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Jau šo sestdien, 24. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00 visā Latvijā notiks “Lielā talka”, kuras laikā Rīgas dome aicina rīdziniekus sakopt
savas apkārtnes teritorijas. Rīgas pašvaldība šogad plāno izvest savāktos atkritumus no 76 pieteiktajām vietām, kas ir trīs reizes
vairāk nekā pērn.
Talkas vietu reģistrācija ir noslēgusies un iedzīvotāji aicināti apmeklēt mājaslapuwww.talkas.lv un piebiedroties jau apstiprinātajām
talkas vietām.
Rīgas pašvaldībā saņemti 160 pieteikumi talkas vietām, no kurām apstiprinātas 109 vietas. No 76 apstiprinātajām vietām savāktos
atkritumus izvedīs pašvaldība, bet no pārējām vietām atkritumu izvešanu apņēmušies veikt pieteicēji. Apstiprināto talkas vietu
pieteicēji jau sākuši saņemt un turpina saņemt atkritumu savākšanai nepieciešamos maisus.
Rīgas dome talciniekiem atgādina, ka pašvaldība atkritumu izvešanu organizēs tikai no apstiprinātajām talkošanas vietām
pašvaldības teritorijās un tas tiks veikts divu līdz trīs nedēļu laikā pēc talkas.
“Lielajā talkā” ir iesaistījies arī pašvaldības uzņēmums “Getliņi EKO”, kas pieņems līdz 500 tonnām atkritumu par samazinātu cenu.
Rīgas dome Lielās talkas laikā izsludinājusi akciju, kurā aktīvākajiem talkotājiem dāvinās ceriņu stādus. Lai saņemtu ceriņu stādu,
pašvaldība aicina uzņemt foto ar talkošanas vietu pirms un pēc darbu veikšanas un publiskot to sociālajos tīklos – Facebook vai
Instagram, atzīmējot pašvaldības sociālo tīklu kontus (Facebook – Riga.lv un Instagram - @riga.lv). Kopumā pašvaldība dāvinās 50
ceriņu stādus interesantāko bilžu autoriem.

Tāpat, aizsākot jaunu tradīciju un veicinot apzaļumošanu pilsētā, Rīgas dome Lielās talkas gaitā pilsētas apkaimēm dāvinās egļu
dižstādus. Egles plānots stādīt katras apkaimes centrā, lai jaunie kociņi kļūtu par apkaimju iedzīvotāju pasākumu un svētku
centrālo objektu. Ziemā šīs egles kļūtu par galvenajām apkaimju Ziemassvētku eglēm, kas veicinātu svētku sajūtu veidošanos arī
ārpus Rīgas centra un būtu tuvāk ikvienam pilsētas iedzīvotājam.
Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, pašvaldība aicina 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.
Ja radušies jautājumi vai neskaidrības par Lielās talkas norisi Rīgā, lūgums zvanīt atbilstoši administratīvajai teritorijai pa tālruņiem:
Rīgas Austrumu izpilddirekcija Jānis Galakrodznieks – 29296813;
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Laura Apkalne – 29344063;
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija Māris Zviedris – 25488508.
Rīgas domes vadība jau iepriekš norādījusi, ka plāno ciešāku sadarbību ar Lielo Talku, lai spertu soli tālāk galvaspilsētas zaļajā
attīstības virzienā un nodrošinātu, ka Rīga kļūst par ilgtspējīgu, zaļu un tīru pilsētu. Lielā Talka galvaspilsētā norisināsies un tiks
koordinēta ciešā biedrības sadarbībā ar apkaimju biedrībām.
“Rīgas domi un Lielās Talkas kustību vieno gan vērtības, gan mērķi – gan pašvaldība, gan kustība ir par zaļāku, videi un
iedzīvotājiem draudzīgāku pilsētu. Mūs vieno arī apziņa, ka šīs vērtības un mērķus var sasniegt un piepildīt saturu tikai ar
neatlaidīgu darbu. Tāpēc Rīgas dome šogad apņēmusies savākt atkritumus no trīsreiz vairāk vietām nekā pērn! Aicinu rīdziniekus
talkot atbildīgi, ievērojot talkas rīkotāju noteiktās vadlīnija,” saka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.
Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis plāno talkot Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā.
“Lielā talka” ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus
projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Šogad “Lielās talkas” vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs
atsevišķi, bet visi kopā”, jo ikviens no mums var dot savu artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē.
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