
Latviešiem ir populārs mēles mežģis - “šaursliežu dzelzceļš”. Mācāmies 
izrunāt, bet cik daudz par to zinām? Ļaujies piedzīvojumam ar Bānīti, tā 
pieturas punktu senatnīgajam šarmam un Tu visu uzzināsi!  

Šaursliežu dzelzceļš Gulbene-Alūksne ir kultūrvēsturisks dzelzceļa 
posms, kas saglabājies no 1903. gadā būvētās dzelzceļa līnijas 
Pļaviņas-Gulbene-Alūksne-Ape-Valka. 

Jau vairāk nekā 100 gadus, spītējot dažādām varām un laikiem, 
Bānītis joprojām ir ceļā. No senās 210 km garās dzelzceļa līnijas 
palikuši vien 33 km. Maršrutā Gulbene-Alūksne kursējošais Bānītis 
ir vienīgais visā Baltijā, kas joprojām nodrošina regulārus pasažieru 
pārvadājumus. Braucienus ar vilcienu papildina jaunizveidotās 
interaktīvas un multimediālas ekspozīcijas, kas atrodas Gulbenes un 
Alūksnes stacijā.

GULBENES-ALŪKSNES BĀNĪTIS

Maršrutā Gulbene-Alūksne vilciens ik dienu 
veic divus reisus katrā virzienā atbilstoši 
kustības sarakstam. 33 km garo attālumu 
no Gulbenes līdz Alūksnei vilciens mēro 1 
stundā un 25 minūtēs, pretējā virzienā – par 
5 minūtēm ātrāk. Brauciena laikā vilciens 
pietur Stāmerienē, Kalnienā un Umerniekos, 
bet pieturas punktos Birze, Pūriņi, Paparde un 
Vējiņi vilciens apstājas tikai pēc pieprasījuma. 
Bānītī un tā lielākajās stacijās tiek organizēti 
arī dažādi svētku pasākumi un piedzīvojumu 
braucieni. Īpaši ir tie regulārie reisi, kuros 
Bānīša dīzeļlokomotīvi aizstāj restaurētā 
Gr sērijas tvaika lokomotīve “Ferdinands”.
Adrese: Viestura iela 16G, Gulbene
Tel.: +371 20228884
e-pasts: info@banitis.lv
www.banitis.lv
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BĀNĪŠA DEPO GULBENĒ
Gulbenes dzelzceļa mezgls ar 
iespaidīgo depo ēku 1930.-
1980. gados bija viens no lielākajiem 
un nozīmīgākajiem Latvijas dzelzceļā. 
Šodien Gulbenes depo tā ir samērā 
klusa mājvieta tūristu iecienītajam 
Gulbenes-Alūksnes Bānītim. Te piedāvā 

apskatīt remontdarbnīcas, griezuļa 
darbības demonstrāciju un izvizināties 
ar divu veidu rokas drezīnām. 
Adrese: Viestura iela 16G, Gulbene
Tel.: +371 20228884
e-pasts: info@banitis.lv
www.banitis.lv 

2

PAPARDES STACIJA
Stacija šeit ierīkota vairākus 
gadus pēc dzelzceļa nodošanas 
ekspluatācijā – ap 1907. gadu. 
Līdzās koka konstrukcijas stacijas 
pasažieru ēkai atrodas arī 
ūdenstornis. Šeit notiek tvaika 

lokomotīves ūdens krājuma 
papildināšana. Meža ielokā līdzās 
stacijai ir izveidota labiekārtota 
teritorija dažādām aktivitātēm.
Adrese: Annas pagasts, 
Alūksnes novads
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MULTIMEDIĀLA EKSPOZĪCIJA “ALŪKSNES BĀNĪŠA STACIJA”
Ekspozīcijas vizuālais kodols ir vairāk 
nekā 100 gadus vecais bagāžas 
šķūnis, kur mūsdienīgais komforts 
savijas ar ēkas autentisko koka 
konstrukciju. Ekspozīcijas dizainā 
iekļautas senās bagāžas kastes un 
informācijas krātuves, kas mūsdienās 
simboliski atver durvis uz senatni. 
Gluži kā braucot vilciena vagonā, 
izstādes stilizētajos 10 staciju logos 
garām aizslīd vietējā ainava, savukārt, 
grīdas vitrīna rāda dažādus sliežu 

