
Lätlastel on populaarne keeleväänaja šaursliežu dzelzceļš 
(‘kitsarööpmeline raudtee’). Me õpime seda hääldama, aga kui 
palju me kitsarööpmelise raudtee kohta tegelikult teame? Tule seikle 
kitsarööpmelise rongiga Bānītis, tutvu selle vanaaegsete võluvate 
peatustega ja saad paljugi teada!

Gulbene–Alūksne kitsarööpmeline raudtee on kultuurilooline 
raudteelõik, mis on säilinud 1903. aastal ehitatud Pļaviņase–Gulbene–
Alūksne–Ape–Valka raudteeliinist.

Kitsarööpmeline rong Bānītis sõidab juba üle 100 aasta, trotsides 
eri võime ja aegu. Kunagisest 210 km pikkusest raudteeliinist on 
jäänud alles vaid 33 km. Gulbene–Alūksne marsruudil kurseeriv 
kitsarööpmeline rong Bānītis on ainuke kogu Baltikumis, mis tegeleb 
regulaarse reisijateveoga. Rongisõite täiendavad uued interaktiivsed 
ja multimediaalsed ekspositsioonid, mis asuvad Gulbene ja Alūksne 
raudteejaamades.

GULBENE–ALŪKSNE 
KITSARÖÖPMELINE RONG BĀNĪTIS

Gulbene–Alūksne marsruudil teeb rong 
sõiduplaani alusel iga päev kaks reisi 
kummaski suunas. 33 km pikkuse vahemaa 
Gulbenest Alūksnesse läbib rong 1 tunni ja 
25 minutiga, teises suunas läbib rong selle 
vahemaa 5 minutit kiiremini. Sõidu ajal peatub 
rong Stāmerienes, Kalnienas ja Umerniekis, 
lisaks on rongil nõudepeatused Birzes, 
Pūriņis, Papardes ja Vējiņis. Kitsarööpmelises 
rongis Bānītis ja selle suuremates jaamades 
korraldatakse ka erinevaid üritusi ja 
seiklussõite. Erilised on need regulaarreisid, 
mil kitsarööpmelise rongi diiselvedurit asendab 
restaureeritud Gr-seeria auruvedur Ferdinands.
Aadress: Viestura iela 16G, Gulbene
Tel.: +371 20228884
e-post: info@banitis.lv
www.banitis.lv
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RONGISÕIT 
BĀNĪTISEGA

LÄHME MÖÖDA 
RAUDTEED!

mailto:info@banitis.lv
http://www.banitis.lv


GULBENE

Stāmeriene

Paparde

ALŪKSNE

E77

Alūksnes
ezers

2|3

4|5

6

7

1

KITSARÖÖPMELISE RONGI BĀNĪTIS DEPOO GULBENES
Gulbene raudteesõlm oli oma 
muljetavaldava depoohoonega 
1930.–1980. aastatel üks suurimaid 
ja tähtsamaid Läti raudteel. Täna 
on Gulbene depoo üsna vaikne 
kodukoht turistide seas au sees olevale 
Gulbene–Alūksne kitsarööpmelisele 
rongile Bānītis. Siin on võimalik 

külastada remonditöökoda, vaadata 
pöörderingi töö demonstratsiooni 
ja teha lõbusõitu kahe erineva 
käsidresiiniga.
Aadress: Viestura iela 16G, Gulbene
Tel.: +371 20228884
e-post: info@banitis.lv
www.banitis.lv 
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PAPARDE RAUDTEEJAAM
Siinne raudteejaam on loodud mitu 
aastat pärast raudtee kasutusele 
võtmist, umbes 1907. aastal. Lisaks 
puitkonstruktsiooniga jaamahoonele 
asub siin ka veetorn. Siin 

täiendatakse auruveduri veevarusid. 
Raudteejaama läheduses oleva 
metsa servas on heakorrastatud ala 
erinevateks tegevusteks.
Aadress: Anna vald, Alūksne piirkond
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MULTIMEDIAALNE EKSPOSITSIOON „ALŪKSNE 
KITSARÖÖPMELISE RONGI BĀNĪTIS JAAM”
Ekspositsiooni visuaalseks tuumaks 
on üle 100 aasta vana pagasikuur, 
kus tänapäevane mugavus põimub 
hoone autentse puitkonstruktsiooniga. 
Ekspositsiooni disain sisaldab vanu 
pagasikaste ja infokogusid, mis 
avavad tänapäeval sümboolselt 
ukse minevikku. Just kui rongivagunis 
sõites vaheldub näituse stiliseeritud 
10 jaamaaknas kohalik maastik. 
Põrandavitriinis võib näha erinevaid 
rööpalaiusi. Igaüks võib digitaalselt 

tunnetada, kuidas näeb maailma 
rongi masinist. Eelnevalt kokku 
leppides on võimalik osaleda 
seiklusmängus, korraldada temaatilisi 
üritusi sõprade, kolleegide või 
õpilastega ning soetada ainult 
Alūksnele omaseid suveniire.
Aadress: Jāņkalna iela 52, Alūksne
Tel.: +371 25669604
e-post: stacija@aluksne.lv
www.visitaluksne.lv
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HARIDUS- JA INTERAKTIIVNE KESKUS „RAUDTEE JA AUR”
Igaühel on võimalus proovida 
rohkem kui 20 erinevat interaktiivset 
seadet ning õppida tundma raudtee 
tööd, ajalugu, sellega seotud 
elukutseid ja ohutust. Haridus- ja 
interaktiivses keskuses võite tunda 
ennast vedurijuhina või panna oma 
oskused proovile vagunite laadimisel. 
Võite teha endast pilti vedurijuhina 

ja saata see oma e-posti aadressile.  
Keskuses on võimalik korraldada 
temaatilisi üritusi ja pidada pidusid/
tähistada sünnipäevi. Siin on olemas 
ka lastenurk ja suveniiripood.
Aadress: Dzelzceļa iela 8, Gulbene
Tel.: +371 25448661
e-post: turists@gulbene.lv
www.visitgulbene.lv 
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STĀMERIENE RAUDTEEJAAM
Stāmeriene raudteejaam, mida 
algselt nimetati Stāmeriks, asub 
Stāmeriena (varem Vārgaļi) küla 
keskel. Jaamahoone on ehitatud ühel 
ajal raudteeliiniga ja arhitektooniliselt 
kujundatud 20. sajandi algusele 
iseloomulikus stiilis: see on punastest 
tellistest konstruktsioon dekoratiivsete 
telliskivi triipude ja aknaava 
kaunistustega. Raudteejaamas 

võib tutvuda matkaradade 
marsruudiga, Gulbene piirkonna 
turismipakkumistega ning veeta vaba 
aega interaktiivseid mänge mängides.
Aadress: Brīvības iela 19, 
Stāmeriena, Stāmeriena vald, 
Gulbene piirkond
Tel.: +371 25755784
e-post: stameriena.tic@gmail.com 
www.stameriena.lv
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STĀMERIENA VAATEPLATVORM 
Stāmeriene raudteejaama lähedal asub 4 
meetri kõrgune vaateplatvorm, kust avaneb 
vaade ümbruskonna maastikule. Platvormilt 
võib kell 13:26, 16:22, 18:26 ja 20:52 
jälgida, kuidas Stāmeriene raudteejaama läbib 
kitsarööpmeline rong Bānītis. Vaateplatvormil 
on väike laud pinkidega.
Aadress: Stāmeriena vald, Gulbene piirkond
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