
 



 

Šī gada Bānīša svētkos, 3. septembrī, Gulbenē, Stāmerienā, Kalnienā un Alūksnē ikviens varēs 
piedzīvot īstus brīnumus. Arī pats bānītis jau 119 gadus ir viens no lielākajiem Gulbenes un 
Alūksnes novadu brīnumiem, kurš šo gadu laikā piedzīvojis pārsteidzošas satikšanās un neizsakāmu 
prieku, brīnumainus cilvēkus un daudzveidīgus notikumus. Esiet gaidīti kopā svinēt Bānīša 119. 
dzimšanas dienas svētkus “Bānīša brīnumzeme”! 

Īpaši maģiska vieta ir Gulbenes vecās dzelzceļa stacijas teritorija Viestura ielā. 1903.gadā izbūvēja 
šaursliežu dzelzceļu Pļaviņas-Gulbene-Alūksne-Valka, attīstot vienu no Gulbenes vēsturiskajiem 
centriem dzelzceļa tuvumā. Dzelzceļa vajadzībām Gulbenē uzbūvēja virkni ēku un būvju, tostarp 
šaursliežu dzelzceļa staciju "Altšvanenburga jeb Vecgulbene" (Viestura ielā 10), Tējas namu 
(Viestura ielā 21), kas kalpoja kā uzgaidāmās telpas pasažieriem, un dzelzceļa kalpotāju dzīvojamās 
mājas (Viestura ielā 23). Šajā kvartālā šogad arī norisināsies galvenie Bānīša svētku pasākumi 
Gulbenē, kad Bānītis būs atgriezies no sava ikdienas brauciena uz Alūksni. Rīta pusē gan svētkus 
ieskandināsim arī pie pašreizējās dzelzceļa stacijas ēkas  (Dzelzceļa ielā 8) un izglītojošajā un 
interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks”, kas arī šajā dienā svinēs dzimšanas dienu un gaidīs 
apmeklētājus uz kūku ar 4 svecītēm. Pulksten 13:00 Bānītis, kopīgi pavadīts, ar tvaika lokomotīvi 
“Ferdinands” priekšgalā dosies ceļā uz Alūksni, pa ceļam piestājot Stāmerienā, kur arī jau no 
pulksten 12:00 gaidāmi dažādas brīnumainas aktivitātes un notikumi, un Kalnienā, kur varēs ļauties 
gastronomiskiem brīnumiem pop-up restorānā. Alūksnes stacijā Bānīti gaidīs otrs jubilārs – 
mākslinieks Igo, un arī šeit svētku viesi varēs ļauties daudzveidīgiem notikumiem un pārsteigumiem. 

Gulbenes brīnumi 

10:00 - 18:00 Gulbenes dzelzceļa stacijas teritorijā (Dzelzceļa 8) 

10:00-18:00 Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” 4. dzimšanas dienas svinības. 
Katram centra apmeklētājam, kurš iegādāsies ieejas biļeti - “Skrīveru” saldējums bez maksas. 

11:00-16:00 izlaušanās istabas spēļu piedzīvojumi dažādās variācijās.  

13:00-16:00 3D virtuālās realitātes brilles “Muzikālie kubi” un “Amerikāņu kalniņi”. 

16:00 Indras Ieviņas koncerts.  

Ieejas maksa centrā pasākuma dienā: pirmsskolas vecuma bērniem (no 3 līdz 6 gadu vecumam) - 
2,50 EUR, pārējiem - 5 EUR 

13:00-14:30/15:00 Gulbenes dzelzceļa stacijas priekšā (Dzelzceļa 8) 

13:00 Mazulīšu gājiens no dzimtsarakstu nodaļas līdz Gulbenes dzelzceļa stacijai 

13:30 Svinīga Gulbenes pilsētas mazo Gulbīšu sveikšana (dzimuši no 2021.gada augusta līdz 
2022.gada jūlijam) 

14:30 Foto stūrītis visai ģimenei 

 Mazo gulbīšu svētki  

12:00-13:00 uz perona aiz Gulbenes dzelzceļa stacijas 

12:00 - 12:30 LR Satiksmes ministra Tāļa Linkaiša un citu amatpersonu uzrunas, dzelzceļnieku 
sveikšana. 

12:30-13:00 bānīša kopīga pavadīšana ar “Di-dancers” dejotājiem (Balvi), burbuļu baloniem un 
mīmiem. Ar tvaika lokomotīvi “Ferdinands” priekšgalā bānītis 13:00 dosies ceļā uz Alūksni. Bez 
maksas. 



Lai rezervētu sēdvietu vai stāvvietu bānītī, jāzvana uz tel.nr. 26310022 tikai darbdienās no 8:00-
17:00. Bānīša svētku laikā 3. septembrī no 11:00 uz perona pie Gulbenes dzelzceļa stacijas 
darbosies “Bānīša kase”, kur būs iespēja iegādāties rezervēto biļeti. 

