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Nu jau šķiet tālajā 2017. gada rudenī, kopā
sanākot ap 30 apkaimes aktīvistiem, tika
nodibināta Bieriņu apkaimes attīstības
biedrība. Daudzi jautā – kāpēc vajadzīga
biedrība, bieriņieši jau tāpat vienmēr ir bijuši
aktīvi talcinieki un apkaimes aktivitāšu
atbalstītāji. Tas, protams, vienmēr ir bijis
un tas arī turpinās, bet, lai mēs kā apkaime
varētu pārstāvēt savu iedzīvotāju intereses
valsts un pašvaldības institūcijās, bija
nepieciešams izveidot biedrību. Šobrīd,
2021. gada sākumā, esam jau 78 apkaimes
aktīvisti, kuri piedalās biedrības darbā,
izvēloties sevi interesējošas darba grupas:
satiksmes, Mārupītes revitalizācijas,
mākslas, pasākumu organizēšanas, kā arī
Rail Baltica. Katru no tām vada viens no
biedrības valdes locekļiem un savu darbu
apkaimes labā veic sabiedriskā kārtā un bez
atalgojuma. Darbošanās biedrībā visiem
mums ir sirdslieta, lai mūsu apkaime ir vēl
sakoptāka, zaļāka, drošāka. Ne par velti mūs
vieno sauklis: Bieriņi - man te patīk! Ja vēlies
pievienoties, raksti mums Facebook / Rīgas
pilsētas Bieriņu apkaime vai sūti e-pastu:
bierinuapkaime@gmail.com.

Rīgu veido tās apkaimes, tāpēc
ieklausīšanos apkaimju balsīs es personīgi
esmu izvirzījis kā vienu no savām
prioritātēm. Bieriņos dzīvo vairāk cilvēku
nekā Bauskā. Tāpēc, iesaistot aktīvākos
Jūsu apkaimes iedzīvotājus lēmumu
pieņemšanā, pašvaldība iegūs daudz lielisku
palīgu un izcilu ideju. Līdz ar to man prieks
par to, ka Bieriņi ir viena no apkaimēm,
kurā izveidota arī iedzīvotāju biedrība.
Pašvaldība tagad veido apkaimju centrus –
tajos darbosies apkaimju koordinatori, kuri
Rīgas domes birokrātijas gaiteņos cīnīsies
par labāko vietējas nozīmes iniciatīvu
īstenošanu – apgaismojuma saskaņošanu,
vietējo aktivitāšu rīkošanu, ātruma vaļņu
uzstādīšanu u.c. Tāpat apkaimes būs
pārstāvētas jaunajā Rīgas sabiedriski
konsultatīvajā padomē. Nekas nav
neizdarāms, ja darīsim kopā – uz sadarbību!

Ideja
Viens no bērnības sapņiem ir sava mājiņa
kokā, uz zemes, zem zemes, krūmā, kurā
pats esi saimnieks, nevis pieaugušie. Bērni
no dažādiem dēļiem, koka atgriezumiem
uzbūvē savu sapņu māju. Daudzi pavada
šajās mājās naktis, spēlējas ar kaimiņu
bērniem un draugiem. Bieriņu apkaime
ir ļoti bagāta ar štābiņiem, kuri aprīkoti ar
dažādākiem sporta izklaides rīkiem. Bērni
mēdz apzīmēt, apgleznot un pilnveidot
savus štābiņus laika gaitā, tā apgūstot
praktiskas iemaņas būvniecībā, sportā,
mākslā. Tas ir jauki pavadīts laiks kopā ar
ģimeni.
Taču nekad nav dzirdēts, ka pasaulē būtu
šāds koka štābiņu katalogs, apkopojums un
Bieriņu apkaime būs pati pirmā, kurā tiktu
izveidots elektronisks katalogs, lai arī citu
apkaimju, citu pilsētu un pat valstu bērni
varētu pasmelties idejas, iegūt iedvesmu, lai
uzbūvētu savu sapņu māju.
Tādēļ “Bieriņu apkaimes attīstības biedrība”
sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības,
kultūras un sporta departamentu īsteno
projektu – konkurss bērniem “Štābiņš”.

