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Pielikums  
Ministru kabineta  

2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407 
 

Biedrības „Bānīša Draugu klubs” 
(organizācijas nosaukums) 

  

 Reģ. Nr. 40008187520 
(organizācijas reģistrācijas numurs) 

  

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 
  

I. Vispārīgā daļa 
  

 1. Organizācijas darbības mērķis 

„Bānīša Draugu klubs” ir dzelzceļa entuziastu biedrība, kas nodarbojas ar vēsturiskā 
dzelzceļa ritošā sastāva, ēku un objektu izpēti, saglabāšanu, kolekcionēšanu, atjaunošanu
(restaurāciju) un eksponēšanu plašākai sabiedrības daļai. Kā brīvprātīgo entuziastu grupa 
darbojas kopš 2000. gada, iesaistot tajā visa vecuma biedrus, no 2007. gada rīkojot 
sistemātiskas talkas ik mēnesi un aktīvi piedaloties dažādos restaurācijas projektos, 2011. 
gada nogalē tā kļuva par reģistrētu biedrību. 

Biedrības „Bānīša Draugu klubs” (turpmāk – BDK) mērķis saskaņā ar statūtiem ir 
„Dzelzceļa industriālā mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, galvenokārt uzmanību 
vēršot maģistrālajiem un industriālajiem šaursliežu dzelzceļiem (kūdras, mežu, u.c.) un it 
īpaši: 

1. Gulbenes – Alūksnes maģistrālā šaursliežu dzelzceļa saglabāšanai un atraktīva 
maģistrālā muzejdzelzceļa izveidei uz tā bāzes (bānītis); 

2. Baložu kūdras šaursliežu dzelzceļa saglabāšanai un atraktīva kūdras 
muzejdzelzceļa izveidei uz tā bāzes (kūdras bānītis).” 

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 
darbību 

   labdarība 
   cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 
   pilsoniskās sabiedrības attīstība 
   veselības veicināšana 
   slimību profilakse 
   palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un 
ārkārtas situācijās 

   izglītības veicināšana 
   zinātnes veicināšana 
   vides aizsardzība 
   trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 

personu grupu sociālās labklājības 
celšana 

   kultūras veicināšana 
   sporta atbalstīšana 
   cita (norādīt)__________________ 

 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 
labuma darbība 

    ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 
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    nepilnās ģimenes 
    cilvēki ar invaliditāti 
    personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 
    15–25 gadus veci jaunieši 
    personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 
    ilgstošie bezdarbnieki 
    bezpajumtnieki 
    cilvēktirdzniecības upuri 
    politiski represētās personas 
    personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 

ģimenes 
    Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 
    personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 

atkarības problēmām un viņu ģimenes 
    ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 
    bērni 
    no vardarbības cietušās personas 
    cita: biedrības darbības rezultāts ir interesējošs un vērsts uz visām sabiedrības grupām, 
neatkarīgi no to vecuma, mantiskā vai sociālā stāvokļa 
                                                                                                                                     

 4. Informācijas saņemšanai: 

  juridiskā adrese: Rīgas iela 51, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 
                                                                                                                               
  kontaktadrese  Rīgas iela 30, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 
                                                                                                                               
  tālruņa numurs +371 26378147 
                                                                                                                               
  faksa numurs -
                                                                                                                               
  e-pasta adrese info@bdklubs.lv 
                                                                                                                               
  mājaslapa: http://www.bdklubs.lv un http://www.kudrasbanitis.lv   
                                                                                                                               

  

II. 2018. gada darbības pārskats 

 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 
kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 
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1. Sliežu ceļu remontdarbi Baložu kūdras muzejdzelzceļā 
Pārskata gadā tika turpināti iesāktie darbi pie Baložu kūdras muzejdzelzceļa izveidošanas –

ceļu darbu veikšana tika organizēta 2018. gadā tikai talku veidā: 
 16 m sliežu posma kapitālais remonts; 
 Maģistrāles pagarināšana uz purva ar iepriekš sagatavotiem posmiem (56 m); 
 Teritorijas sakopšana un labiekārtošana gar dzelzceļu; 
 Perona izveide 1 vagona garumā; 

.  
1. attēls. Sliežu ceļu remontdarbi (purva līkuma pabeigšana) 

