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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: līdz 05.06.2017 - Gulbene, Gulbenes novads, Viestura iela 16G, LV–4401
no 05.06.2017 – 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. 2017. 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 –
tika organizētas gan brīvprātīgo talkas, gan piesaistīti līgumuzņēmumi ar nomas tehniku
sliežu ceļu remontam, panākts būtisks progress:
•

Veikts maģistrāles posmu 16+144 m garumā kapitālais remonts ar piesārņotā
balasta slāņa izgriešanu un jauna ieklāšanu, profilaktiskā apkope citos maģistrāles
posmos;

•

Atjaunota un ieklāta smagā tipa (R24) pārmija maģistrālā ceļa galā, izveidojot īsu
strupceļu;

•

Veikts purva sliežu ceļu sākumdaļas kapitālais remonts – pilnībā demontēts bijušais
līkums un posmi uz purva kopā 164 metru garumā, veikta zem dzelzceļa novietotās
caurtekas nomaiņa, līkums atjaunots ar R24 tipa dzelzsbetona gulšņu posmiem
kopā 100 metru garumā, ar lielāku rādiusu, lai nodrošinātu drošu pasažieru vagonu
ekspluatāciju;

•

Apgūta maza rādiusa liekto sliežu ceļu posmu izgatavošanas tehnoloģija;

•

Atjaunota 2016. gadā nojauktā vagonu stāvēšanas strupceļa sākumposms, kas
šobrīd kalpo balasta smilšu noliktavas apkalpošanai un vagonu stāvēšanai;

.
1. attēls. Sliežu ceļu remontdarbi (maģistrāles 16 m posma kapitālais remonts)
2017. gada 01. maijā
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2. attēls. Pēc kapitālā remonta ieklātais pagrieziens uz purvu, un maģistrālā ceļa galā
atjaunotais strupceļš, 2017. gada 11. septembrī
2. Vaļējā tipa pasažieru vagonu būvniecība
Lai uzlabotu muzejdzelzceļa iespējas uzņemt apmeklētājus, 2017. gada pavasarī uz divu
kravas platformu bāzes tika izbūvēti vaļējā tipa pasažieru vagoni, kas lieti noderēja
publiskajos pasākumos jau pārskata gadā, ļaujot palielināt vilciena sastāva ietilpību un
attiecīgi uzņemt un pārvest vairāk apmeklētāju.

3. attēls. Notiek vaļējo pasažieru vagonu būvniecība uz kravas platformu bāzes, 2017. gada
13. maijs
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3. Ritošā sastāva un sliežu ceļu materiālu kolekcijas paplašināšana
2017. gadā biedrības kolekcija tika papildināta ar vairākiem iegādātiem vai dāvinājumā
saņemtiem ritošā sastāva eksponātiem, no kuriem būtiskākie:
1. Februārī no Lavassāres kūdras dzelzceļa tiek iegādāta lokomotīve-drezīna TU6D0389, kas pēc apkopes darbiem pavasara sezonā kļūst par galveno „darba zirgu”
Baložu kūdras muzejdzelzceļā, gan sakarā ar tās labāku tehnisko stāvokli
(salīdzinot ar lokotraktoru ESU1A-481), gan arī ņemot vērā to, ka lokomotīve ir
aprīkota ar hidromanipulatoru, kas ļauj veikt dažādus iekraušanas/izkraušanas
darbus. Kopā ar lokomotīvi tiek pārvesti arī LD-24 tipa uzkabināmie sniegtīri un
kūdras vagonu ratiņu komplekts (vieni ratiņi aprīkoti ar bremzēm);