Turpinājums 3. lpp.

Rail Baltica
Bieriņos

3. Mārupītes Zaļā veloceliņa saglabāšanu –
ja būvniecības laikā tas tiek skarts, tas
jāpārbūvē nodrošinot vismaz 5m platumu
gājējiem un velosipēdistiem.
4. funkcionāliem Altonavas un
Torņkalna tiltiem – kuri domāti gājējiem,
velosipēdistiem un transportam.

Raivo Dzelzkalējs, Bieriņu apkaimes
attīstības biedrības Rail Baltica darba grupas
vadītājs

Diskusijas laikā uzdevām jautājumus:
1. Vai ir plānots kā būvniecības laikā tiks
organizēta sabiedriskā transporta kustība?
2. Kā tiks organizēta satiksme caur
Altonavas ielas tiltu un Liepājas ielas
dzelzceļa pārvadu būvniecības laikā?
3. Vai ir pētīts, vai Bieriņiem nedraud
applūšana būvniecības laikā?
4. Vai plānota trokšņu siena gar Liepājas ielu
un Rīgas Angļu ģimnāziju?

Bieriņu apkaimes attīstības biedrība
2019. gada beigās parakstīja Rail Baltica
projekta un lokālplānojuma izstrādes
sadarbības memorandu. Sadarbības
memorandā dalību ņem projekta virzītāji,
projektētāji, Rīgas pašvaldība, apkaimju
biedrības un citas nevalstiskās organizācijas.
No 2020. gada sākuma Bieriņu pārstāvji
kopā ar citām iesaistītājām pusēm piedalījās
gandrīz visās Rail Baltica projekta posmu
publiskajās apspriedēs un diskusijās.
Kamēr tas bija iespējams, tikšanās tika
organizētas klātienē, vasaras beigās – jau
attālināti. 2020. gadā devāmies uz piecām
klātienes diskusijām un piedalījāmies četrās
attālinātajās diskusijās.
Katra diskusija tika veltīta konkrētam Rail
Baltica posmam un iesaistītajām pusēm bija
iespēja iepazīties ar šobrīd piedāvātajiem
projekta risinājumiem un diskutēt par tiem.
Mūsu apkaimei vissvarīgākā publiskā
diskusija notika 2020. gada 15. jūnijā,
Satiksmes ministrijas telpās, par posmu no
Jelgavas līdz Liepājas ielai.
Šajā diskusijā mēs iestājāmies par:
1. Mārupītes dabiskā upes plūduma
saglabāšanu.
2. Mārupītes dabas parka Biotopa
saglabāšanu.

Un ierosinājām:
1. Būvniecības laikā aizliegt kravas
transporta kustību caur Bieriņiem.
2. Kravas transporta kustību organizēt
sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Mārupi
un Bieriņiem. Piemēram, Rail Baltic
būvniecības laikā nodrošināt Lielās
ielas (Mārupe) un Lielirbes ielas (Rīgā)
krustojumu – pie Spices.
3. Izveidot pagriezienu no Liepājas ielas
dzelzceļa pārbrauktuves uz Atpūtas ielunodrošinot pieeju Stradiņu slimnīcai un
atslogot Āgenskalna centru.
Projekts šobrīd ir izstrādes stadijā un
konkrēti risinājumi vēl netiek piedāvāti.
Turpināsim ziņot par projekta attīstību mūsu
apkaimes Facebook lapā www.facebook.
com/Rīgas pilsētas Bierinu apkaime.
Arī Jūs varat sekot līdzi projekta attīstībai
www.railbaltica.org/lv un www.rdpad.lv/
departaments/sabiedribas-lidzdaliba/ lapās.