 2018. gada 28. aprīlī 

 
2. attēls. Teritorijas labiekārtošanas un ceļa darbu talka, 2018. gada 17. novembrī 
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2. Jauna vaļēji-slēgtā tipa pasažieru vagona būvniecība un EstLat projekts 
Partnerībā ar Ķekavas novada pašvaldību, Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekta

“Industriālais mantojums” ietvaros tika uzprojektēts un uzbūvēts jauns vaļēji-slēgtā tipa 
pasažieru vagons, kura konstrukcija balstīta 1930.-1950.-to gadu vagonbūves tradīcijās. Šī 
paša projekta ietvaros pašvaldība pasūtīja un uzstādīja arī zīmes un norādes Baložu pilsētā un 
pie Bauskas un Jelgavas šosejām, kā arī izgatavoja koka stendu-nojumi un informatīvās 
planšetes, un vēsturisku kūdras strādnieku darba apģērbu-uniformu, kas kalpo ekskursiju 
personālam. 

 
3. attēls. Jauns pasažieru vagons gatavs uzņemt viesus, 2018. gada 16. oktobris 

 
4. Ritošā sastāva un depo uzturēšanas darbi 
2018. gadā pavasarī tika veikti apjomīgi apkopes darbi lokomotīvei TU8-0425, lai 

sagatavotu to un nodrošinātu drošu ekspluatāciju visā ekskursiju sezonā. 2018. gadā tā bija 
galvenā lokomotīve, kas tika izmantota visos darbos, savukārt epizodiski kalpoja arī TU6D-
0389, savukārt elektrostacija ESU2A-349 tika divreiz iedarbināta, lai pārbaudītu tās stāvokli 
un precizēto priekšā stāvošo remontdarbu apjomu. Tika veikti tekošie uzturēšanas darbi 
vagoniem, tajā skaitā PV40 tipa pasažieru vagona ratiņu nomaiņa, sakarā ar būtisko izdilumu. 

Pamazām tika iekārtota arī jaunā darbnīcu telpa, kurā tika sagatavots sliežu ceļš un ieliets 
betons, darbi turpināsies 2019. gadā. 

2018. gada decembrī noslēdzās Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Šaursliežu vagona -
ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" 2. kārta, kuras laikā tika pilnībā pabeigta ēdnīcas 
vagona elektrosistēma un atjaunota pilna tās autonoma darbība lauka apstākļos. 
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4. attēls. Jaunās darbnīcas iekārtošanas talka 2018. gada 11. augustā 

 

 
5. attēls. Ēdnīcas vagona elektroinstalācijas pabeigšanas darbi gada nogalē 
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5. Publiskie pasākumi & regulārās ekskursijas 
2018. gadā tika turpināta aizsāktā pasākuma rīkošana Baložu kūdras muzejdzelzceļā 

starptautiskā Muzeju nakts pasākuma ietvaros, kas notika 19. maijā ar devīzi „Vagona 
šūpulis”. Pasākums uzrādīja pieaugošu atsaucību, to apmeklēja 1225 apmeklētāju, tos veda 
sastāvs ar četriem vagoniem! 

 
6. attēls. Muzeju nakts pasākuma laikā 2018. gada 19. maijā 

 
2018. gads bija pirmais, kad tika organizētas regulāras ekskursijas (reizi mēnesī jūnija-

oktobra laikā). Ekskursijas pakāpeniski guva atsaucību, un septembrī tās tika organizētas pat 
sestdienā un svētdienā. Kopā, gan regulārajās ekskursijās, gan nelielākās individuālās 
apmeklētāju reizēs, muzejdzelzceļu apmeklēja 2132 cilvēku. 

