
BĀNĪTISE MAA

GPX fail

 Marsruut

Bānītise maal kulgev jalgrattamarsruut selgelt väljenduva maaelu sarmiga – lummavad vaated, õitsvad aasad 
ja põnevad laskumised. Maastiku teeb siin eriliseks Alūksne kõrgustiku ja Gulbene künkavalli omavaheline 
kohtumine. Vidzeme talumajapidamisega põhjalikult tutvuda lubab aga muuseum Ate külas. Kitsarööpmeline 
raudtee on selle paiga lahutamatu osa, seepärast viib marsruut mööda kahest raudteejaamast. Nii saad 
ühendada rattasõidukogemuse ja retke kitsarööpmelise raudtee rongiga Bānītis.

 Marsruudi kulg
Umernieki jaam – Kantorkrogs – Gulbji ristikivi ehk Tubakatoos – Otte mõis – Viktors Ķirpsi nimeline Ate 
muuseum Kalncempji vallas – Talu Jaungrēveles – Mesindustalu Lejas – Paparde jaam – Jaunanna piirikivi – 
Mälestusmärk Ezeriņi kalmistul

 Teekate  Soovitatav aeg
100% kruus/muld Maist oktoobrini

 Pikkus  Läbimiseks kuluv aeg
20 km ~ 3 tundi

 Raskusaste
Keskmine

A

Z  Algus- ja lõpp-punkt  Tähistus
Umernieki jaam
GPS: 57.3370, 27.0170

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”.

 Serviss
Jalgrataste transport, hooldus ja remont 
SIA “Vidzemes velomeistars”
18B Tirgotāju Iela, Alūksne
+371 29360695

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

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

52 Jāņkalna Iela, Alūksne
GPS: 57.4126, 27.0453
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Nr. 167 | 20 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.

tel:+37129360695
tel:+37129288370
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1  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, 27.0170

2  Kantorkrogs
Kunagi oli Kantorkrogs mitmest majast koosnev 
otsekui kobar, mis oli Otte mõisa omanduses. 
Ühes neist hoonetest tegutses aastail 1869–
1931 kool. Ühes oli kõrts, teises aga vanusest 
või haigusest väetite varjupaik. Juba 19. sajandi 
lõpus ehitati siin välja kauplemiskoht. Iga aasta 
märtsis peeti siin nn lepete sõlmimise päeva, 
mil peremehed tulevaste sulastega käed lõid. 
Tänapäeval on Kantorkrogsi nime all säilinud 
vaid üks hoone.
GPS: 57.3483, 26.9716

3  Gulbji ristikivi ehk Tubakatoos
Omapärane kivi temasse tahutud risti ja 
õõnsusega. Kiviga on seotud lugu mehest, kes 
surnud seetõttu, et tal polnud tubakat. Pea kinni 
ja saa teada, mis täpsemalt juhtus!
GPS: 57.3448, 26.9666

4  Otte mõis
Mõis kujunes pool- või karjamõisana välja 18. sajandil. 
Mõisakeskusena on see märgitud 1772. aasta Riia kubermangu 
ja 1793. aasta Valka maakonna (Valga kreisi) kaartidel. 
Tänapäevani on Otte mõisa hoonetest alles ait ja elumaja, 
mis asuvad Otte mõisa keskel, ning Viktors Ķirpsi nimelise Ate 
muuseumi (Kalncempji vallas) territooriumil näha olevad saun 
ja sepikoda. Muuseumi kõrval on alles ka vesiveski.
GPS: 57.3177, 26.9275

5  Viktors Ķirpsi nimeline Ate muuseum 
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

6  Talu Jaungrēveles
Talu juurde viiv tee on üks kõige maalilisemaid kohti selles 
kandis. Siin võtab võimust soov peatuda ja mõnuleda sel kaunil 
maastikul – tee seda! Talust saab osta mesindustooteid, siin 
saab ekskursiooni käigus ringi vaadata ja tegutseda küünalde 
valmistamise õpitoas.
T.: +371 26312131

GPS: 57.3176, 26.9563

7  Mesindustalu Lejas
Võttes suuna selle mesindustalu poole, 
möödud pikkadest sinepi-, mesika-, 
keerispea- ja tatrapõldudest, mis annavad 
nii seemnematrejali kui tööd siinsetele 
mesilastele. Talus pakutakse maitsta 
erinevat õiemett, mida saab ka kaasa osta.
T.: +371 29432313

GPS: 57.3135, 26.9792

8  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

9  Jaunanna piirikivi
Juba ammustel aegadel kasutati valduste 
piiride tähistamiseks kive. Jaunanna vald 
piirneb paljude valdadega, neljas kohas on 
piiritähistena paigaldatud kivirahnud. Siinne 
kivi tähistab Jaunanna ja Anna valla piiri.
GPS: 57.3120, 27.0401

10  Mälestusmärk 
Ezeriņi kalmistul

Kalmistul asub Anna valla 
kaitseliitlaste kogutud raha 
eest rajatud ja 1933. aastal 
avatud mälestusmärk esimeses 
maailmasõjas ja Läti Vabadussõjas 
langenud Anna valla sõjameestele. 
18. novembril 1940. aastal tulistati 
mälestusmärgi pihta, kuulide 
jäetud jäljed on siiani nähtavad. 
Lahkunuid maetakse kalmistule 
aastast 1925. Esimene, kes siin 
oma viimse puhkepaiga leidis, 
arvatakse olevat kohalik elanik 
Minna Āboliņa. Kalmistule on 
maetud ka kolm Karutapja ordeni 
(Lāčplēša Kara ordenis) kavaleri – 
Oskars Zemnieks, Eduards Meijers 
ja Aleksandrs Elmārs Ķesteris.
GPS: 57.3149, 27.0356
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1 Turismiatraktsioon

Toidupood

Puhkekoht

Toitlustamine

Majutuskoht

Ujumiskoht

Parkimine

Toilet

Banitis peatus
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VESKI JUURDE, MÖÖDA 
TUBAKATOOSIST


