvie stendi.

• Plānotais stenda lielums 1,5 m x 2 m, ar abpusēju
apdruku. Stenda izskats tiks noteikts projekta realizācijas
laikā un ievērojot katras pašvaldības nosacījumus stendu
izveidē un stilā.

• Informatīvajā stendā tiks iekļauta šāda informācija:
maršruta karte, kurā atzīmēti apskaites objekti, lauku
sētas un cita informācija; informācija par apskates
objektiem, par maršruta tuvumā esošajiem
mājražotājiem vai amatniekiem, mazajiem uzņēmējiem,
ko varētu apmeklēt, par ēdinātājiem un naktsmītnēm, u.c.
aktuālā informācija.

• Pie 7 mazajām Bānīša pieturvietām tiks izvietotas A3
polikarbonāda informatīvās plāksnes, uz kurām būtu
uzdrukāta neliela karte ar atzīmētajjiem apskates
objektiem, pakalpojumu sniedzējiem (viesu mājas,
ēdnīcas, servisi u.tml.), kā arī īsa konkrēta informācija par
tuvumā esošajiem apskates objektiem u.c. aktuālā
informācija.

Norises laiks: 06.2019. – 11.2020.

Budžets: EUR 5900,00

Darāmais:

- Informācijas apkopošana;

- Stendu un informatīvo plākšņu dizaina saskaņošana;

- Stendu uzstādīšanas vietu izvēle;

- Stendu un plākšnu uzstādīšanas saskaņošana ar zemju īpašniekiem,
Latvijas dzelzceļu, pašvaldībām (vismaz uz 7 gadiem!!!);

- Cenu salīdzināšana informatīvo plākšņu un stendu sagatavošanai
(dizains, maketēšana), izgatavošanai un uzstādīšanai;

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- Izgatavotas un uzstādītas vismaz 7 informatīvās plāksnes mazajās
Bānīša pieturvietās

- 2 stendi (informācija par pieturvietu un tās apkārtnē esošiem
mājražotājiem, tūrisma un citiem uzņēmējiem, aprakstīti vietējie
tūrisma un dabas objekti



Atpūtas vietas izveide/ pilnveidošana 
Stāmerienes un Papardes pieturvietās. 
• Stāmerienes pieturvietā tiks

izveidota atpūtas vieta tūristiem-
uzstādīta nojume ar galdu un
soliem, atkritumu urna ar vāku
un izveidota ugusnkura vieta.

• Papardes pieturvietā tiks
izveidota trīsstūrveida nojume ar
ietilpību līdz 45 personām ar
ugunskura vietu, soliem un skatu
torni pie tās. Nojumes jumtu
veidos pēc “zaļā jumta”
izveidošanas principa ar speciālu
tam paredzētu konstrukciju un
materiāliem.

Norises laiks:

- Stāmerienā 06.- 10.2019.

- Papardē 06.2019.- 11.2020.

Budžets:

- Stāmerienā EUR 3417,00

- Papardē EUR 10150,00

Darāmais:

- Saskaņojums par atpūtas vietu izvietošanu ar nekustamā īpašuma
īpašniekiem (vismaz uz 7 gadiem!!!);

- Būvvalžu saskaņojums par atpūtas vietu izveidi;

- Tehniskais/ skiču projekts Papardes atpūtas vietai;

- Cenu salīdzināšana Papardes atpūtas vietas pilnveidošanai;

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- Izveidota 1 atpūtas veita Stāmerienā

- Pilnveidota 1 atpūtas vieta Papardē



Vienotu tūrisma maršrutu izstrāde

• Izveidoti vismaz 3 maršruti (piemēroti
dažādām mērķa grupām- kājāmgājējiem,
velobraucējiem, auto vai jaukta tipa).

• Sagatavota vizuālā informācija par šiem
maršrutiem (kartes), kas būs pieejamas
gan drukātā versijā, gan e-vidē!

