
BĀNĪTISE MAA

GPX fail

 Marsruut
Bānītise maa kõige künklikum marsruut kulgeb mööda Nēķene kupleid, mis lubavad uusi üllatusi iga käänaku taga. 
Sõidu ajal avastad Läti ainsa Kuradisarve ning keraamikuameti saladusi Uģis Puzulise ja Kristaps Braslise juures. Kui 
oled eriti tähelepanelik, märkad munakividega kaetud põlluteed – teed, mis kunagi  ühendas Buliņi ja Gaigalene 
poolmõisat. Ära muretse, kui peaksid väsima, sest võid teekonda suurepäraselt lühendada, pöördudes Umernieki 
jaamast Bānītisega tagasi Alūksnesse.

 Marsruudi kulg
Alūksne raudteejaama kvartal – Dudase ülesõidukoht – Kristaps Braslise keraamikakoda – Anna küla – 
Umernieki jaam – Kantorkrogs – Bunguleja Kuradisarv – Cerkazi kalakasvandus – Paparze jõgi – Nēķene 
mõis – Indzerise järv ja poolsaar – Buliņi poolmõis – Munakividest põllutee – Uģis Puzulise keraamikakoda 
Racupkalns – Racupīte jõgi – Aūksne raudteejaama kvartal

 Teekate  Soovitatav aeg
11% asfalt, 89% kruus/muld Maist oktoobrini

 Pikkus  Läbimiseks kuluv aeg
34 km ~ 4 tundi

 Raskusaste
Keskmine

A

Z  Algus- ja lõpp-punkt  Tähistus
Alūksne raudteejaam
GPS: 57.4119, 27.0453

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. 169 | 34 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
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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: 57.4125, 27.0453

2  Dudase ülesõidukoht
Hea koht kitsarööpmelise raudtee rongi (Bānītis) 
jälgimiseks. Dudases on rong 7 minutit enne 
jõudmist Alūksne jaama ja 7 minutit ka pärast 
sealt lahkumist. Siin on maakividest ehitatud 
raudteetruup, mis on säilinud  Pļaviņas–Valga liini 
ehitamise ajast 1901. aastal.
GPS: 57.3841, 27.0488

3  Kristaps Braslise 
keraamikakoda

Töökojaga tutvuma on oodatud nii üksikkülastajad 
kui grupid. Kohapeal on võimalik soetada 
keraamikatooteid, osaleda loomingulistes 
töötubades ja ise ka põletusahju kütta. Töökoja 
juures on keraamikatoodetega sein, kus on hea 
teha mõni fotojäädvustus.
T.: +371 28667335
GPS: 57.3441, 27.0562

4  Anna küla
Praeguse Anna küla keskus kujunes välja 19. 
sajandil, kui Anna mõisa parun eraldas valla 
vajadusteks maatüki, ja ehitas omavalitsushoone, 
kus tegutses ka kool. Kõrvale ehitati magasihoone 
ehk teraviljahoidla, mis hiljem muudeti ümber 
kooskäimiskohaks. Tänapäeval asub hoones 
kultuurimaja. Vähehaaval aina uute majade 
lisandudes kasvas Anna keskusest välja küla, mis on 
endiselt hästi asustatud.
GPS: 57.3351, 27.0277

5  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

6  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

7  Bunguleja Kuradisarv
Bunguleja Kuradisarv on ainus teadaolev 
Kuradisarve nime kandev kivi Lätis. Kivi 
on omapärane oma asendi poolest – juba 
aastatuhandeid seisab ta 60-kraadise nurga 
alla. 20. sajandi alguses kõrgus kivi vähemalt 
kahemeetrisena, aja jooksul on üleujutuste 
käigus kohale kantud liiv kivi maapealset kõrgust 
kahandanud.
GPS: 57.3485, 26.9558

8  Cerkazi kalakasvandus
Kasvandusse on rajatud tiigid, kust on 
võimalik püüda tuura, karpkala ja forelli. On 
võimalik osta suitsutatud ja värsket kaupa. 
Külastussoovist tuleb eelnevalt teada anda.
T.: +371 26338850; +371 26677760
GPS: 57.3610, 26.9541

9  Paparze jõgi
Paparze (ka Paparde) on Pededze jõe 
paremkalda lisajõgi. 27 km pikkune jõgi voolab 
välja Indzerise järvest ja suubub Pededze jõkke 
Jaunanna küla juures. 1950. aastate lõpus olid 
jõe mitmed lõigud ummistunud ja tekitasid 
põllumajandusele suurt kahju, mistõttu tuli 
jõge kohati reguleerida.
GPS: 57.3597, 26.9517

10  Nēķene mõis
Nēķene mõisat (Notkenshoff) on 
dokumentides esimest korda mainitud 
1464. aastal. Mõis sai nime tema omaniku 
järgi – Notkens. Mõisakompleksis on säilinud 
mitmed hooned – kena ait, sammastega 
magasihoone jt.
GPS: 57.3916, 26.9487

11  Indzerise järv ja poolsaar
Üks suuremaid ja kaunimaid järvi Alūksne 
piirkonnas. Järves on kolm saart – Liepu 
(Pärnasaar), Strazdu (Rästasaar) ja Cepurīte 
(Kübarake). Kõik kolm saart moodustavad 
kolmanda vanima (aastast 1926) kaitsealuse 
territooriumi Lätis. Saari katavad vanad 
looduslikud, inimkäest puutumata metsad. 
Järve poolsaarel asus kunagi suvemõis, mille 
Alsviķi mõisa omanik Rūdolfs Tranzē oli 
kinkinud oma pruudile. Puithoone põles maha 
1926. aastal, praegu on paigas veel näha vaid 
vundamenti ja kivivõlviga keldrit.
GPS: 57.3835, 26.9937

12  Buliņi poolmõisa hoonestus
Buliņi poolmõis allus Nēķene mõisale 
kui viimasele kuuluv autonoomne 
talumajapidamine maa, hoonete ja elanikega. 
Omal ajal oli ses poolmõisas mitu aita ja 
lauta ning isegi vesiveski. Tänapäevani on 
säilinud osa elumajast ning kolmekorruseline 
maakividest ja majesteetlike sammastega, 
Fachwerki stiilis ehitatud ait.
GPS: 57.3894, 26.9896

13  Munakividega kaetud põllutee
Nēķene mõisale kuulus kaks poolmõisat – 
Gaigalene ja Buliņi. Mõisaaegadest annab siin 
tunnistust kolmes jaos munakividega sillutatud tee 
kahe poolmõisa vahel. Seda saab endiselt näha, kui 
mõned meetrid marsruudist kõrvale kalduda.
GPS: 57.3957, 26.9867

14  Uģis Puzulise keraamikakoda 
Racupkalns 

Keraamikameister loob Vidzemele omaseid 
pottsepatöövorme Latgale värvigammas. 
Töökojas on võimalik kaasa lüüa savivoolimises ja 
-põletamises, samuti osta meistri kätetööd.
T.: +371 29243010
GPS: 57.4047, 27.0020

15  Racupīte jõgi
Voolates läbi Buliņi järve, ühendab Racupīte (ka 
Buliņu upīte, Buliņupīte, Racupe) jõgi Pullānsi järve 
Indzerise järvega. Kohta, kus Racupīte teega ristub, 
ehitati 1960. aastatel betoonist truup. Allapoole 
laskudes on hea vaadata Racupīte voolu ja 
julgemad võivad suvisel ajal truubist läbi jalutada.
GPS: 57.4075, 27.0019 
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