platumus. Ikviens digitāli var sajust, 
kā pasauli redz vilciena mašīnists. 
Iepriekš piesakoties, iespējams 
ļauties piedzīvojamam un piedalīties 
piedzīvojumu spēlē, organizēt 
tematiskos pasākumus draugu, kolēģu 
vai skolēnu grupām un iegādāties tikai 
Alūksnei raksturīgos suvenīrus.
Adrese: Jāņkalna iela 52, Alūksne
Tel.: +371 25669604
e-pasts: stacija@aluksne.lv
www.visitaluksne.lv
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IZGLĪTOJOŠS UN INTERAKTĪVS CENTRS 
“DZELZCEĻŠ UN TVAIKS”
Darbojoties pie vairāk nekā 20 
dažādām interaktīvām ierīcēm, 
ikvienam ir iespēja iepazīt dzelzceļa 
darbību, vēsturi, profesijas un 
drošību. Izglītojošajā un interaktīvajā 
centrā var iejusties lokomotīves 
vadītāja lomā vai izmēģināt vagonu 
piekraušanas prasmes. Ir iespēja 
nofotografēties kā lokomotīves 

vadītājam un bildi nosūtīt sev uz 
e-pastu. Centrā var rīkot tematiskus 
pasākumus un svinēt svētkus/
jubilejas. Te pieejams arī bērnu stūrītis 
un suvenīru veikaliņš. 
Adrese: Dzelzceļa iela 8, Gulbene
Tel.: +371 25448661
e-pasts: turists@gulbene.lv
www.visitgulbene.lv 
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STĀMERIENES STACIJA
Stacija “Stāmeriene”, kas sākotnēji 
saukta par Stāmeri, atrodas 
Stāmerienas ciemata centrā 
(senāk — Vārgaļi). Pasažieru ēka 
būvēta reizē ar dzelzceļa līniju 
un arhitektoniski veidota 20. gs. 
sākumam raksturīgā stilā – tā ir 
sarkanu ķieģeļu konstrukcija ar 
dekoratīvām ķieģeļu joslām un logu 
aiļu apdarēm. Stacijā var iepazīties 

ar kājāmgājēju maršrutu, uzzināt 
par tūrisma piedāvājumu Gulbenes 
novadā, kā arī pavadīt brīvo laiku, 
spēlējot interaktīvas spēles.
Adrese: Brīvības iela 19, 
Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, 
Gulbenes novads
Tel.: +371 25755784
e-pasts: stameriena.tic@gmail.com 
www.stameriena.lv
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SKATU PLATFORMA STĀMERIENĀ
Netālu no stacijas “Stāmeriene” atrodas 4 
metru augsta skatu platforma, no kuras paveras 
skats uz tuvumā esošajām dabas ainavām. No 
platformas pulksten 13:26, 16:22, 18:26 un 
20:52 var vērot, kā Stāmerienes stacijā pienāk 
un atiet Bānītis. Skatu platformā ir izveidots 
neliels galdiņš ar soliem.
Adrese: Stāmerienas pagasts, 
Gulbenes novads

5

Fo
to

: A
nd

ris
 B

ie
dr

iņ
š

Fo
to

: A
nd

ris
 B

ie
dr

iņ
š

http://www.banitis.lv
mailto:stacija@aluksne.lv
http://www.visitaluksne.lv
mailto:turists@gulbene.lv
http://www.visitgulbene.lv
mailto:stameriena.tic@gmail.com