• Maršrutu garumi būs dažādi, taču
galvenais nosacījums- tajā jāiekļauj abus
novadus.

• Kartes tiks izdotas latviešu, angļu, krievu,
vācu un igauņu valodās.

Norises laiks: 06.2019. – 05.2021.

Budžets: EUR 10500,00

Darāmais:

- maršrutu izstrāde;

- cenu salīdzināšana par karšu
sagatavošanu un drukāšanu;

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un
darbu veicējiem

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- izstrādāti vismaz 3 vienoti tūrisma
maršruti (velosipēdistu, pārgājienu,
jauktie)

- izdotas vismaz 2000 maršruta kartes



Informatīvā un vizuālā materiāla sagatavošana, izdošana 
(video maršruts, tematiskie reklāmas video)

• Sagatavots video ceļvedis “Bānīša zemes
labumi- 33 km garumā un platumā!”
garums vismaz 23-24 minūtes .

• Video ceļvedis tiks filmēts dažādos gada
laikos, lai parādītu Bānīša piedāvātās
iespējas visa gada garumā.

• Video ceļvedī tiks iekļauts apskats par
Bānīša zemes- Gulbenes, Alūksnes, kā arī
Apes novadu piedāvātajām iespējām (33
km platumā!).

• Tajā tiks iekļauts gan šaursliežu dzelzceļš,
gan uzņēmēji, apskates objekti, daba,
aktīvās atpūtas norises (piemēram,
skijorings, velo brauciens “Apsteidz
Bānīti”, “Šķūnenieku kauss”, u.c.)

Norises laiks: 06.2019. – 05.2021.

Budžets: EUR 10552,50

Darāmais:

- Video ceļveža un tematisko reklāmas video
atspoguļojamās informācijas apkopošana
(scenārijs);

- Filmēšanas procesa plānošana un
organizēšana

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- Izveidots 1 video ceļvedis

- Sagatavoti 5 tematiskie reklāmas video



Informatīvā un vizuālā materiāla sagatavošana, izdošana 
(video maršruts, tematiskie reklāmas video) (2)

• Sagatavoti 5 tematiskie reklāmas video
“Brauc baudīt Bānīša zemes labumus!”,
par šādiem tematiem:

1) Bānīša zemes gardumi: tajā tiks parādīti
VRG teritorijās nobaudāmie gardumi.

2) Bānīša zemes kultūrvēsturiskais
mantojums- vizuālā informācija par
kultūrvēsturiskām celtnēm, vietām.

3) Bānīša zemes dabas skaistums: skats uz
ezeriem, pakalniem u.tml.

4) Aktīvā atpūta Bānīša zemē: tiks
atspoguļotas piedāvātās atpūtas iespējas,
kas ir pieejamas šajā teritorijā.

5) Pa Ferdinanda pēdam

• Gan video maršrutā, gan tematiskajos
reklāmas video netiks izcelts konkrēti
neviens uzņēmējs, iestāde vai objekts. Tie
tiks veidoti tā, lai skatītājam būtu interese
šeit atbraukt un iepazīt pašam.

• Video materiāls būs latviešu valodā ar
titriem angļu valodā.

• Gala rezultāts būs atrodams visu partneru 
mājas lapās. 



Konfrenece “Bānīša zemes labumi – 33 km 
garumā un platumā!”
• Noslēguma konfernce, kuras laikā tiks prezentētas projekta

aktivitātes, jauno kopīgo piedāvājumu prezentācija.

• Tiks prezentātas iegūtās atziņas- atskats uz paveikto un tā
analīze un noteiktas tālākās sadarbības un kopīgu aktivitāšu
plānošana.

• Konferences laikā norisēs arī divas lekcijas:

- “Efektīva resursu plānošana un vadība tūrisma pakalpojumu
uzņēmumos”

- “Augstas kvalitātes komunikācijas ētikas sekmēšana tūrisma
pakalpojumu uzņēmumos”.

