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Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

TAlKA GAlVĀ – 
365 DiENAs GADĀ

Lielās talkas ieceri un norisi pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta kopš 
pirmsākumgada. Pirmajā talkā 2008. gada septembrī piedalījās galvenokārt vides aktīvisti, 
domubiedru pulciņi un pašvaldību organizētie talkotāji. Pa šiem pieciem gadiem ideja 
attīstījusies un ieguvusi jaunus atzarus ūdeņu sakopšanas un pagalmu labiekārtošanas 
veidā, piepulcējusi ne tikai pilsētu un pagastu, bet arī ciemu un kaimiņmāju iedzīvotājus, 
un talko gan vīri spēka gados un kundzes savā labākajā vecumā, gan skolu audzēkņi un 
bērnudārznieki, gan jaunieši un seniori. Lielā talka kļūst par tautas kustību.

Šopavasar Lielā talka noritēs ar devīzi “Tīra Latvija sākas tavā galvā”. Šī ideja ietver pašu gal-
veno, kādēļ vispār ir vajadzīga talka un apkārtnes sakopšana, kas jāmaina mūsu attieksmē 
pret dabu, līdzcilvēkiem un arī sevi. Lai Latvija kļūtu tīrāka un sakoptāka, katram ir jāsāk ar 
sevi – sava dzīvokļa vai mājas sakārtošanu, sava pagalma sakopšanu, savas iemīļotās takas 
vai atpūtas vietas labiekārtošanu.

Taču Lielā talka nebeidzas ar vakara ugunskuru un gandarījumu par šajā dienā paveikto. 
Īstenībā tas ir starta punkts visām turpmākajām gada 364 dienām līdz nākamajai lielajai 
kopāsanākšanai. Ja visus divpadsmit mēnešus dzīvosim ar domu, lai talkas dienā būtu 
mazāk kopjamā, bet vairāk vērības un laika varētu veltīt skaistākas vides veidošanai un tuvā-
kās dzīvesvietas labiekārtošanai, ja ikdienā centīsimies dzīvot veselīgāk, ja ņemsim vērā to, 
ko gan zinām, bet steigā kaut kā piemirstam, ja... Tad ceļā uz tīru Latviju būs sperts viens 
solis tuvāk mērķim. Tāpēc aicinu visus sākt ar sevi un – vismaz pamēģināt!
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KONKURSS PAŠVALDĪBU 
KOORDINATORIEM

Ar vadmotīvu “Tīra Latvija sākas tavā galvā” šogad norisināsies arī Lielās talkas pašvaldību koordi-
natoru konkurss. Tā ietvaros koordinatori visos Latvijas reģionos ne tikai gādās par talkas norisi, 
bet organizēs arī izglītojoši informatīvus pasākumus – seminārus, lekcijas, akcijas, izstādes, kon-
kursus, pārgājienus un citas radošas aktivitātes, lai rosinātu savas pašvaldības iedzīvotājus mainīt 
ikdienas paradumus un pievērsties zaļākam dzīvesveidam, kā arī pēc iespējas vairāk šai akcijai 
piesaistīt tos cilvēkus, kas talkā nepiedalās un pret zaļo domāšanu izturas ar skepsi, vienaldzību 
un neticību.

Konkursa ietvaros koordinatoriem jāuzņem arī videosižets, mudinot ikdienā dzīvot zaļāk vai pieda-
līties Lielajā talkā. Videomateriālus ikviens varēs noskatīties Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv, 
un par tiem notiks iedzīvotāju balsošana. Balsojuma rezultāts ietekmēs piešķirto punktu skaitu 
kopvērtējumā – jo lielāks balsojums, jo vairāk punktu.

Šogad izvēlētas lielas balvas, lai skaidrotu Lielās talkas ideju. Konkursa uzvarētājam tiks piešķirta 
dāvanu karte 2000 latu vērtībā, 2. vietas ieguvējam – 1000 latu un 3. vietas ieguvējam – 500 latu 
vērtībā. Šīs dāvanu kartes paredzētas ceļojumam uz paša izvēlētu galamērķi.
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uzrunājam

Gunta klismeta

kopš 2008. gada 13. septembra, kad par godu latvijas 
90 gadu jubilejai notika pirmā lielā talka, aizritējuši 
četrarpus gadu un notikušas jau piecas talkas, bet mēr-
ķis palicis sākotnējais – līdz 2018. gadam, kad mūsu 
valsts svinēs 100. dzimšanas dienu, padarīt latviju par 
tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē un dot iespē-
ju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī 
mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties 
par vidi sev apkārt.

pasākuma ideja balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides 
sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi pada-
rīta darba izjūtu. Ar katru gadu interese par šo akciju 
pieaug un iet plašumā un dziļumā. sakopjot atkritumus, 
talko gan sabiedrībā pazīstami cilvēki un politiķi, gan 
uzņēmumi, darba kolektīvi un pašvaldību iestādes, gan 
bērni, jaunieši un ģimenes.