Satiksmes
drošības
uzlabošana

Projektu
iespējas
Rīgā

Atkritumu
saimniecība

2020. gada nogalē Bieriņu apkaimes
iedzīvotāji piedalījās biedrības organizētā
aptaujā, kura tika izsludināta apkaimes
Facebook lapā. Iedzīvotājiem bija iespēja
uzskaitīt tās vietas, kuras Bieriņos ir
visproblemātiskākās satiksmes drošības ziņā.
Aptaujas rezultāti tika apkopoti, sagrupēti
prioritāšu secībā un iesniegti Rīgas Domē.
Tika nolemts Rīgas domes Satiksmes
departamenta vadībai tikties ar Bieriņu
apkaimes attīstības biedrības pārstāvjiem
un klātienē izstaigāt problemātiskās vietas
un diskutēt par risinājumiem. Tikšanās laiks
tika nolikts uz janvāra vidu, taču COVID-19
ierobežojumu dēļ tikšanās ir pārcelta uz
pagaidām nezināmu laiku. Turpmāk ziņosim
biedrības Facebook lapā par šo jautājumu.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments atgādina, ka
apkaimēm, apkaimju biedrībām ir iespēja
pieteikties dažādos konkursos, saņemot
pašvaldības līdzfinansējumu. Konkursa
projekti iesniedzami par izglītību, kultūru,
sabiedrības integrāciju un sportu.

Lautus Vide PS saka paldies ikvienam
Bieriņu iedzīvotājam, kurš aktīvi iesaistījies
mūsu sadarbības veicināšanā un uzlabošanā,
kā arī vides sakopšanā. Īpašs paldies tiem,
kuri savā privātmājā kārtīgi šķiro atkritumus,
tā samazinot sadzīves atkritumu nonākšanu
atkritumu poligonu kalnos.

Vairāk informācijas – departamenta mājas
lapā: www.iksd.riga.lv/lv/rd-iksd

Ja rodas kādas šaubas, ko drīkst un ko
nedrīkst mest šķiroto atkritumu konteineros,
tad vairāk informācijas vari atrast mūsu
mājas lapas www.lautusvide.lv sadaļā “Dalīti
vākti atkritumi” – “Stikls” un “Papīrs, kartons,
metāls”.

Kultūra un
māksla
Kopš tēlnieka Induļa Rankas idejas par
skulptūru dārzu Ulamula Amulas ielā
Mārupītes krastos 1970. gadā un Izpildu
komitejas 1975. gada 24. aprīlī oficiāli
atvēlētās 2 h lielās platības piešķiršanas
Mārupītes brīvdabas parka izveidei pagājuši
vairāk nekā 50 gadi.
1975. gada septembrī pēc tēlnieka
personālizstādes pie Prezidenta pils jaunajā
teritorijā pie Mārupītes tiek izliktas pirmās
Induļa Rankas skulptūras un Ulamula ir
atvērta. Šodien šī teritorija ir ne tikai Bieriņu
iedzīvotāju, bet rīdzinieku iemīļota. Kopš
tēlnieks Indulis Ranka vairs nav ar mums, par
parka attīstību rūpējas viņa ģimene.
Bieriņu iedzīvotāji aktīvi iesaistās un novērtē
skulptūru parku. Viens no pēdējiem
kopprojektiem Bieriņu attīstības biedrībai
ar iedzīvotājiem bija Ziemassvētku
eglītes iegāde un iestādīšana skulptūru
parka teritorijā. Iniciatīva nāca no Bieriņu
iedzīvotājas, un biedrība realizēja šo
projektu ar Rīgas mežu un Tēriņu Republikas
atbalstu, iesaistoties tēlnieka Induļa
Rankas ģimenei. Parka apstādījumus tagad
papildina brīnišķīga Serbijas eglīte.
Nākotnē parka teritorijā paredzēts realizēt
dažādus mūsdienu mākslas un kultūras
projektus, iesaistot vietējos māksliniekus,
kultūras cilvēkus, uzņēmējus un iedzīvotājus.