4. attēls. Lokomotīve-drezīna TU6D-0389 ceļo uz Baložu kūdras muzejdzelzceļu,
2017. gada 09. februāris
2. Februārī no Zilākalna kūdras dzelzceļa sadarbības rezultātā tiek iegūti kolekcijā
divi PV40 tipa pasažieru vagoni, no kuriem viens ir apmierinošā stāvoklī, un jau
2017. gadā tika izmantots publiskos pasākumos, savukārt otrs – sliktā stāvoklī, un
tajā tika iekārtotas ceļa materiālu un instrumentu noliktava (darbnīcas vagons);
3. Aprīlī biedrības kolekcijā nonāk elektrostacijas-lokotraktora ESU1A-499 paliekas,
unikāla sliežlicējvilciena SRP-2 krāna un starpposmu platformas paliekas, kā arī
R24 tipa sliežu posmi jau saskrūvēti ar dzelzsbetona gulšņiem, un krājumi tiek
papildināti arī ar dzelzsbetona gulšņiem.
4. Jūlijā no Lavassāres kūdras dzelzceļa kolekcijā tiek iegādātas divas platformas,
PPR-2MA sliežlicējvilciena krāna rezerves daļas, kā arī 7 komplekti R24 tipa
smagās pārmijas un dažādi ceļa materiāli;
5. Oktobrī no Lavassāres kūdras dzelzceļa kolekcijā tiek iegādātas divas no pēdējām
ekspluatācijā bijušajām lokomotīvēm – dīzeļlokomotīve TU8-0425 un
elektrostacija ESU2A-349, tā papildinot biedrības darbspējīgo lokomotīvju
kolekciju.
4. Ritošā sastāva uzturēšanas darbi
Baložu kūdras muzejdzelzceļa atjaunošanā 2017. gadā intensīvi tika noslogota jauniegūtā
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lokomotīve-drezīna TU6D-0389, tāpēc tai pavasarī tika veikti apjomīgi apkopes darbi, lai
nodrošinātu drošu ekspluatāciju. Neskatoties uz to, 2017. gadā tik un tā bija atsevišķi
gadījumi, kad lokomotīve bojājās, un ekspluatācijā nācās izmantot lokotraktoru ESU1A-481.

5. attēls. Lokomotīves-drezīnas TU6D-0389 apkopes talka 2017. gada 21. aprīlī
5. Publiskie pasākumi & ekskursijas
2017. gadā tika turpināta gadu iepriekš aizsāktā pasākuma rīkošana Baložu kūdras
muzejdzelzceļā starptautiskā Muzeju nakts pasākuma ietvaros, kas notika 20. maijā ar devīzi
„Šaursliežu vagona rats pa kūdras purvu steidzas”. Lai gan muzejdzelzceļš vēl top, šajā dienā
jebkuram interesentam bija iespēja apmeklēt kūdras dzelzceļu, izbraukt ar vilcienu, kas
sastāvēja no diviem vaļējiem un viena slēgta pasažieru vagona, apskatīt kūdras ieguves
tehniku un šaursliežu tehnikas ekspozīciju.
Pasākums uzrādīja nu jau stabilu atsaucību, laika posmā no 19:00 līdz 23:00 to apmeklēja
1000 apmeklētāju (neskatoties uz saīsināto darba laiku, salīdzinot ar 2016. gadu)!

6. attēls. Apmeklētāji stāv rindā uz iekāpšanu vilcienā Muzeju naktī 2017. gada 20. maijā
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2017. gadā notika arī vairāku nelielu ekskursiju grupu uzņemšana (bijušās kūdras fabrikas
darbinieki un pensionāri, divas bērnu grupas sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļu vēstures
muzeju), kas veicināja Baložu kūdras dzelzceļa atpazīstamību un popularizēšanu nākotnes
apmeklētāju vidū.

7. attēls. Bijušo kūdras fabrikas darbinieku – pensionāru ekskursijas grupa ēdnīcas vagonā
2017. gada 13. jūnijā.
2017. gada 13. septembrī Baložos, kūdras fabrikas SIA „Pindstrup Latvia” teritorijā notika
Baltijas valstu kūdras nozares uzņēmēju foruma Baltic Peat Producers Forum ’17 atklāšanas
pasākums, un tā dalībnieki arī devās ekskursijā pa kūdras muzejdzelzceļu, atzinīgi novērtējot
Baložu kūdras muzejdzelzceļa atjaunošanā sasniegto un vēlot veiksmi turpmākajos darbos.