pirmajā lielajā talkā ap 50 tūkstošiem talcinieku •	
savāca vairāk nekā 260 tūkstošus maisu atkritumu.
otrajā talkā 2009. gada 18. aprīlī talcinieku bija jau •	
uz pusi vairāk – vairāk nekā 110 tūkstoši, kas savāca 
aptuveni 340 tūkstošus maisu atkritumu.
trešajā talkā 2010. gada 24. aprīlī talkoja ap 150 •	
tūkstošiem cilvēku, attīrot zemi aptuveni no 3500 
tonnām atkritumu.
ceturtajā talkā 2011. gada 30. aprīlī piedalījās ap •	
190 tūkstošiem talcinieku, savācot apmēram 2744 
tonnas atkritumu.
piektajā lielajā talkā 2012. gada 21. aprīlī talkoja ap 210 •	
tūkstošiem cilvēku. kopā tika savākts par 500 tonnām 
atkritumu vairāk nekā iepriekšējā gadā. No 1490 
oficiālajām talkas vietām viena trešā daļa bija vides 
labiekārtošanas objekti. lielās talkas dienā latvijā tika 
stādīti koki, apzaļumotas pagalmu un parku teritorijas, 
iekārtoti rotaļu un sporta laukumi, izveidotas jaunas 
peldvietas un attīrītas upes un ezeru krasti.

2013. gada lielās talkas akcents būs vides izglītība, kā arī 
pasākumu kuplinās pagalmu labiekārtošanas kustība un 
ūdeņu sakopšanas programma.

padarīt latviju tīrāku var, ne tikai vācot atkritumus, tāpēc 
lielā talka aicina iedzīvotājus arī ikdienas dzīvē ievērot 
principus, kas atbilst talkas idejai par latviju kā tīrāko 
valsti pasaulē. lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme: 
“Pat ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nevēlas piedalīties 
Lielajā talkā, mēs varam vismaz mudināt cilvēkus rīkoties 
zaļāk, samazinot savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu. 
Tā, piemēram, izmazgāt veļu bez pulvera vai pamēģināt 
traukus nomazgāt ar sodu un bez ķīmiskajiem mazgāšanas 
līdzekļiem. Ne tikai atkritumu nemešana mežā vai to vākšana 
pēc citiem atpūtniekiem, bet arī elektroenerģijas taupīšana, 
pārvietošanās ar velosipēdu, puķu stādīšana uz balkoniem 
vai kopā ar kaimiņiem pagalma soliņa nokrāsošana ir labs 
darbs un ieguldījums tīrākai un zaļākai Latvijai.”

Arī šogad tāpat kā pērn lielās talkas patrons ir valsts 
prezidents andris Bērziņš. 15. februārī, tiekoties ar 
lielās talkas organizatoriem, viņš atzīmēja: “Man ir 
gandarījums, ka ar katru gadu Lielās talkas kustības dalīb-
nieku un atbalstītāju skaits aug, taču šogad būtu jāmaina 
talkošanas kustības fokuss, proti, nebūtu tikai jāvāc citu 
cilvēku atstātie atkritumi, bet sakoptajās vietās jārada 
jauna vide. Mani priecē šāgada Lielās talkas sauklis “Tīra 
Latvija sākas tavā galvā”. Tādēļ aicinu ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju rīkoties atbilstoši talkas devīzei, rūpējoties par 
apkārtējo vidi un dzīves telpu visa gada garumā!”

valsts prezidents pateicās par lielās talkas kustības līdz-
šinējo veikumu latvijas vides sakārtošanā un rosināja 
turpmāk domāt par to iedzīvotāju auditorijas uzrunā-
šanu, kuri dzīvo citā informatīvajā telpā. “Manuprāt, ka 
līdz šim ir ielikti labi Lielās talkas pamati, tagad ir jādo-
mā, kā iet uz priekšu un uzrunāt tos cilvēkus, kas ikdienā 
komunicē citā valodā, jo visiem ir kopīgs mērķis – sakopta 
Latvija,” sacīja Andris bērziņš.

lielĀ talka – JaU sesto reiZi



LOGS 3

andris BĒrZiŅŠ,
Valsts prezidents

godātie lielās talkas dalībnieki, organizētāji, koordi-
natori un atbalstītāji!

pavasaris un lielā talka ir nedalāmi, jo dabas mošanās 
no ziemas miega nāk ar rosību, darbošanos un kārtību. 
pati daba līdz ar saules atgriešanos aicina un iesaista dar-
bos ikvienu, kas vēlas latviju redzēt sakoptu un tīru.