Mārupītes
Mežaparks
Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments virza apstiprināšanai
Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas
noteikumus. Pagaidām mežaparkā tiks
iekļauta Mārupītei piegulošā teritorija no
Dauguļu ielas līdz Tēriņu ielai. Noteikumu
mērķis ir saglabāt esošo ainavu, vērtīgos
kokus un biotopus, sniedzot parka
apsaimniekotājam SIA“Rīgas meži” norādes
par to, kā kopt un uzturēt mežaparku.
Šajā teritorijā ir arī divi laukumi – Akmeņu
laukums un Ozolplacis, nākotnē šos
laukumus ir paredzēts labiekārtot, ierīkojot
nelielas zonas bērnu rotaļām, pusaudžu
aktivitātēm un brīvdabas pasākumiem.
Mežaparka attīstības plāns paredz
pilnveidot esošo gājēju taku tīklojumu,
mitrākās vietās ierīkojot arī laipas un ierīkot
laukumu suņiem. Parka labiekārtojumam
harmoniski jāiekļaujas ainavā, veidojot
atsauces uz koka, akmens un ūdens
elementiem.

Bieriņu štābiņu
konkurss un katalogs
Turpinājums no 1. lpp.
Idejas realizācija
Mērķis ir konkursā iesaistīt tikai Bieriņos dzīvojošos bērnus, kuriem jau štābiņi pagalmā
ir un arī tos bērnus, kuri būtu gatavi uzbūvēt savu štābiņu pavasara un vasaras laikā. Tā
iesaistot vairāk bērnu un arī tos, kuriem ir vēlme, bet vēl nav bijusi iespēja tādu uzbūvēt.
Nenoliedzami, lielākajā daļā gadījumu vecāki ir tie, kas palīdz šādu būvi izveidot un tas ir
labs piemērs un mudinājums bērnu un vecāku radošai kopdarbībai. Bērni mācās plānot,
zāģēt, skrūvēt, naglot un jebkādā citā veidā radīt savu sapņu māju.
Pieteikšanās konkursā
Tie, kam jau ir štābiņš vai ir pārliecināti, ka plāno šogad štābiņu radīt, ir:
1. Jāizlasa nolikums: www.bierinuapkaime.lv
2. Jāaizpilda konkursa pieteikuma anketa, kura ir izvietota turpat pie nolikuma
3. Pieteikums ir jāaizpilda un jānosūta līdz 2021. gada 1. martam.
Konkursa noslēgums
Konkursa noslēgums ir plānots 2021. augusta nogalē, kad paredzēta sumināšana,
cildināšana un apbalvošana. Atkarībā no Covid-19 ierobežojumiem valstī, pasākums tiks
precizēts un konkursa dalībniekiem par to izziņots.
Balvas
Paredzētas galvenās balvas dažādās nominācijās, kuras piešķir žūrija (mākslinieciskākais,
arhitektoniskākais, radošākais, inženiertehniski sarežģītākais, interesantākais, drošākais,
sportiskākais, stilīgākais utml. Vērtība nav štābiņa dārdzībā, bet gan radošumā un ieliktajā
dvēselē).
Katrs konkursa dalībnieks – štābiņa īpašnieks – saņems piemiņas zīmi un pārsteiguma
balvas.

Par mājokļa
drošību

iņi_satiksme

Ikviens ir lasījis laikrakstos, ziņu portālos vai
redzējis televīzijā paziņojumus par kārtējo
n_2020.xlsx
garnadžu uzbrukumu īpašumam vai par
ugunsnelaimi, kas piemeklējusi mājokli.
G BEZ FIZISKI
Pēdējais, satriecošais ziņojums bija par
TUŠAJIEM gāzes sprādzienu Āgenskalnā, Rīgā. Tomēr
arī pašiem jāparūpējas par savu drošību.