• Pirms konferences tiks organizēti 6 diskusiju apļi, katrā VRG
pa trim reizēm.

• Diskusiju mērķis- apkopot projekta aktivitāšu laikā iegūtās
atziņas, ierosinājumus tālākai sadarbībai.

• Diskusiju apļos iegūtā informācija tiks izmantota arī
konferences darbā.

• Vismaz 1 uzņēmējs no katras teritorijas prezentēs šajos
diskusiju apļos iegūtās atziņas, ierosinājumus un iegūtos
rezultātus.

Norises laiks: 11.2020.- 05.2021.

Konferences norises laiks- 2021.g.aprīlis 

Budžets: EUR 3735,00

Darāmais: 

- cenu salīdzināšana (eksperts, lektors, telpas, kafijas pauze);

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem;

- Konferences plānošana, organizēšana

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- noorganizēta 1 konference “Bānīša zemes labumi- 33 km 
garumā un platumā!”, piedalīsies vismaz 15 dalībnieki no 
katras partnerības. Kopējais dalībnieku skaits vismaz 30. 

- noorganizēti diskusiju apļi, vismaz 3 katrā teritorijā, piedalās 
10 dalībnieki no katras partnerības. Kopējais dalībnieku skaits 
vismaz 60



Projekta administrēšanas izmaksas, t.sk. 
publicitātes pasākumi

• Publicitātes pasākumi tiks nodrošināti regulāri,
vismaz 1x mēnesī tiks ievietota informācija
partneru mājas lapās un sociālajos tīklos.

• Pirms katras plānotās aktivitātes attiecīgās norises
vietas teritorijā notiks aktivitāšu popularizēšana-
sagatavotas Facebook ziņas, sludinājumi un raksti
vietējos vai reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, VRG
mājaslapās, novadu mājaslapās, preses relīzes
u.tml., pēc nepieciešamības

• Projekta ietvaros tiks izveidoti publicitātes
materiāli– atklātnes, rakstāmpiederumi u.c., lai
popularizētu Bānīša zemes piedāvātās iespējas
aktīvai atpūtai.

Norises laiks: 06.2019.- 05.2021.

Budžets: EUR 5000,50

Darāmais:

- Projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana;

- Projekta ieviešanas pilnvērtīga nodrošināšana;

- Projekta ieviešanas darba grupu darba organizēšana;

- Projekta finanšu un administratīvā vadība visa projekta īstenošanas
laikā (24 mēneši);

- Cenu salīdzināšana (pēc nepieciešamības);

- Līgumu slēgšana ar pakalpojumu un darbu veicējiem

Plānoties sasniedzamie rādītāji:

• Sagatavoti informācija par projekta aktivitātēm, vismaz 24 rakstiņi.

• Sagatavoti publiciātes materiāli.

• Darba grupu tikšanās - vismaz 6

Projekta ieviešanai- projektu vadītājam un
koordinatoriem netiek maksāts atalgojums.



Bānīša talkas

• Ideja par talku rīkošanu radās projekta
izstrādes laikā, kad, apsekojot Bānīša
maršrutu, nācās secināt, ka vairākās
vietās ir skaists skats uz Bānīša
dzelzceļu. Piemēram, īsi pirms Alūksnes
apmēram 400 metrus bānītis brauc
paralēli autoceļam.

• Otra talkošanas vieta: no Gulbenes –
Alūksnes bānīša depo līdz Birzes
stacijai.

• Bānīša talku organizēšanas izmaksas
tiks segtas no biedrības SATEKA un
Alūksnes lauku partnerības nodrošināto
brīvprātīgo līdzfinansējumua

Norises laiks: 06.2019.- 05.2021.

Budžets: EUR 1000,00

Darāmais: 

- Talku organizēšana

Plānotie sasniedzamie rādītāji:

- noorganizētas vismaz 2 Bānīša talkas. 
Kopējais dalībnieku skaits  vismaz 50 



Uz sadarbību! 