Arī šis gads nebūs izņēmums, jo lielā talka nāk ar jau-
niem darbiem un aicina kopdarbībā apvienot spēkus, 
lai padarītu mūsu skaisto latviju vēl pievilcīgāku, vēl 
sakoptāku.

tādēļ es novēlu, lai talkas īpašais gars ir līdzās katram 
talcinieku kolektīvam – neatkarīgi no tā, cik liels vai 
mazs tas būtu.

Ne jau statistika vai savākto atkritumu maisi ir tie, ar 
ko būtu jāmērojas lielās talkas dienā. Atcerēsimies, 
ka mēs nenākam kopā, lai veiktu trieciendarbus vai 
sacenstos kādā čempionātā. Mēs nākam uz talku 
tādēļ, lai ar savu darbu apliecinātu mīlestību uz val-
sti, kura ikvienam tās patriotam ir skaistākā un labākā 
visā pasaulē!

Novēlu, lai lielā talka ir tikai sākums tiem darbiem, ko 
latvijas labā veiksiet visa gada laikā, lai tā ir kā iedves-
mas avots, nevis vienreizēja kampaņa! lai mēs katrs 
ar savu paveikto ikdienā darām to, kas priecē pašus 
un sniedz gandarījumu ikvienam!

Foto autors: toms kalniņš, 
latvijas valsts prezidenta kanceleja

Valdis doMBroVskis,
Ministru prezidents

lielā talka ir kļuvusi par spēcīgu tradīciju, kas katru 
gadu pulcē desmitiem tūkstošu latvijas iedzīvotāju 

un ievieš kārtību daudzās latvijas pilsētās un nova-
dos, mežos, pļavās un sētās. sakopjot savu zemi, mēs 
patiesi izjūtam to, ka esam šeit saimnieki un vēlamies 
dzīvot tīrā, sakārtotā un drošā vidē.

esmu pārliecināts, ka ar katru gadu pieaug arī to 
cilvēku skaits, kas pēc lielās talkas maina savus para-
dumus – atkritumus vairs nepamet, kur pagadās, bet 
nogādā tiem paredzētās vietās, sāk šķirot atkritumus 
un savā ikdienā pievērš vairāk uzmanības, lai mūsu 
apkārtējo vidi padarītu patīkamāku.

tādēļ arī šogad aicinu ikvienu aktīvi iesaistīties lielās 
talkas aktivitātēs un ieviest kārtību kaut vai savā sētā, 
savas mājas apkārtnē! to darot, mēs padarīsim savu 
valsti skaistāku!

Foto autors: toms norde, valsts kanceleja
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ZBiGŅeVs stankeViČs,
rīgas arhibīskaps metropolīts

latvijas garīgai atdzimšanai svarīgas ir trīs galvenās 
dimensijas – apkārtējās vides, dvēseliskā un garīgā 
dimensija, un tās visas saistītas arī ar lielās talkas 
būtību. Jo nav runa tikai par fizisku apkārtējās vides 
sakopšanu. svarīgi, lai mūsos veidotos un nostiprinā-
tos atbildība par visu dieva radību.

Jaunievēlētais pāvests Francisks savā uzrunā inaugurā-
cijas dievkalpojumā aicināja: “Būsim radības sargātāji, 
dabā ierakstītā Dieva plāna sargātāji, viens otra un vides 
sargātāji! Nepieļausim, lai iznīcības un nāves zīmes 
pavada šīs mūsu pasaules ceļu!”

dieva radīto pasauli mēs postām arī tad, kad ļau-
jamies patēriņa sabiedrības slazdiem, kad svarīgāks 
kļūst tas, kas mums pieder, nevis tas, kas mēs esam; 
kad, izvēlēdamies ērtu un komfortablu dzīvi, nedo-
mājam par sekām, ko tā nes apkārtējiem cilvēkiem 
un videi. Rūpējoties par apkārtējo vidi, cilvēks sniedz 
daļu no sevis, un tas nāk par labu gan vides, gan cil-
vēka ekoloģijai.

Gata pladara foto

edMUnds sprŪdŽs,
vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrs

lielās talkas diena, kas aizsākās kā dāvana latvijas 
valsts proklamēšanas 90. dzimšanas dienā, ir kļuvusi 
par gaidītu un daudzveidīgu tradīciju visos latvijas 
novados un pilsētās.

ir utopiski cerēt, ka vienas dienas akcijā varēsim iztīrīt 
katru taku mežā, ikvienu ceļmalas grāvi vai zālienu, 
tomēr, kopīgi strādājot, ir iespējams spert lielu soli uz 
priekšu, lai mūsu apkārtne kļūtu tīrāka un sakoptāka. 
tāpat kā Zemes stunda ir iespēja aizdomāties par 
resursu saprātīgu izmantošanu ikdienā, tā lielā talka 
ir gan praktiska apkārtnes sakopšana, gan ierosme par 
to rūpēties ikdienā. katram no mums ir dota iespēja 
palīdzēt videi atveseļoties, attīrot to no plastmasas 
pudelēm, gumijas riepām, indīgām krāsu bundžām 
un citiem atkritumiem, kā arī pašiem labiekārtot savu 
apkārtni.

