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Diskusiju ceturtais aplis Druvienas  

Latviskās dzīvesziņas centrā  

05.05.2022. 
 

BĀNĪŠA ZEME 

DALĪBNIEKU ASOCIĀCIJAS AR VĀRDU SALIKUMU “BĀNĪŠA ZEME” 
 

‣ Bānīša zeme – Gulbenes novads 

‣ Gulbenes stacija un sliedes, kas virzās uz Alūksnes pusi. 

‣ Bānītis + velosipēds 

‣ Bānītis + Raitis 

‣ Foršs projekts, kā sadraudzēt divas teritorijas. 

‣ Bānīša zeme – atpazīstamība, virzība, “Dzelzceļš un tvaiks”. 

‣ Bānīša zeme – Bānītis 

‣ Velo tūre 

‣ Šaursliežu dzelzceļš, bērnības atmiņas, kaut kas ģimenisks. 

 

VĪZIJA 
 

‣ Es gribu redzēt skaistus Bānīšus, kuri mani izvadā. 

‣ Pēc vairākiem gadiem Bānīša zeme, kā sapnis, kurā grib iegriezties lieli un mazi. 

‣ Attīstīta vieta, kur izzinoši un aktīvi pavadīt laiku ar ģimenēm. 

‣ Vārdu salikumu “Bānīša zeme” zinās ikviens, pat pamodinot naktī! Kā reizrēķinu! 

‣ Pieaugušo (varbūt arī bērnu) nometne “Bānīša zeme”. Aktivitātēs ietvertas esošās “lietas”. 

‣ Gulbenes stacija – DEPO ir plašs tūrisma piedāvājums: 

- ekskursijas; 

- viesnīca; 

- restorāns; 

- viesu mājiņas (atjaunotu vagonu izskatā); 

- dzelzceļa muzejs; 

- kafejnīca – Perons; 

- koncerti. 

‣ Attīstīts “Bānīša” maršruts ar Alūksnes staciju (pa ceļam ietverot visas mazās pieturvietas, kuras ir sakoptas 

un skaistas). 

‣ Bānīša zeme 2030.gadā, kā sastāvdaļa latviešu vēsturiskajām zemēm (reģioniem). 

‣ Ferdinands ir vietējo īpašumā! 

‣ Saglabāts šaursliežu dzelzceļš ar regulāriem reisiem ikdienā un īpašiem reisiem svētkos. 

‣ Ir izveidotas atpūtas vietas ar nakšņošanas iespējām tuvāk velo/bānīša maršrutiem. 

‣ Notiek regulāri kopīgi pasākumi. 

‣ Varētu izveidot Bānīša zemes festivālu, super ja divu dienu – tematisks, ar mūziku u.c. 
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SAKNES 

PAGĀTNE – RESURSI, TRADĪCIJAS 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 
 

‣ Kā resursi tika uzskaitīti: 

- mājražotāji; 

- Zaļais dzelzceļš; 

- tradīcijas (Bānīša svētki); 

- darba vietas (Bānītis šobrīd nodrošina 25 darba vietas, 80.gados vairāk, kā 800 darba vietas); 

- kravu pārvadājumi; 

- vēsturisks simbols (suvenīri); 

- stacijas (tiek izmantotas arī šobrīd – “Dzelzceļš un tvaiks” un “Tvaiks x Ogle”); 

- nokļūšanas/pārvietošanās līdzeklis (Bānītis turpina kursēt un nodrošina sabiedriskā transporta funkcijas 

arī šobrīd); 

- sliedes; 

- pats Bānītis; 

- tūrisma objekts; 

- “Bufetnieces”; 

- vietējie iedzīvotāji; 

- piedzīvojuma brauciens (ekskursijas) – laupītāji darbojas jau 14 gadus; 

‣ Sadarbība visos virzienos, pašvaldību atbalsts un projektu realizācija ir atainota zīmējumā, kā lejkanna ar 

domu, ka tam vēl ir jāaug un jāattīstās.   

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir ierobežotais finansējums un tas, ka Bānīša zeme ir divos novados, 

kuriem ir jāmācās rast vienotu skatījumu. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir politiskie lēmumi valstiskā līmenī, tūrisma un atpūtas 

tendences (vērstas un ārzemēm), ekonomiskās krīzes, globālas katastrofas, pandēmijas, karš. 

‣ Saule/pozitīvais ir sabiedrības iesaiste un līdzdalība, biedrības “SATEKA” iniciatīva popularizēt un attīstīt 

Bānīša zemi, sadarbība starp biedrībām, pašvaldībām, uzņēmumiem kopīgu mērķu labā, cītīgs darbs pie 

vēsturiskā mantojuma atdzimšanas un tiek veidota dažādība, kas papildina tūrisma un aktīvas atpūtas iespējas. 

‣ Kā vēl atsevišķa saulīte/pozitīvais ir Raitis Melders un Andris Biedriņš. 

 

SAKNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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STUMBRS 

TAGADNE – DARBĪBAS, ŠĪ BRĪŽA AKTIVITĀTES 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Tirdziņi. 

‣ Naktsmītnes. 

‣ Velo tūrisma pasākumi. 