 
7. attēls. Regulārā ekskursija 2018. gada 25. augustā 
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 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 
grupu un attiecīgajā jomā 

Pārskata gadā ir samazinājies biedrības biedru skaits – izslēgts viens biedrs. 2018.gadā 
noorganizētas brīvprātīgo talkas ar kopumā 76 unikālo personu piedalīšanos, kas veica 2546
cilvēkstundas brīvprātīgā darba, t.sk. 18 talkas, 1 pasākums, 6 regulārās ekskursijas un 
daudzas mazākas darbu reizes, ar dalībnieku skaitu talkās robežās no 3 līdz 32, vidēji – astoņi 
dalībnieki vienā talkā. Kopējais talku laikā noorganizētais brīvprātīgais darbs mērāms 957 
cilvēkstundās, ārpus talkām noorganizētais brīvprātīgais darbs sasniedz 587 cilvēkstundas, un 
seši studenti iesaistījās studentu talkās - praksēs, kopā veltot vēl 364 cilvēkstundas septiņos 
pasākumos. Pasākumu un ekskursiju organizēšanā tika ieguldīts brīvprātīgais darbs 638 
cilvēkstundu apmērā. Visas 2018. gadā izvērstās aktivitātes koncentrējās Baložos. 

Projekta “Industriālais mantojums” ietvaros tika uzbūvēts jauns, vēsturiska tipa 
pasažieru vagons, kas būtiski paplašinās apmeklētāju uzņemšanas iespējas, vagons pirmo 
reizi veda pasažierus 2018. gada sezonas noslēguma ekskursijā 27. oktobrī. 

Par savu darbību biedrība ir aktīvi informējusi mājaslapā http://www.bdklubs.lv un 
http://www.kudrasbanitis.lv , kā arī sociālās saziņas vietnē Twitter ar nosakumu „bdklubs” un 
Facebook grupā „Baložu kūdras muzejdzelzceļš - Pigeon Railway”, kā arī izveidota jauna 
Facebook lapa “Baložu kūdras bānītis”. Muzejdzelzceļa izveidei tika gūts plašs sabiedrisko 
mēdiju atspoguļojums, tajā skaitā sižets LNT rīta ziņās 2018. gada 25. septembrī. 
 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

  dibinātāju/biedru skaits - 24 
  iesaistīto personu skaits – pārskata gadā brīvprātīgo talku aktivitātēs piedalījušies kopumā 
395 dalībnieki; 
  sabiedriskā labuma guvēju skaits – 3357 (ekskursiju dalībnieku skaits).  

 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma ___4 899,02____ eiro 
  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ___ 4 699,02 ____ eiro, tai skaitā: 
- sabiedriskā labuma darbībai ___4 699,02____ eiro 
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 
kopsummas ___0,00____ eiro 

 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 
iestādēm, komersantiem) 

Biedrības „Bānīša Draugu klubs” sadarbības partneris Baložu kūdras muzejdzelzceļa 
saglabāšanai ir uzņēmums SIA „Pindstrup Latvia”, kurš aktīvi palīdz dzelzceļa atjaunošanā 
un uzturēšanā, lai to pārveidotu par kūdras muzejdzelzceļu, apvienojumā ar kūdras ieguves 
muzeju.  

2018. gadā turpinājās veiksmīga sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību, tika realizēts
Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekts „Industriālais mantojums”, projekta partneris ir 
Ķekavas novada pašvaldība, un biedrība ir sadarbības partneris projekta realizācijai. 2018. 
gadā tika arī realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts ēdnīcas vagona elektrosistēmas 
atjaunošanai. 

2018. gadā pirmo reizi tika veikta regulāro ekskursiju organizēšana, kas ļāva gūt papildu 
ienākumus muzejdzelzceļa veidošanai. 
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 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

Biedrības „Bānīša Draugu klubs” darbību kavējošs faktors ir biedrības neregulārie un 
neprognozējamie ienākumi – ekskursijas pamazām gūst popularitāti, bet ir atkarīgas arī no 
laikapstākļiem un reklāmas efektivitātes. 2018. gadā biedrības lielākais finansējuma avots
bija projektos piesaistītie līdzekļi, kas nav uzskatāms par stabilu un prognozējamu 
finansējuma avotu, un 2018. gads šajā ziņā nebija veiksmīgs lielu līgumdarbu vai ziedojumu 
piesaistei. 

Tas ir šķērslis piedalīties tālāk citos projektos, kur nepieciešams biedrības līdzfinansējums
un apjomīgākas saistības, kā arī traucē veikt ilgtermiņa attīstības plānošanas darbus. Daudzi 
veiktie projekti pamatojas uz biedru pašaizliedzīgu ieguldījumu gan materiālā, gan garīgā 
ziņā, kas atkarīgs no brīvprātīgo ieinteresētības biedrības aktivitātēs. Baložu muzejdzelzceļa 
izveide rosina domāt, ka šie šķēršļi tiks pārvarēti, pamazām gūstot plašāku sabiedrības 
interesi par biedrības darbību un atpazīstamību, t.sk. arī kūdras nozarē. 