8. attēls. Apmeklētāji Baložu kūdras muzejdzelzceļā 2017. gada 13. septembrī.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
Pārskata gadā ir pieaudzis biedrības biedru skaits - uzņemti divi jauni biedri, viens
biedra kandidāts kļuvis par pilntiesīgu biedru (sakarā ar pilngadību). 2017.gadā noorganizētas
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brīvprātīgo talkas ar kopumā 43 unikālo personu piedalīšanos, kas veica 3310 cilvēkstundas
brīvprātīgā darba, t.sk. 16 talkas un daudzas mazākas darbu reizes, ar dalībnieku skaitu talkās
robežās no 2 līdz 18, vidēji – astoņi dalībnieki vienā talkā. Kopējais talku laikā noorganizētais
brīvprātīgais darbs mērāms 1140 cilvēkstundās, ārpus talkām noorganizētais brīvprātīgais
darbs sasniedz 1805 cilvēkstundas, un septiņi studenti iesaistījās studentu talkās - praksēs,
kopā veltot vēl 366 cilvēkstundas septiņos pasākumos. Visas 2017. gadā izvērstās aktivitātes
koncentrējās Baložos.
Biedrības īpašumā pārskata gadā nonāca jauni ritošā sastāva eksponāti – četras
lokomotīves (3 no tām darbspējīgā stāvoklī), divi pasažieru vagoni un četri dažādi platformas
vagoni, kā arī dažādi sliežu ceļu materiāli, tajā skaitā 7 pārmiju komplekti.
Pārskatā gadā panākts būtisks progress pie Baložu muzejdzelzceļa sliežu ceļu
atjaunošanas, kapitāli remontēta atlikusī lielākā daļa no maģistrāles ceļiem un veikti ritošā
sastāva apkopes darbi, izbūvēti divi vaļējā tipa pasažieru vagoni.
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”.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits - 25
iesaistīto personu skaits – pārskata gadā brīvprātīgo talku aktivitātēs piedalījušies kopumā
434 dalībnieki;
sabiedriskā labuma guvēju skaits – 1203 (ekskursiju dalībnieku skaits un Muzeju nakts
pasākuma apmeklētāju aplēse).
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma ___51 920.71____ eiro
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ___ 42 129.90 ____ eiro, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai ___42 129.90____ 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. 2017. gada biedrības pamatdarbības galvenais finansēšanas avots ir šī uzņēmuma
veiktais mērķziedojums, kas ļāva veikt gan apjomīgākus tehnikas remontdarbus (veicot
darbus, kas nav pa spēkiem brīvprātīgajiem vai aizņemtu pārāk daudz laika), gan izmantot
ceļa remontdarbos nomas tehniku, tā paātrinot darbu tempu un uzlabojot darbu kvalitāti.
2017. gadā turpinājās veiksmīga sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību, tika uzsākta
Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta „Industriālais mantojums” realizācija, projekta
partneris ir Ķekavas novada pašvaldība, un biedrība ir sadarbības partneris projekta
realizācijai. 2017. gadā tika saņemts arī apstiprinājums par atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla
fonda, lai turpinātu realizēt ēdnīcas vagona restaurācijas darbu 2. kārtu – elektrosistēmas
atjaunošanu, un projekts tiek realizēts no 2017. gada 1. jūlija.
2017. gadā turpinājās arī sadarbība ar Kūdras Ražotāju asociāciju un citiem kūdras ieguves
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uzņēmumiem, kas pārskata gadā noveda līdz dažiem taustāmiem rezultātiem – ziedojuma no
vēl viena kūdras nozares uzņēmuma SIA „Klasmann-Deilmann Latvia”, un atbalsta no citiem
nozares uzņēmumiem.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Biedrības „Bānīša Draugu klubs” darbību kavējošs faktors ir biedrības neregulārie un
neprognozējamie ienākumi - tikai biedru naudas iespējams prognozēt, bet tās sastāda niecīgu
finansējuma avotu. 2017. gadā biedrības lielākais finansējuma avots bija mērķziedojums, kas
nav uzskatāms par stabilu un prognozējamu finansējuma avotu, kā arī biedrības papildu
saimnieciskās darbības – dažādu dzelzceļa nozares līgumdarbu nestie ienākumi – ir tikai
daļēji stabili, un 2017. gads šajā ziņā nebija veiksmīgs lielu līgumdarbu piesaistei.
Tas ir šķērslis piedalīties projektos, kur nepieciešams biedrības līdzfinansējums un
apjomīgākas saistības, kā arī traucē veikt ilgtermiņa attīstības plānošanas darbus (parasti
ziedojuma un līgumdarbu naudas plūsma nesakrīt laikā ar periodu, kad ir brīvas iespējas veikt
papildus ieguldījumus muzejdzelzceļā, galvenokārt rudens-pavasara periodā). 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.
2017. gada nogalē tika izvērsta aktīva ziedojumu vākšanas kampaņa, lai iegādātos divas
dīzeļlokomotīves. Kampaņa tika izvērsta intensīva sakarā ar izmaiņām nodokļu likumdošanā,
kas stājās spēkā ar 2018. gadu un kuru dēļ ziedošana kļuva nepievilcīga ziedotājiem. Tika
nosūtīti aicinājumi atbalstīt biedrību kūdras nozares un Ķekavas novada lielākajiem
uzņēmējiem, kopumā 101 juridiskajai personai, bet diemžēl neviens ziedojums netika
saņemts. Paralēli ziedojumi tika vākti arī biedrības biedru un citu fizisko personu vidū, un šeit
pūliņi vainagojās ar labākiem rezultātiem – kopumā biedrība 2017. gadā ziedojumos no
septiņām fiziskām personām saņēma naudas līdzekļus 6004.93 EUR apmērā, taču jāuzskata,
ka tie ir vienreizēji panākumi, un tuvākajā laikā atkārtot šāda izmēra ziedojumu vākšanu ar
līdzīgiem rezultātiem nebūs iespējams.