‣ Radošās darbnīcas. 

‣ Meistarklases. 

‣ Tematiskie braucieni. 

‣ Pilsētas un pagasta svētki. 

‣ Tiek apgūtas stacijas, kā komercdarbības vietas. 

‣ Joprojām tiek dota iespēja pārvietoties. 

‣ Šobrīd veiksmīgi sadarboties neļauj uzņēmēja finansiālais stāvoklis. 

‣ Šī brīža sadarbība ir līdzvērtīga un finansiāla sadarbība – nenotiek cenu dempings, kā arī uzņēmēji paši izrāda 

iniciatīvu sadarboties un piedalīties Bānīša zemes popularizēšanā. 

‣ Pakalpojumu tīklošanās, piemēram, aktivitātē “Velo tūre Bānīša zemē” piesaistīja vietējos uzņēmējus (velo 

īre, apskaņošana, ēdināšana u.c.). 

‣ Kopīgu sadarbības piedāvājumu izveide pieredzes apmaiņas braucieniem. 

‣ Neparedzētas situācijas (bēgļu uzņemšana). 

‣ Ēkas tehniskais stāvoklis. 

‣ Neparedzams cenu kāpums. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties galveno kārts ir tas, ka abas puses nesadarbojas, veido dažādus 

piedāvājumus. 

‣ Kā arī faktors, kas neļauj attīstīties ir līderu trūkums, finanses, konkurence un reti reisi. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi, kurus nevar ietekmēt ir Covid-19, vēlēšanu tuvošanās, bēgļu jautājums un valsts 

politika par pašvaldību ieņēmumiem! 

‣ Saule – pozitīvās lietas ir jauni velo maršruti, projektu realizēšana, Bānītim ir saimnieks, pašvaldību spēja 

sākt sadarboties, atsaucīgi uzņēmēji, entuziasti un galvenokārt tas, ka Bānītis IR! 

 

STUMBRA KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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LAPOTNE 

NĀKOTNE – KOPĪGI SASNIEDZAMIE MĒRĶI 

PROBLĒMA VAI APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ 

 

‣ Attīstīt dzelzceļa muzeja ideju + braucošās/ ceļojošās izstādes Bānītī. 

‣ Jaunas tradīcijas, pasākumi (velo tūre). 

‣ Koncerti uz perona. 

‣ Piedāvājums pa gadalaikiem, piemēram, velo tūres, ziemas izklaides, mājražotāju labumi, sēņošana). 

‣ Bānītis ir B.Z. (Bānīša zemei) spēcīgs mugurkauls. 

‣ Attīstīt reklāmu un mārketingu, lai visa LV grib pie mums braukt. 

‣ Vienoti starptautiski pasākumi. 

‣ Perona kafejnīca!  

‣ Vietas patriotisms. 

‣ B.Z. vienota mārketinga vīzija.  

‣ Apzināt interesentus un izveidot piedāvājumu. 

‣ Stratēģija Bānīša zemes attīstībai. 

‣ Regulāri ikdienas reisi. 

‣ Iedibināt jaunas tradīcijas – Bānīša zemes festivāls, sākt ar aktivitātēm, piemēram, velo brauciens un 

noslēgumā koncerts, balle ar nakšņošanu teltīs. 

‣ Elektroniskā formātā izveidoti, tūristam pielāgoti maršruti pa novadu. 

‣ Izveidota Bānīša vēsturiskā zeme. 

‣ Tārps – faktori, kas ļoti traucē attīstīties ir finansiālā nenoteiktība un iesaistīto pušu atšķirīgais redzējums. 

‣ Zibens – ārējie apstākļi kurus nevar ietekmēt ir globālas katastrofas, kari un krīzes. 

‣ Saule/pozitīvais ir jaunais plānošanas periods un papildus finansējums. 

 

LAPOTNES KOMANDAS IEZĪMĒTĀS BĀNĪŠA ZEMES ROBEŽAS: 
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NĀKOTNES IDEJU UN PROJEKTU INKUBATORS 
 

‣ Jaunais plānošanas periods – iespējas jauniem projektiem Bānīša zemē. 

‣ Bānīša zemes zīmols/piederības zīme uzņēmējiem. 

 

DISKUSIJU SADAĻA 
 

‣ Bānīša zemes tirgus franšīze. 

‣ Piedāvājumam par Bānīša zemi ir jābūt viegli pieejamam un viegli uztveramam. 

‣ Bānīša zemes piedāvājuma shēma: 

 

B.Z. 

(Bānīša zeme) 

 

 

Gulbene                                       Alūksne 

 

 

                                 Stāmeriena     Druviena       Ranka    Jaunanna    Veclaicene      Stacijas kvartāls 

  

 

Abu novadu esošajos pagastos tiek veidoti vienu vai vairāku dienu piedāvājumi savstarpēji sadarbojoties.  

Tādā veidā tūristam būtu pieejamāks tuvumā esošais tūrisma piedāvājums. 

Jākoncentrējas uz piedāvājumu, kas spētu piesaistīt uz vairākām dienām. 

Piedāvājumam jābūt viegli atrodamam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

labumi - 33 km garumā un platumā!" ietvaros. 