G AR CIETUŠAJIEM UN
Ā GĀJUŠAJIEM
Valsts policija šobrīd īpaši uzsver situācijas

saasināšanos, ko izraisījusi Covid-19 radītā
ekonomiskā lejupslīde. Daudzi palikuši
bez ienākumu avota, un ir cilvēki, kuriem
izvēle atkal kāpt uz slidenā likumpārkāpēja
ceļa šķiet šobrīd viegli īstenojama.
Valsts Policijas mājas lapā varam atrast
aicinājumu pievērst uzmanību sava
īpašuma – mājokļa, uzņēmuma drošībai.
Atcerieties pārbaudīt, vai aizvērti logi un
kumi_2020_kartei_2.xlsx
aizslēgtas durvis, dodoties prom no mājas.
Vienojieties ar kaimiņiem, lai pieskata
dzīvokli vai māju, kad aizbraucat uz ilgāku
ARĪJUMI PRET
EDRISKO KĀRTĪBU
laiku. Daudz zādzību notiek laikā, kad
ģimene ir mājās. Tieši tad modrība mazinās.
Taču
neaizslēgtas ārdurvis ļauj zaglim klusi
ARĪJUMI PRET
ĪPAŠUMU
ieslīdēt un paķert atslēgas vai somu, kas
pamesta priekšnamā.

Policija ziņo
par apkaimi
Informāciju sagatavoja Valsts policijas
Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Prevencijas vadības nodaļa.
Ceļu satiksmes negadījumi 2020. gadā:
kopā 67 gadījumi, no tiem lielākā daļa
( ) bez cietušajiem.

•

Avīzi izdod:

ni_citi

ARĪJUMI PRET
ONAS DZĪVĪBU UN
Ja pārlūkojam Valsts ugunsdzēsības un
LĪBU

glābšanas dienesta mājas lapu, varam atrast
padomus ugunsdrošībā, ko būtu jāņem
ARKOTIKĀM SAISTĪTI
vērā ikvienam. Tā, piemēram, katrā mājoklī
ARĪJUMI
jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem,
jaunā Ugunsdrošības noteikumu redakcija
ARĪJUMI PRET DABAS
paredz, ka viendzīvokļa objekti jānodrošina
UN DZĪVNIEKIEM
ar ugunsdzēsības aparātu. Ugunsdzēsēji
mums regulāri atgādina – neatstājiet bez
ievērības elektroierīces, izslēdziet tās, izejot
no mājas.
Atsevišķs stāsts ir par senioriem, kas dzīvo
savrup no apdzīvotām vietām. Šajā situācijā
saplūst vairāki aspekti, gan īpašuma
drošība, gan paša seniora iespējamās
veselības problēmas. Glābšanas dienestu
pārstāvji rekomendē noslēgt līgumu
ar apsardzes uzņēmumu, kas ierīkos
gan signalizāciju, gan uzstādīs dūmu
detektorus.
Mūsdienu drošības sistēmu tehnoloģijas
piedāvā plašu produktu un risinājumu
klāstu, lai apmierinātu vajadzības gan
senioram, kurš mīt vienistabas dzīvoklītī,
gan namīpašniekam, kura īpašumā
ir savrupnams ar plašu teritoriju, gan
uzņemējam, kura ražotne izvietota
varākās ēkās. Klienti var pasūtīt drošības
sistēmu auditu, izklāstīt savas vēlmes un
vajadzības. Zinoši speciālisti piedāvās
labāko risinājumu un izvēli dažādam
maciņa biezumam – lielam uzņēmumam
vai savrupnamam.
Uzņēmums USS Latvia piedāvā plaša
spektra drošības pakalpojumus. Zvaniet
USS Latvia klientu apkalpošanas centram
pa tālruni 67803323, vai rakstiet ic@
usslatvia.lv . Plašāku informāciju par
uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem
atradīsiet mājas lapā www.usslatvia.lv.

Citi pārkāpumi un nodarījumi 2020. gadā:
nodarījumi pret īpašumu, sabiedriskās
kārtības pārkāpumi, nodarījumi pret
personas veselību un dzīvību.

•

•

•

Bieriņu apkaimes attīstības biedrība:
bierinuapkaime@gmail.com
Facebook: Rīgas pilsētas Bierinu apkaime
Instagram: @bierini
Twitter: @Bierini
Avīze tapusi ar Rīgas Domes Izglītības,
Kultūras un Sporta departamenta
atbalstu
/

Paldies draugiem:
Nodarījumi pret īpašumu 2020. gadā, kopā
117 gadījumi. Procentuāls sadalījums:

/
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