
BĀNĪTISE MAA

GPX fail

 Marsruut
Täpselt nagu Bānītis oma kitsaste rööbastega ühendab Gulbenet ja Alūksnet, lookleb ka see marsruut liini kahe 
lõppjaama vahel, andes võimaluse tutvuda omanäolise maanurgaga ja osa saada siinsest külluslikust ilust ning 
nautides Alūksne kõrgustikku, mis tasapisi Gulbene avaratele põldudele ja metsadele teed annab. Sõidu kestel 
ületad rööbasteed kuus korda ja külastad ühtekokku kaheksat peatust. Seepärast on väga mugav oma kogemusele 
lisada sõit Bānītisega, hoides selleks silma peal rongi sõidugraafikul. Marsruut on suurepärane võimalus Bānītisega 
jõudu katsuda ja miks mitte ka rekord püstitada.

 Marsruudi kulg
Alūksne raudteejaama kvartal – Kristaps Braslise keraamikakoda – Anna küla – Umernieki jaam – Paparde 
jaam – Mesindustalu Lejas – Põllumajandusettevõte Jaungrēveles – Viktors Ķirpsi nimeline Ate muuseum – 
Kalnamuiža – Kalniena jaam – Stāmeriena mõis – Stāmeriena  Püha Aleksander Nevski õigeusu kirik – 
Stāmeriena jaam ja vaateplatvorm – Naglene mõis – Pūriņi peatus – Birze peatus – Ieriķi–Abrene raudteeliin – 
Emze park – Gulbene raudteejaam – Gulbene–Alūksne Bānītise depoo.

 Teekate  Soovitatav aeg
15% asfalt, 85% kruus/muld Maist oktoobrini

 Pikkus  Läbimiseks kuluv aeg
66 km ~ 8 tundi

 Raskusaste
Kõrge
A

Z  Algus- ja lõpp-punkt  Tähistus
Алуксне raudteejaama 
kvartal

Гулбене–Алуксне Bānītise 
depoo

GPS: 57.4119, 27.0453 GPS: 57.1838, 26.7647

Looduses on märgistatud

 Ühistransport
Kaks korda päevas liigub liinil Gulbene–Alūksne–Gulbene kitsarööpmelise raudtee rong Gulbenes–Alūksnes 
Bānītis. Rongi sõiduplaan: www.banitis.lv

 Tasub teada!
Sõltuvalt ilmastiku- ja muudest asjaoludest võib mõningatel rajalõikudel olla halb teekvaliteet (liivane, porine). Rada 
viib mööda eramajadest, kus võib olla vabalt liikuvaid koeri. Igaüks vastutab ise oma turvalisuse eest sel marsruudil 
liikudes. Päästeteenistuse number 112. Pea kinni põhimõttest „Minnes loodusesse: mille tõid, see vii ka tagasi”.

 Rattarent ja -hooldus
Jalgrataste transport, hooldus ja remont
SIA “Vidzemes velomeistars”
18B Tirgotāju Iela, Alūksne
T.: +371 29360695

SIA IG “Bicycles”
24 Helēnas Iela, Alūksne
T.: +371 29288370

Ltd “Alirem”
Gulbene, Stāmeriena
T.: +371 26477710

Iseteenindusstendid jalgrataste 
hooldamiseks
25A Pils Iela, Alūksne
GPS: 57.4245, 27.0487

52 Jāņkalna Iela, Alūksne
GPS: 57.4126, 27.0453

Elektrijalgrataste laadimine
8 Dzelzceļa Iela, Gulbene 
GPS: 57.1828, 26.7660
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Nr. 166 | 66 km

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests www.visitaluksne.lv www.visitgulbene.lv

Tūrisma maršruts izveidots un materiāls izdots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” realizētā projekta 
Nr. 19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros.