Biedrība aktīvi meklē finansiālos atbalstītājus un ziedotājus, kuru piesaistei nozīmīga loma 
ir saņemtajam sabiedriskā labuma statusam, taču to apgrūtina biedrības biedru aizņemtība ar 
ikdienas darbiem un saimnieciskajiem darbiem muzejdzelzceļu uzturēšanā. 

 

  

III. Turpmākās darbības plāns 

  

 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu 
gadu): 
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. Regulāro brīvprātīgo talku organizēšana Baložu muzejdzelzceļa uzturēšanai 
Talkas plānots rīkot orientējoši vismaz reizi mēnesī, pamatā pavasara – rudens sezonā, 
kurās var piedalīties gan BDK biedri, gan citi interesenti. Talkas Baložu 
muzejdzelzceļā tiek organizēta gan brīvdienās, gan darba dienās, atbilstoši interesentu
iespējām. Darbu plāni tiek sastādīti atbilstoši pieejamajām telpām, laikapstākļiem, 
nepieciešamībai. 

2. Baložu muzejdzelzceļa popularizēšana, organizējot ekskursijas 
Tiks turpināta 2018. gadā aizsāktā regulāro ekskursiju organizēšana, cenšoties 
sabalansēt ekskursiju un talku regularitāti, lai neatstātu ietekmi arī uz talkās 
iesāktajiem regulārajiem darbiem. 

3. Sliežu ceļu atjaunošana Baložu muzejdzelzceļā 
Lai gan var teikt, ka muzejdzelzceļa maģistrālie sliežu ceļi ir atjaunoti, vietām arī tiem 
vēl nepieciešams remonts, kā arī līdz šim nekādi darbi nav tikuši veikti 1,5 km sliežu 
ceļos, kas ved pa kūdras lauku, kuros nomas tehnika nevar iebraukt. Kā arī jāturpina 
iesāktie depo sliežu ceļu remontdarbi. 

4. Dīzeļlokomotīves TU6A-1885 restaurācija 
Lokomotīves restaurācija regulāro talku laikā un ārpus tām – detaļu attīrīšana, 
remonts, krāsošana, salikšana, rezerves daļu meklēšana un trūkstošo pasūtīšana, 
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specializētu remontdarbu veikšana remontuzņēmumos. 
 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

5. Kūdras dzelzceļu mantojuma apzināšana 
Latvijas kūdras dzelzceļu apsekošana, vēsturisku ritekļu un citu objektu apzināšana un 
saglabāšanas organizēšana. 
 

  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam 
gadam): 
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. Elektrostacijas ESU2A-349 ieviešana ekspluatācijā 
2018. gadā tika precizēts veicamais darbu apjoms, lai uzsāktu ekspluatēt elektrostaciju
ESU2A-349, jo tās sniegtā iespēja izmantot trīsfāzu elektroinstrumentus ceļa 
remontdarbos būs ļoti vērtīga. 

2. Dalība Igaunijas – Latvijas pārrobežu projektā „Industriālais mantojums” 
Projekts tiek realizēts no 2017. gada un noslēgsies 2019. gada aprīlī, atlikušās 
aktivitātes – informatīvo planšetu izstrāde un izgatavošana. 

 
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 Projektu iesniegumu gatavošana gan Valsts Kultūrkapitāla fondam, gan citiem 
pieejamajiem fondiem papildu finansējuma piesaistīšanai; 

 Ziedotāju un atbalstītāju meklējumi; 
 uzturēt informatīvus izdevumus (mājas lapu, bukletu, preses relīzes, aktīvi 

komunicēt ar sabiedrību Twitter un Facebook vidē) par biedrības darbību, 
projektiem un Baložu kūdras muzejdzelzceļu. 

  
___________________________                                   __________________________ 
 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                     (vārds un uzvārds) 

  
Piezīme. 

* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais 
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu 
noformēšanas prasībām. 

  
20__.gada ____.____________ 


