Lielā Talka šogad citādākā formātā

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās
distancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 16. maijā tiek organizēta, lielāku uzsvaru
liekot uz individuālo talkošanu, kas nozīmē arī vairāk individuālo talkas vietu
pieteikumu.
Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas
mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji”, tad talkojiet
droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas
mājsaimniecības pārstāvjiem.
Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī
saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi,
bet nezaudēsim optimismu!
TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, KAS ŠOGAD IR

BALTĀ UN ZILĀ KRĀSĀ . Maisus bez maksas iespējams saņemt pie Skrundas novada
Lielās talkas koordinatora Viktorijas Reines, iepriekš sazinoties pa t. 29762971. Lūgums
ziņot koordinatoram arī par vietu, kur tiks novietoti pilnie maisi.
Šogad pirmo reizi Lielās Talkas pastāvēšanas laikā, mēģināsim šķirot atkritumus,
respektīvi – Zilajos maisos lasīsim visa veida plastmasu, baltajos maisos visus pārējos
atkritumus.
TU VARI PIETEIKT SAVU TALKAS VIETU!
Talkas vietu kartē, sākot ar šo gadu, ikviens talkotājs un talkas organizators varēs
atzīmēt un pieteikt divu veidu talkas – uzkopšanas un labiekārtošanas.
Labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošana notiek
privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt ģimeņu talkas, organizāciju, uzņēmumu
vai citas talkas, kuras tiek organizētas uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs
saskaņojums ar pašvaldību un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji.
Savukārt, uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir
nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek
nodrošināta savākto atkritumu izvešana.
Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē cilvēks saņems
pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto talkošanas
vietu sociālajos tīklos, kā arī aicināt pievienoties notikumam arī citus talkotājus un
sazināties ar viņiem.
Oficiālo talkošanas vietu pieteikšanas karti Tu atradīsi šeit: https://talkas.lv/pieteikttalku/
Uz tikšanos 16. maijā!!!
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