http://www.banitis.lv/
tel:+37129360695
tel:+37129288370
tel:+37129288370
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1  Alūksne raudteejaama kvartal
Alūksne linnaosa, mis tekkis tänu 1903. aastal alanud 
Stukmaņi (Pļaviņas) – Valga raudteeliini ehitusele. 
Siin on punastest tellistest jaamahoone, kus praegu 
tegutseb burgerikohvik Tvaiks x Ogle (Aur x Süsi). 
Jaamahoone kõrval asub ajalooline pagasiküün, kus pakub 
avastamisrõõmu multimeediumlik ekspositsioon „Alūksne 
Bānītise jaam” (Alūksnes Bānīša stacija). Veidi eemal on 
aga 1912. aastal avatud raudteejaama hotell (praegu 
Bahnhofs Hotel) ja 1939. aastal ehitatud teraviljaelevaator.
GPS: 57.4119, 27.0453

2  Umernieki jaam
Kohalike elanike palvel kitsarööpmelise raudtee liinile 
1928. aastal rajatud peatuskoht. 1937. aastal ehitati 
siia aga jaamahoone eraldiasuva majandushoonega. 
Umernieki jaam on ainus esimese vabariigi päevil rajatud 
jaamahoone Gulbene–Valga liinil.
GPS: 57.3370, 27.0171

3  Paparde jaam
Jaam rajati siia mitmeid aastaid pärast raudtee 
ekspluatatsiooni andmist, umbes 1907. aastal. 
Reisijatejaama kõrval asub veetorn, kus auruvedur teel 
olles oma veevarusid täiendab. Jaama kõrvale metsa rüppe 
on rajatud ala mitmesugusteks tegevusteks, siin on ka 
suurepärane võimalus piknikut pidada.
GPS: 57.3070, 26.9971

4  Viktors Ķirpsi nimeline Ate muuesum 
Kalncempji vallas

Muuseum on eriline oma Vidzeme talule omase võluva 
atmosfääri poolest. Siin saab näha 11 erinevat hoonet 
ümbruskonna taludest ja Otte mõisast, esimese vaba Läti 
riigi ajal valmistatud põllutehnikat ja mitmesuguseid 
talukohas vajaminevaid tööriistu ning nendega töötamist 
võib ka ise katsetada.
T.: +371 26563597, +371 25664436
GPS: 57.3205, 26.9214

5  Kalniena jaam
Jaama esialgne nimi oli Kalnamuiža, 1. maist 1927. aastal 
sai temast Kalniena. Rajatud samal ajal raudteega, kuid 
antud jaamahoone on ehitatud puitkonstruktsioonile ja tal 
on dekoratiivsed fassaadielemendid. 20. sajandi alguses oli 
jaama kõrval ka veetorn, mis hiljem lammutati või teisaldati.
GPS: 57.2586, 26.9379

6  Stāmeriena mõis
Parunipere von Wolffi Stāmeriena mõisa härrastemaja, 
mille ehitamist alustati 19. sajandi esimeses pooles, 
põletati maha 1905. aasta revolutsiooni käigus. 1908. 
aastal aga taastati historitsistlikus stiilis, misjärel on 
täheldatav märkimisväärne mitmete ajalooliste stiilide 
segunemine. Katuse ja fassaadi restaureerimine lõpetati 
2019. aastal. 1920.–30. aastatel külastas Stāmeriena 
mõisa korduvalt itaalia kirjanik Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, siinse viimase parunessi Alexandra 
von Wolffi abikaasa. Pärast teist maailmasõda rajati 
mõisasse põllumajandustehnikum, hiljem majandas siin 
külanõukogu täitevkomitee ja Stāmeriena sovhoos. Mõis 
on külastajatele avatud.
T.: +371 25755784
GPS: 57.2164, 26.8998

7  Stāmeriena Püha Aleksander Nevski 
õigeusu kirik

Kivikirik valmis 1904. aastal. Kiriku torniriste ehivad 
mäekristallid, mille kinkisid vennad Boris ja Paul von 
Wolff. Hoone restaureeriti täielikult 2004. aastal. Kiriku 
siseruumide külastus eelneval kokkuleppel.
T.: +371 29178536
GPS: 57.2157, 26.8925

