Ielūgums
piedalīties Bānīša Draugu kluba
aktivitātēs
Baložu kūdras muzejdzelzceļā!
Mēs, Bānīša Draugu kluba brīvprātīgie, aicinām Jūs pievienoties mūsu aktivitātēs
Baložu kūdras muzejdzelzceļa veidošanā!
Turpmāk aprakstītie jautājumi palīdzēs Jums orientēties lietās, kas nepieciešamas katrā
Bānīša Draugu kluba talkā.
- Kas nepieciešams, lai es varētu piedalīties?
1.

2.

Vēlme, kopā ar citiem biedriem:
a) pastrādāt lietderīgu un patīkamu darbu, pēc sēdošās darba nedēļas izkustināt
rokas un kājas, atpūtinot prātus;
b) jautrā kompānijā atpūsties pēc labi padarītā darba.
Lai mēs varētu nodrošināt Jums pēc iespējas labākus sadzīves apstākļus, nepieciešams
iepriekš pieteikties pie BDK talku organizatora – Dāvja Buša, rakstot uz e-pastu
info@bdklubs.lv.
- Cikos un kā man pie Jums nokļūt?
Pulcēšanās pēc iepriekš izziņota laika (parasti 10:00, vismaz 1x mēnesī, sestdienās).

1.
2.
3.
4.
5.

Nokļūšana Baložu kūdras muzejdzelzceļā:
Vari braukt ar savu transportu, no Rīgas centra ~15 min, jaunajiem dalībniekiem
tikšanās vieta – 23. autobusa galapunkts Baložos, pie policijas iecirkņa.
Vari braukt ar savu transportu un paķert līdz vēl kādu Draugu kluba biedru!
Ar 23. autobusu – saskaņā ar spēkā esošo kustības sarakstu un vēlamo ierašanās laiku.
No autobusa galapunkta līdz dzelzceļam zinātājiem paiet ~10 min ar kājām, nezinātājus
satiekam pie galapunkta un parādām ceļu.
Atpakaļ vai nu ar savu transportu, vai ar autobusu pēc saraksta.
Iespējamas vēl citas opcijas – maršruta autobusi, pastaiga 40 min ar kājām caur purvu
no Ziepniekkalna, u.c.
- Kas man jāņem līdz?

Obligāti - Labs noskaņojums – bez tā piedalīšanās aktivitātēs būs liegta; 
Darba apģērbs un apavi – lūdzam neaizmirst, ka visi esam atraktīvi, aktīvi un visu
varoši dzelzceļa entuziasti, līdz ar to darba apģērbam un apaviem jābūt tik vien drošiem
cik iespējams. Darba apģērbam jābūt atbilstošam darba vietai (cehā vai ārpus tā) un
laika apstākļiem. Ja organizējam ekskursijas, pieturamies pie neitrāla apģērba
(uniformas pagaidām ir tikai aktīvākajiem biedriem).
3.
Dažādas lietas pēc vēlmēm un interesēm – fotoaparāti, albūmi ar dzelzceļa un ne tikai
dzelzceļa bildēm, ar ko padižoties biedru vidū u.t.t., bet nav obligāti;
4.
Var ņemt draugu, draudzeni, sievu, vīru, brāļus, māsas un citus radus, kolēģus un
paziņas, bet lūdzam atcerēties, ka strādāt vajadzēs visiem, līdz ar to arī viņiem labs
garastāvoklis un darba apģērbs obligāts.
P.S. Iespēju robežās var pieteikties arī bērni, bet tikai vecāku pavadībā.
1.
2.

Par ko man nav jādomā?
1.
2.

Par to, ko darīt. Tā ir mūsu problēma atrast visiem darbu! Bet idejas laipni gaidītas!
Par darba instrumentiem; darba cimdiem; ausu aizbāžņiem; pēc vajadzības arī
aizsargbrillēm - par tā visa sarūpēšanu padomāsim mēs.
- Kā ar ēšanu?

1.
2.
3.

Ja talka ir mazākā skaitā – katrs ņemam līdzi sev pusdienas;
Ja talka ir kuplākā skaitā un ir kandidāti pavāra amatam – tiek organizēta kolektīva
gatavošana, ar izmaksu dalīšanu „pa galviņām”;
Ja talka ir pavisam veiksmīga un ar lielu dalībnieku skaitu – tad ēšanu uzsauc BDK!
- Kādi būs galvenie darbi?

1.
2.
3.

4.
5.

Darbi tiek piemeklēti pēc dalībniekiem un aktualitātēm – sākot ar teritorijas sakopšanu
(piemēram, krūmu izciršanu), sliežu ceļu remontiem, beidzot ar lokomotīvju remontu!
Otrs galvenais “talkošanas” veids – ekskursiju organizēšana.
Par savām spējām un zināšanām nevajag satraukties, katram atradīsies kas pa spēkam –
neviens jūs nepametīs vienus ar nezināmu detaļu kaudzi un lūgumu salikt to atkal kopā!
Savukārt ja vēlaties piedalīties ekskursiju organizēšanā, tad gan būs jāiziet
sagatavošanas kurss un pamazām jāiegūst praktiskās iemaņas. Pirmā pakāpe – vagona
pavadonis, ekskursiju audioieraksta vadītājs, tad pamazām – vagonu konduktors (kas
vada vilciena kustību), līdz beidzot ir iespēja kļūt arī par lokomotīves vadītāju!
Gaidām vēlmju sarakstu – ar ko jūs vēlētos nodarboties, kas jums vislabāk padodas?
Mēģināsim piemeklēt!
Atkarībā no laika apstākļiem un vēlmēm darbi notiek depo iekštelpās un uz sliežu
ceļiem ārtelpā. Ziemas sezonā jāņem vērā, ka depo cehs nav apkurināts, tāpēc jāģērbjas
silti.
- Kāds ir aptuvenais talkas dienas plāns?
Laiks
... – 10:00
10:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 18:00
18:00 – ...

Darbības
Ierašanās Baložos;
Instruktāža & darbu sadalīšana. Pirmais darbu cēliens
Kopīgas pusdienas
Atlikusī darbošanās
Dušas laiks un mājās došanās

- Kādi varētu būt mani izdevumi?
1. Ceļa izdevumi, atkarībā no transporta veida, kuru izvēlēsies.
2. Ēšanas izdevumi, atkarībā no tā, kāda ir talka – mazākām talkām ņemam līdzi
pusdienas paši, vidējām – gatavojam kopīgi un sadalām izmaksas „pa
galviņām”, lielām – uzsauc BDK. Par ēšanas plāniem noprecizējam iepriekš pie
organizatora.
Uz tikšanos Bānīša Draugu kluba talkās!
(neaizmirstiet pieteikties!)
Dāvis Bušs, 20.04.2015
BDK talku organizators
Telefons: +371 26378147
E-pasts: info@bdklubs.lv
http://www.bdklubs.lv un http://www.kudrasbanitis.lv

Foto iespaidam „par ko ir runa” no iepriekšējām BDK talkām

Ceļa remontdarbi, teritorijas sakopšana

Lokomotīvju, vagonu, drezīnu remontdarbi

Atpūtas, maltīšu un izklaides, izbraucienu brīži

Ekskursiju & pasākumu organizēšana

