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Sabiedrības līdzdalība

Vide

2022. gadā Lielā Talka atzīmēs savu piecpadsmito jubilejas gadu un aicina talkotājus pievienoties tradicionālajai pavasara talkošanai
30. aprīlī! Pasaules talka jeb “World Ceanup Day” (WDC), kura tiks rīkota 17. septembrī, 2022. gadā Latvijā un arī cituviet pasaulē
norisināsies jau piekto reizi. Lielās Talkas jubilejas gads tiks atzīmēts ar plašu pasākumu klāstu, veicinot arvien lielāku sabiedrības
iesaisti vides sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas aktivitātēs.
Kustības “Lielā Talka” galvenais mērķis – apvienot cilvēkus cīņā ar dabas piesārņojumu, kā arī veicināt apkārtējās vides sakopšanu
un labiekārtošanu. Savukārt rudenī, WDC laikā – aicinām iedzīvotājus apzaļumot savu apkaimi un stādīt kokus akcijas “Laimes koki”
ietvaros. 2021. gada pavasara Lielajā Talkā oficiāli tika pieteiktas 1968 talkošanas vietas, kas ir otrais labākai rezultāts Lielās Talkas
pastāvēšanas laikā. Savukārt gatavojoties talkas dienai, 60 000 talkotāji savus solo maisus saņēma lielveikalos. Pasaules talkas
dalībnieku skaits šogad pārspēja visus iepriekšējo gadu rādītājus – kopumā tajā piedalījās 191 pasaules valsts, tostarp Latvija.
Talkošanā kopumā iesaistījās ap 50 milj. cilvēku visā pasaulē. Latvijā, savukārt, Pasaules talkas ietvaros šogad tika atklāts jau otrais
Laimes koku parks – Jelgavā. Pirmais Laimes koku parks pagājušajā gadā tika atklāts Valdemārpilī.
Pēc Lielās Talkas aprēķiniem, šogad abās talkās kopā piedalījās 130 000 Latvijas iedzīvotāju.
Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja un Pasaules talkas organizatore Latvijā norāda: “Lielā Talka ir unikāls projekts mūsu valstī.
Pirmkārt, tas ir vienīgais šāda veida projekts, kas lielu cilvēku daudzumu vieno kopīgā mērķa vārdā un ir spējis to darīt jau 14 gadu
garumā. Turklāt neaizmirsīsim, ka pēdējos četrus gadus mēs Latvijā talkojam pat divas reizes – savā tradicionālajā lielajā pavasara
talkā un rudenī Pasaules talkā. Manuprāt, tas ir būtisks sasniegums, kas nebūtu iespējams, ja tik liela sabiedrības daļā nebūtu
gatava iesaistīties un kopīgi iet uz mērķi, ko uzstādījām vēl 2008. gadā – Latvijā kā zaļākā valsts pasaulē. Šo gadu laikā ir
mainījusies arī Lielā Talka. No atkritumu savākšanas pasākuma mēs esam kļuvuši par kustību, kas cenšas izglītot cilvēkus vides
jautājumos, rosināt arī valstsvīrus domāt zaļāk un raisīt sabiedrībā diskusiju par vides jautājumiem. Kustības “Lielā Talka”
pastāvēšanas laikā talkās kopumā piedalījušies ap 500 000 dalībnieku, kas Latvijas mērogā ir ļoti liels cipars. Šobrīd, balstoties uz
WDC datiem, Latvija ir aktīvākā valsts pasaulē pēc sabiedrības iesaistes dabas sakopšanā. Bet, protams, mēs gribam augt plašumā
un tieši tāpēc nākamais, Lielās Talkas jubilejas gads mums ir tik nozīmīgs. Lielā Talka, kas kļuvusi jau par mīlētu Vislatvijas tradīciju,
kā arī spējusi saglabāt savu diženumu arī smagajos pandēmijas laikos, sniedzot iedzīvotājiem iespēju pietuvoties dabai, saliedēties
vienoto mērķu labā un radīt prieka brīžus visiem kopā – un katram atsevišķi! Talka jau pati par sevi kļuvusi par skaisto mantojumu,
ko sniedzam jaunākajai paaudzei, mācot atbildību un cieņu pret vidi, kas mums apkārt.”
Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks
atbalsts tik augstā līmenī. Kustība Lielā Talka šogad grib izteikt īpašu pateicību saviem atbalstītājiem par kopā paveikto. Īpašs
paldies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai par to, ka pat smagajā pandēmijas laikā tika
raksta iespēja atbalstīt lielo talku. Tāpat pateicamies Valsts prezidenta kancelejai, Latvijas Pašvaldību savienībai un Eiropas latviešu
apvienībai par pretimnākšanu un palīdzību. Pateicamies arī mūsu šā gada atbalstītājiem Mežpils alus un Maxima Latvija par viņu
ieguldījumu, kā arī Lielās Talkas informatīvajiem atbalstītājiem Latvijas Radio 2, Delfi.lv, TV3 un EHR. Liels paldies arī visiem
pārējiem medijiem, kas palīdzēja nest mūsu ziņu Latvijas iedzīvotājiem gan mūsu valstī, gan ārpus tās!
Tāpat, sākot ar šo gadu, Lielā Talka tiem, kuri vēlas atbalstīt talku, bet paši kādu apsvērumu dēļ nevar doties dabā un to darīt –
piedāvā iespēju “talkot” ziedojot. Ziedojot kaut vai 1 eiro, jūs varēsiet nodrošināt talkotājiem vienu talcinieka komplektu, kurā
ietilpst – viens maiss, viens cimdu pāris, atkritumu maisa izvešana un noglabāšana poligonā. Mēs no visas sirds pasakāmies
bijušajai Latvijas valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai ar kungu Imantu Freibergu par ziedojumu Lielajai Talkai, kā arī pārējiem
ziedotājiem, kuru vārdus varat atrast šeit: https://talkas.lv/ziedotaji/.

Biedrība “Pēdas LV”, kas Latvijā kopš 2008.gada organizē Lielo Talku un Pasaules talku, ir sabiedriskā labuma organizācija kopš
2011.gada ar Reģ.Nr. 40008177683. Ziedot Lielajai Talkai iespējams tās mājas lapā talkas.lv, sadaļā “Ziedot”.
Vairāk informācijas par jubilejas gada aktivitātēm var atrast platformā talkas.lv. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet
info@onecom-latvia.com, vai arī padalieties ar tiem sociālajos tīklosizmantojot tēmturus: #Lielatalka #WorldCleanupDay
#Laimeskoki.
Uz tikšanos Lielajā Talkā 30. aprīlī!
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