8  Stāmeriena jaam, sild üle Ludzupīte 
jõe ja vaateplatvorm

Jaama reisijatehoone on ehitatud samaaegselt 
Pļaviņas–Valga raudteeliiniga, arhitektooniliselt 
on see loodud 20. sajandi algusele omases 
stiilis. Esialgu oli jaama nimi Stāmere, kuid uute 
kohanimedega kooskõlastamise eesmärgil nimetati 
jaam 1927. aastal ümber Stāmerienaks.
Ka Ludzupīte jõe sild rajati samaaegselt rööbasteede 
ehitamisega 1901/02. aastal. Kohalikud räägivad, et 
silla ehitamisel kasutatud munavalgeid (sideainena). 
Jaama kõrvale on rajatud vaateplatvorm ja 
heakorrastatud piknikukoht, kust neli korda päevas on 
sõitmas näha kitsarööpmelise raudtee rongi Bānītis.
GPS: 57.2359, 26.8830

9  Naglene mõis
19. sajandi alguses ehitatud mõis on kohaliku 
tähtsusega kultuurimälestis. Tänapäevani on säilinud 
härrastemaja (ümber ehitatud, nõukogude ajal 
asusid siin klubi ja kontor, praegu korterid), ait ja 
laut. Härrastemaja ümber oli ilmselt väike park, mis 
nüüdseks on tugevasti võsastunud. Seal, kus tee Beļava 
küla suunas keerab, asub 1881. aastal ehitatud kõrts.
GPS: 57.2432, 26.8208

10  Pūriņi peatus
Tuntud ka kui Pienakalns (Piimamägi) ja 6. kilometrs. 
1980. aastail reisijate tarvis ehitatud varjualune. Vastavalt 
ajaloolistele prototüüpidele ehitati 2016. aastal uus 
varjualune.
GPS: 57.2161, 26.8302

11  Birze peatus
Rajatud pärast teist maailmasõda. 1980. aastatel ehitatud 
reisijate varjualune läks kaduma ja peatust tähistas posti 
otsa kinnitatud tahvel. Vastavalt ajaloolistele prototüüpidele 
ehitati 2016. aastal uus varjualune.
GPS: 57.2024, 26.8022

12  Raudteeliin Ieriķi–Abrene
Metsamaterjali vedamiseks ehitati 
1902. aastal Abrene (Põtalovo) jaamast 
67-kilomeetrine kitsarööpmeline 
juurdeveotee Sita asulani (tookord asus see 
Vitebski ja Vidzeme (Liivimaa) kubermangu 
piiril). Esimese maailmasõja päevil 1916. 
aastal ühendas Vene armee Abrene–Sita 
liini läbi Gulbene Riia–Pihkva raudteeliiniga 
(Ieriķi asulas). 2011. aastal raudteeliin suleti.
GPS: 57.1871, 26.8177

13  Emze park
Vecgulbene (Vana-Gulbene) mõisa pargi 
loomise eestvedajad ja elluviijad olid 
mõisa omanikud Johann Gottlieb von 
Wolff ja Heinrich von Wolff. Parki istutati 
enam kui 300 eri taksonit nii põhja kui 
lõuna päritolu puid. Siin on ka parun 
Heinrich von Wolffi pühendus oma naisele 
Marissale – M-tähe kujuline tiik.
GPS: 57.1855, 26.7804

14  Gulbene raudteejaam
Arhitekt Feddersi projekti järgi ehitatud hoone 
laiarööpmelise raudtee vajadusteks. Reisijate 
mugavust silmas pidades veeti 1939. aastal jaamani ka 
kitsarööpmeline raudtee. 1944. aastal sai Gulbene jaam 
õhurünnakute tõttu kannatada. Jaamahoone vastas 
asuvad depoo ning kitsarööpmelise raudtee Vecgulbene 
jaamahoone ja raudteelaste eluhooned. Praegu asub 
Gulbene jaamahoones hariduslik interaktiivne keskus 
„Raudtee ja aur” (Dzelceļš un tvaiks).
T.: +371 25448661
GPS: 57.1828, 26.7660

15  Gulbene–Alūksne Bānītise depoo
Gulbene depoo on 20. sajandi tüüpiline remonditöökodade 
ning kitsa- ja laiarööpmeliste rööbasteedega veduridepoo 
raudteeveeremile. Siin on pöördesild kahe laiusega 
rööbasteedele, mis on ainuke omataoline Lätis.
T.: +371 20228884, +371 64473037
www.banitis.lv
GPS: 57.1838, 26.7647
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THE WINDING OF THE 
BĀNĪTIS LAND
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