Lielajā Talkā šogad kopumā talkots 955 vietās
visā Latvijā

Neskatoties uz laikapstākļiem un vīrusa draudiem, arī šogad talkotāji bijuši aktīvi un
pieteikuši 955 talkošanas vietas, kas ir tikai par 1/3 mazāk nekā pagājušajā gadā.
Latvija šogad var kalpot par piemēru visām pasaules valstīm, jo pat
sarežģītos apstākļos, kad valstī noteikts ārkārtējais stāvoklis, cilvēki rūpējas
ne vien par savu veselību, bet arī par apkārtējo vidi. Tomēr neaizmirsīsim, ka
šī talka ir lieliska iesildīšanās Pasaules talkai, kura norisināsies 19.
septembrī.
Šogad Lielā Talka notika nedaudz neierastākā formātā, lielāku uzsvaru liekot uz
individuālu talkošanu, taču, pēc valdības lēmuma, kas atļāva pasākumus, kuros var
pulcēties līdz 25 cilvēkiem, pieauga arī pieteikto talku skaits.
“Man ir patiess prieks, ka cilvēki, neskatoties uz lietu un vēju, kā arī ierobežojošiem
noteikumiem, šodien tomēr devās talkot. Es kārtējo reizi pārliecinos, ka mūsu tauta ir
apbrīnas vērta. Mēs spējam iedvesmot viens otru un citus uz labiem darbiem. Laikam
jau vēlme pēc tā, lai mēs dzīvotu sakoptā, skaistā un zaļā valstī, ir ierakstīta mūsu
ģenētiskajā kodā. Pilnīgi piekrītu tam, ko šorīt, atklājot talku, teica Valsts prezidents,
proti, ka Lielā Talka ir viena no latviešu gudrākajām tradīcijām un ar to mums jādalās

ar citām pasaules valstīm. Vēlos vēlreiz pateikties visiem tiem, kuri saprot, ka sakopjot
savu apkārtni, lai varam dzīvot zaļā un ekoloģiski tīrā vidē, mēs labvēlīgi ietekmējam
arī savu veselību. Nebiju cerējusi, ka talkai tiks pieteikts tik liels vietu skaits, bet tas, ko
redzu šodien, liecina, ka spējam izvērtēt, kas ir svarīgi mums visiem kopumā,” uzsver
Lielās Talkas valdītāja Vita Jaunzeme.
Ņemot vērā cilvēku atsaucību un to, ir vēlme turpināt talkot arī nākamās nedēļas laikā,
to ir iespējams darīt, taču talka jāsaskaņo ar savu vietējo pašvaldību. Aicinām, ka ne
tikai Lielās Talkas norises laikā, bet gan visa gada garumā, cilvēki ir aicināti talkot un
rūpēties par vidi.
“Šogad mēs nerīkojam kolektīvo uzņēmuma talku, taču Latvijas Valsts mežu darbinieki,
neskatoties uz to, piedalās individuāli. Diemžēl jāsecina, ka pēdējos gados atkritumu
daudzums Latvijas mežos nevis samazinās, bet pieaug. Tāpēc mūsu darbiniekiem
talkošana nav sveša lieta, atkritumu mežā savācam teju katru dienu. Tāpēc aicinu arī
ikvienu Latvijas iedzīvotāju, dodoties pastaigā dabā, paņemt līdzi maisiņu un pa ceļam
savākt arī atkritumus. Ja katrs no mums būs tik atbildīgs, tad kopīgiem spēkiem
panāksim to, ka Latvija tik tiešām mūs tīrākā un zaļākā valsts pasaulē!” Uzsver
Latvijas valsts mežu Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.
“Iepriekšējos gadus mūsu uzņēmums talkoja Sarkandaugavas apkārtnē, taču šogad
situācija ir mazliet savādāka, un aicinājām visus savus darbiniekus talkot savās mājās,
lai kopīgiem spēkiem sakoptu Latviju. Mums, kā uzņēmumam, ir patiess prieks atbalstīt
Lielo Talku, jo strādājam kopīga mērķa – Latvijas ilgtspējīgas attīstības – vārdā.
Manuprāt, uzņēmumiem vajadzētu vairāk aizdomāties par to, kā savu ražošanas
procesu padarīt zaļāku un videi draudzīgāku, lai saglabātu to tīru un veselīgu. Tieši
tāpēc mums ir liels gandarījums būt daļai no Lielās Talkas un nest šo ideju tālāk,”
skaidro “Mežpils alus” mārketinga vadītāja Inga Berkoviča.
Tiekamies šā gada 19. septembrī Pasaules talkā!
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