17:00 Gulbenes novada vidusskolas stadionā (Līkā  21) 

Izrāde par futbolu “UZVARA IR MIRKLIS”.  

Izrāde stāsta par spēli Stambulā 2003.gada 19. novembrī, kad Latvijas un Turcijas futbola izlašu 
futbola mačs rezultējās 2:2. Šis neizšķirts, iespējams, ir lielākā uzvara Latvijas futbola vēsturē, jo 
pateicoties tam, pirmoreiz bija iespējams nokļūt 2004. gada Eiropas futbola čempionāta finālturnīrā. 
Kā līdz šim Latvijas futbolam vēsturiskajam notikumam izdevās nokļūt? Kas notiek pēc tam, kad 
uzvara kļuvusi par skaistām atmiņām? 

11 cilvēki pret 11 cilvēkiem spēlē spēli lielā laukumā, uzdevums ir dabūt bumbu pretinieku vārtos. 
Pirms spēle ir sākusies, viss vēl ir iespējams. Sākas 90 minūšu cīņa, kurā visu var izšķirt viena kļūda. 
Kļūdas šajā spēlē ir neizbēgamas. Bet, ja tās pieļaujot izdodas saglabāt vienotu komandu, tad arī lieli 
pārsteigumi ir iespējami. 

Iestudējuma radošajā komandā apvienojušies režisors Valters Sīlis, horeogrāfe Kristīne Brīniņa, 
gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, skaņas mākslinieks Gatis Krievāns, scenogrāfs Uģis Bērziņš un 
aktieri Arturs Krūzkops, Kristiāns Karēļins, Jānis Kronis, dejotāji Agate Bankava, Katrīna Stepiņa, 
Nauris Miķelis Goba, Edvards Kurmiņš, Arturs Muskars, kā arī jaunie futbolisti. Producents – 
Istabas teātris. 

Pirmizrādi izrāde piedzīvoja Valmieras vasaras teātra festivālā, tika izvirzīta vairākās nominācijās 
“Spēlmaņu naktī”, un saņēma šo balvu kategorijā Gada režisors – Valters Sīlis. 

Pasākumu organizē Valmieras vasaras teātra festivāls. Izrāžu tūri atbalsta Latvijas Futbola federācija, 
British Council Latvia, Rīgas dome, Liepājas pilsētas pašvaldība un Gulbenes novada pašvaldība. 

Bez maksas. 

Pirms 18:00 pie Gulbenes dzelzceļa stacijas 

Bānīša kopīga sagaidīšana ar mīmiem, kas atbraukušos aicinās doties uz Bānīša svētku pasākuma 
norises vietu pie Vecās stacijas Viestura ielā. 

Bez maksas. 

16:00-21:20  Vecgulbenes stacijas (Viestura iela 10) un Tējas namiņa (Viestura iela 21) kvartālā 

16:00-21:20 Baudot svētku aktivitātes, būs iespēja izgaršot dažādus ēdienus un dzērienus. 

16:00-16:45 Grupas “Midnight” (Gulbene) koncerts. Bez maksas. 

16:45-19:30 Cirka pasaules burvība - izrāde “Alise piedzīvojumi Brīnumzemē”, performance 
“Dzīvās skulptūras”, spēles un radošās darbnīcas, burvju triki. Bez maksas. 

20:00-21:20 Grupas “Līvi” koncerts”  

Bānīša svētkos uz īpašas skatuves, kas skatītājiem būs nemazāks brīnums, kāps leģendārākā 
latviešu rokgrupa “Līvi”. Grupas priekšgalā ir solists un spēcīgās balss īpašnieks Jānis Buķelis.  

Ieejas maksa 10 EUR , bērniem līdz 7 gadiem (ieskaitot) bez maksas, bērniem no 8 līdz 12 gadiem 
(ieskaitot) 5 EUR, pensionāriem un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) 5 EUR. Biļetes 
Gulbenes kultūras centra kasē un “Biļešu paradīzē”. 

Pērc biļeti šeit: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/120336  



25.augusts - 4.septembris Gulbenē (Līkā 38, pie Gulbīšu parka) 

Lunaparks - jautrās atrakcijas visai ģimenei. 

Darba laiks pirmdien-piektdien 13:00-23:00, sestdien, svētdien, 1.septembrī - 11:00-23:00 (darba 
laiks var mainīties). 

Stāmerienas brīnumi  

12:00-02:00 Stāmerienas stacijas teritorijā 

12:00–18:00 Tirgus “No smiekliem līdz asarām” (aicināti pieteikties amatnieki, mājražotāji, 
rokdarbnieki, konditori, pavāri, kafijas gatavotāji u.c. Pieteikšanās: 22017391, Gaida) 

12:00–12:30 Svētku atklāšana ar komiķi Maksimu Trivaškeviču 

12:30–13:20 Grupas “RAHU THE  FOOL” koncerts 

13:20–13:35 Bānīša sagaidīšana un pavadīšana 

13:40–13:50 Sveicieni BĀNĪTIM 119.JUBILEJĀ! 