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
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2.

3.

iespējām. Darbu plāni tiek sastādīti atbilstoši pieejamajām telpām, laikapstākļiem,
nepieciešamībai.
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.
Dīzeļlokomotīves TU6A-1885 restaurācija
Lokomotīves restaurācija regulāro talku laikā un ārpus tām – detaļu attīrīšana,
remonts, krāsošana, salikšana, rezerves daļu meklēšana un trūkstošo pasūtīšana,
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)
1. Baložu muzejdzelzceļa popularizēšana, organizējot reizi mēnesī izbraucienus ar
vilcienu/motordrezīnu
Vasaras sezonā sākot ar 2018. gada jūniju plānots uzsākt Baložu muzejdzelzceļa
popularizēšanu sabiedrībā, piesaistot apmeklētājus ar iespēju izbaudīt braucienus ar
vilcienu vai motordrezīnu pa šaursliežu dzelzceļu. Starplaikos starp braucieniem
apmeklētāji tiktu informēti par kūdras dzelzceļu un kūdras ieguves nozares vēsturi,
mantojumu. Aktivitātes plānots organizēt pamatā izmantojot brīvprātīgo entuziastu
resursus, reizē gūstot pieredzi regulāru, publisku pasākumu organizēšanā, kas atšķiras
no līdz šim realizētajiem restaurācijas darbiem – talkām.
2. 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. Lokomotīves TU8-0425 un elektrostacijas ESU2A-349 ieviešana ekspluatācijā
Kamēr nav noslēgušies lokomotīves TU6A-1885 restaurācijas darbi, lokomotīve TU80425 tiks izmantota kā viena no galvenajiem vilces līdzekļiem, tāpēc nepieciešams
veikt tās pilnvērtīgu apkopi un ieviešanu ekspluatācijā, lai droši un uzticami to
izmantotu visas remontdarbu sezonas laikā. Reizē nepieciešams sagatavot
ekspluatācijai arī elektrostaciju ESU2A-349, jo tās sniegtā iespēja izmantot trīsfāzu
elektroinstrumentus ceļa remontdarbos būs ļoti vērtīga.
2. Dalība Igaunijas – Latvijas pārrobežu projektā „Industriālais mantojums”
Projekta ietvaros paredzēta informatīvo zīmju uzstādīšana, informatīvā stenda
novietošana pie dzelzceļa, kā arī vilciena lokomotīves brigādes uniformu sagāde.
Lielākais projekta sasniedzamais rezultāts ir konvertējama slēgta/vaļēja tipa pasažieru
vagona būvniecība, uz šo brīdi ir noslēgusies vagona projektēšana un sāksies
būvniecības darbi.
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3. Ēdnīcas vagona BC1-2183 interjera restaurācijas 2. kārta
Projekta ietvaros tiks pabeigts darbs pie ēdnīcas vagona elektroinstalācijas pilnas
funkcionalitātes atjaunošanas – vagons būs gatavs ekspluatācijai un elektroiekārtu
izmantošanai gan stacionāros apstākļos, gan kustības laikā, nodrošinot maksimālu
ēdnīcas vagona funkcionalitāti.
- 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;

•

Izveidot un uzturēt informatīvus izdevumus (mājas lapu, bukletus, prospektus un
preses relīzes) 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 ____.____________
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