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 UZDEVUMS UN DARBU SADALĪŠANA
o Mūsu uzdevums bija atrast savā apkārtnē skaistas, sakoptas vietas un 

intervēt cilvēku, kurš šo vietu bija sakopis un/vai uztaisīt nelielu 
aprakstiņu par šo vietu un nofotografēt.

oMēs vienojāmies, ka divas no mums intervēs un foto galeriju izveidos, 
bet divas izveidos aprakstu par sakopto vietu un foto.

oVietas, par kurām mēs rakstījām un intervējām, –Baltezers (Sofiko), 
Biķernieku trase (Alise J.), Langstiņu ezers (Emīlija kr.), Langstiņu 
apkārtne (Keita).



Es, Alise J., izveidoju aprakstu par Biķernieku trasi. 

Biķernieku trase (apraksts)
1966. Gadā sāka Biķernieku trases būvdarbus, bet būvdarbu sākumā ceļinieki sastapās 
ar negaidītām grūtībām – trases starta vietā bija purvs, daudzās citās vietās arī pazemes 
avoti. Bija nepieciešams izrakt purvu un piepildīt ar smiltīm, tā veidojot ceļa pamatni.

Pavasarī jau bija grantēti ceļi, strādāja veltņi, greideri. Trases seguma teicamā kvalitāte 
kļuva par etalonu Latvijas tā laika ceļa būvē. Toreizējā būvtehnika vēl nemācēja ne 
frāzēt velēnas, ne veidot apmales, ne tīrīt mežu. Šos un daudzus citus darbus nācās darīt 
ar rokām. To paveica sportisti un viņu ģimenes locekļi, sacensību tiesneši un Centrālā 
auto moto kluba darbinieki. Tie vairāk nekā 10 000 stundu sava brīvā laika bez 
atlīdzības ziedoja darbam topošajai sporta bāzei. Tehnisko un kvalitātes inspektoru 
lomu uzņēmās paši motosportisti.

1966. Gada 30. jūlijā motosportisti Biķerniekos atklāja jaunās sporta bāzes pirmo kārtu. 
Trasē notika sacensības 3580 metrus garajā moto meistarības aplī.

1967. Gadā uzbūvēja sacīkšu ceļa otro kārtu – 3662 metrus garo ātruma apli 
autosportam, bet 1968. gada 11. augustā atklāja pēdējo šosejas sacīkšu ceļa variantu – 
lielo apli.

1974. Gadā tiek atklāts moto stadiona motobola laukums.

1976. Gadā atklāj spīdveja sacīkšu celiņu.

1978. Gadā uzbūvēja auto daudzcīņas laukumu.

1989. Gadā moto stadionā risinājās pirmais radio vadāmo automodeļu Eiropas 
čempionāts.



Šodien 
Biķerniekos ir 
pieejams:

o Rallijkross

o Autoporta simulators

o Skriešanas taka

o Riteņvasara

o Spīdveja skola

o Ziemas autotrase

o Distanču slēpošana



 Lielais Baltezers un tā 
pludmale (intervija)

Es, Sofiko, nolēmu veidot interviju ar manu tēti, kas bija 
sakopis Baltezera pludmali netālu no mūsu mājām.

1. Kādēļ nolēmi sakopt Baltezera pludmali?

  - Lai radītu patīkamu atpūtas vietu un ainavu blakus esošajai 
mājai.

2. Ko Tu vēlējies sakopt pludmalē?

  -Novākt nokaltušās niedres, ko, ezeram applūstot, ūdens ienesa 
 pludmalē.

3. Cik ilgi aizņēma darbs un vai bija kādas grūtības?

  -Kopsummā darbs aizņēma vairākas stundas un grūtību nebija.

4.Ko sakopi? Vai bija kādi uzlabojumi?

  -Pludmales zāliens un atpūtas vieta tika sakopta, kas radīja 
iespēju netraucēti sauļoties un basām kājām pārvietoties pār 
pludmales zālienu.

 



5.Vai plāno veikt vēl kādus uzlabojumus 
vai sakopt kādu pludmales daļu?

-Ir ieplānots ar kaimiņiem kolektīvi 
izveidot piestātni ūdenstransportam, kuru 
varēs izmantot arī makšķernieki.

  
7. Kā Tu izmanto Baltezeru?

- Vasarā peldos tajā, ziemā arī, lai rūdītos, 
kā arī tas ļoti labi noder skaistai ainavai. 
Ziemā arī, kad tas ir ļoti sasalism var staigāt 
pāri tam.

 

8. Kuros gadalaikos izmanto šo ezeru?

  -Visos, jo ir izmantojams ir visādos veidos, 
baudīt to var visos gadalaikos, vasarā- peldēt, 
ziema - staigāt tam pāri, kad ir sals.

10. Vai ieteiktu citiem apmeklēt šo pludmali?

 -Jā, bet jebkurš, kurš vēlās apmeklēt pludmali, 
ievēro vienu, bet būtisku lietu – ko atnesi, to arī 
savāc.

 



Intervija 2 
(Langstiņezers)

Es  (Emīlija Kr.) nolēmu veidot interviju par 
Langstiņezeru un intervēju savu mammu.

1. Kas tev patīk Langstiņezerā?

 -Patīk, ka ziemā var slidot, vasarā- peldēties.

2. Vai ir kas tāds, kas neapmierina esot ezera 
tuvumā?

 -Neapmierina, ka vasarā ir ļoti daudz cilvēku, 
kas atpūšas pie ezera. Skaļi uzvedas.

 

3. Vai  izmanto Langstiņu ezeru?

 -Jā, eju atpūsties pie ezera, satieku arī draugus.



4.  Vai vari nosaukt kādas aktivitātes, ko veikt Langstiņu ezerā?

 -Aktivitātes jau pieminēju, bet vēl vari pateikt, ka ziemā var spēlēt hokeju uz ledu, 
var nodarboties ar zemledus makšķerēšanu, var slēpot ziemā pa ezeru.

Vasarā- peldēt, makšķerēt, braukt ar laivu, pie ezera ir trenažieri, šūpoles, laipa, no 
kuras var pabarot pīles un arī gulbjus.

5.  Vai, tavuprāt, Langstiņu ezera pludmale ir sakopta?

 -Pludmale ir kopta, bet cilvēki, kas to apmeklē, ne vienmēr aiz sevis novāc 
atkritumus.

6. Vai ieteiktu citiem apmeklēt šo pludmali?

 -Pavisam noteikti ieteiktu, ļoti jauka vieta gan vasarā, gan ziemā.



Apraksts par Langstiņu 
vietām 

Es, Keita, nofotografēju Langstiņu 
sakoptākās vietas un par katru fotogrāfiju   
uzrakstīju nelielu aprakstiņu.

1.FOTOGRĀFIJA
Šī ir vieta, kas vienmēr ir sakopta, 
neatkarīgi no gadalaika. Šī vieta 
atrodas pretī Ievas Plaudes mājai.



2. FOTOGRĀFIJA UN 3. FOTOGRĀFIJA

2. FOTOGRĀFIJA Šajā vietā, it 
īpaši vasarā ,vienmēr ir sakopts. 
Šo vietu vienmēr tās saimnieks 
sakopj.

3.FOTOGRĀFIJA- Šis ir ceļš, 
kuru kāds no iedzīvotājiem ir 
izslaucījis apkārt Langstiņu 
ezeram, lai cilvēkiem nebūtu 
jābrien caur biezo sniegu.



    PALDIES PAR UZMANĪBU!
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