13:50–14:30 JDK “Poga” (Stāmeriena), JDK “Katlakalns” un VPDK “Savieši” (Ķekava) uzstāšanās 

14:40–15:00 Bērnu popgrupa “Dzērvenes” (Jaungulbene) uzstāšanās 

15:00–16:15 Skrējiens “Apkārt Stāmerienas ezeram”, starts kopā ar  "Djembe  beat” (Alūksne) 
perkusionistiem  

16:00–16:45 Muzikāla izrāde bērniem “Ku-kū! Eju meklēt!” 

16:50–17:30 Skrējiena rezultātu paziņošana 

17:30–18:10 Sadziedāšanās ar kamerkori “Kaķi”(Valmiera)  – jautras latviešu dziesmas 

18:10–19:00 Lejasciema amatierteātra izrāde - H.Paukšs “Ar spaini pa galvu”, režisore Ineta 
Krastiņa 

21:00–02:00 Zaļumballe ar grupu “Atestāts” (Rūjiena).  

Dienas pasākumu programma un vakara balle bez maksas. 

Citas aktivitātes svētku laikā:   

- Brauciens ar vilcieniņu no Stacijas uz Stāmerienas pili 

- Virvju trase (2 EUR) 

- Ziedu kompozīciju izstāde gleznas rāmī 

- Radošās darbnīcas u.c. 

- Gata Šļūkas Karikatūru izstāde Stāmerienes stacijā 

- Elektromobiļu salidojums 

- Koka skulptūru griešana ar elektro motorzāģi 

  

14:00 Stāmerienas pilī 

Divas mākslinieces no Latgales satiekas Stāmerienas pilī -  Annele Slišāne ar tekstildarbiem un 
Kristīne Nicmane (Jašas podi) ar keramiku. 



Izstādes “Sasatikšona" atklāšana  

Izstāde skatāma līdz 20:00, ieejas maksa pilī pieaugušajiem 5 EUR, skolēniem, studentiem, 
pensionāriem, 3.grupas invalīdiem 2,50 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2.grupas 
invalīdiem bez maksas.  

Kalnienas brīnumi  

14:00-17:00 Kalnienas stacijā 

pie Kalnienas stacijas pop-up restorāns. 

Trīs kārtu maltīte no Latvijā pazīstamā šefpavāra Ingmara Ladiga (restorāns “Re'chef”, Rīga). 

Vietējo produktu prezentācija un degustācija. 

Muzikālais baudījums no Sabīnes Krilovas-Šmites (vokāls) un Riharda Plešanova (klavieres). 

Mākslas studijas “Krāsu prieks” (Beļava) izstāde “Kurš kuram draugs” un Solvitas Kārkliņas 
(Stāmeriena) papjē-mašē tehnikā veidotu dzīvnieku figūru izstāde. 

Par gaumīgu pasākuma noformējumu parūpēsies Inga un Diāna Nagles no "DI Art Factory" 
(Lejasciems). 

Iespēja iegādāties divu veidu biļetes: 

1) Restorāna ieejas biļete 35 EUR (gastronomijas un mākslas baudījums iekļauts biļetes cenā) 

2) Restorāna ieejas biļete + nokļūšana no Gulbenes uz Kalnienu un atpakaļ ar Gulbenes-Alūksnes 
bānīti 40 EUR (bānīša biļete 13:00 Gulbene-Kalniena, 17:09 Kalniena-Gulbene). Pasākuma dienā 
pirms brauciena biļete jāuzrāda Gulbenes dzelzceļa stacijas (Dzelzceļa iela 8 ) “Bānīša kasē” un 
jāsaņem atsevišķa bānīša brauciena oriģinālā biļete. 

Bērniem līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja bez maksas, nenodrošinot atsevišķu porciju. Ja arī 
bērnam nepieciešama porcija, jāiegādājas atsevišķa pilnas cenas biļete. 

Biļetes var iegādāties tikai iepriekšpārdošanā līdz 1.septembra 23:59 “Biļešu paradīzē” -
  https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/120537 

Alūksnes brīnumi 

14:30-17:00 Alūksnes stacijā 

Pasākums “Jubilāru gaidot” kopā ar izcilo mūziķi un mākslinieku IGO -meistarklase trauku 
noformēšanā un dizainā, Igo darbu izstāde un labāko dziesmu koncerts (koncerta īpašais viesis IEVA 
KERĒVICA). Jubilejas tirdziņš, dejas, dziesmas un izklaides visiem viesiem. 

  

Tiekamies brīnumu piepildītos svētkos!  
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SIA “Gulbenes – Al*ksnes b(n+tis”
Viestura iela 16G, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

http://www.banitis.lv, https://twitter.com/banitis
info@banitis.lv, t!lr.  +371 64473037