latvija ir zaļa zeme – mēs to zinām un ar to lepo-
jamies. diemžēl daļa to uztver kā pašu par sevi 
saprotamu un atļaujas attiekties pret to nevērīgi, pat 
brutāli. kā gan citādāk lai nosauc rīcību, kuras rezultā-
tā lielajā talkā katru gadu mēs savācam tonnām atkri-
tumu, kas mētājas mežos un pļavās, nemaz nerunājot 
par ielām un daudzstāvu māju pagalmiem. savukārt 
otra iedzīvotāju daļa apzinās mūsu zemes un kultūras 
pamatvērtības, domā un rūpējas par to, lai latvija 
būtu zaļākā valsts pasaules kartē.

Uzskatu, ka mans kā vides ministra pienākums ir 
panākt, lai valdība, pašvaldības un uzņēmēji beidzot 
apvienotu spēkus un dotu reālu pienesumu lielās 
talkas kustībā, ieviešot un īstenojot atkritumu šķiro-
šanas, apsaimniekošanas un pārstrādes plānu, kura 
rezultātā poligonos tiktu apglabāti tikai bioloģiskie 
atkritumi vai niecīgi pārpalikumi pēc atkritumu pār-
strādes. Šā plāna neatņemama sastāvdaļa ir obligātā 
depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. latvija un 
tās zaļi domājošie iedzīvotāji ir pelnījuši valdībā 
pieņemtus un pašvaldību īstenotus reālus politiskus 
lēmumus, kurus precīzi un godīgi realizē atkritumu 
apsaimniekotāji. ērtiem un parocīgiem šķirošanas 
konteineriem katrā daudzdzīvokļu mājas pagalmā, 
tāpat kā depozīta pieņemšanas vietām pie katra vei-
kala ir jākļūst par normu, un tie iedzīvotāji, kas grib 
šķirot un dzīvot zaļi, varētu to ērti izdarīt.

vēlos pateikt paldies visiem pašvaldību talku koor-
dinatoriem un lielās talkas rīcības grupai, bet īpaši 
lielās talkas projekta vadītājai vitai Jaunzemei par 
iedvesmu, nenogurstošu darbu un latvijas mīlestību. 
es esmu pārliecināts, ka latvijas nākotnes atslēga un 
vienīgais ceļš ir tīra vide, zaļā ekonomika un dinamis-
ka sabiedrība. paldies, ka jūs esat!
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anna ŽīGUre,
rakstniece un tulkotāja,

lielās talkas idejas autore

kā radās ideja par lielo talku

lielās talkas ideja aizgūta no igauņiem – man par to 
pastāstīja bijušie kursa biedri no tartu Universitātes. 
igauņi bija gatavojušies daudzus mēnešus, un pirmā 
talka “paveiksim!” kaimiņvalstī notika 2008. gada 
pavasarī.

Mēs, daži domubiedri – bez manis vēl ilze Aizsilniece, 
tomass kotovičs un vita Jaunzeme – šai sakarā pirmo-
reiz satikāmies tikai februārī, tāpēc nolēmām latvijas 
talku sasaukt kopā rudenī.

esmu priecīga, ka šī ideja izrādījusies dzīvotspējīga, 
bet varbūt nav ko brīnīties, jo talkas mums ir sena tra-
dīcija. viss liecina, ka mūsu tautai un sabiedrībai kopu-
mā nav vienalga, kādā vidē dzīvojam. kopš 2008. gada 
septembra, kad latvijā notika pirmā lielā talka, mērķis 
nav mainījies – tīra latvija, un šis jēdziens ir ļoti plašs. 
dzimtenes vide ir arī morāla kategorija.

latvija pēc daudziem gadiem

Mēs nezinām, kāda būs latvija pēc šīsvasaras pašvaldī-
bu vēlēšanām, kur nu vēl pēc desmit vai simts gadiem. 
katrā ziņā gribētos, lai arī pēc daudziem gadiem 
latvija būtu valsts, kur mūsu bērni un bērnubērni gri-
bētu un varētu dzīvot. lai tā būtu tīra, sakārtota, droša 
un, protams, brīva un demokrātiska valsts.

lielās talkas akcija noteikti var ietekmēt vides sagla-
bāšanu. piesārņoti meži, drazām pilni upju, ezeru un 
jūras krasti, milzīgas latvāņiem aizaugušas platības ir 
tiešs vides apdraudējums un tajā pašā laikā drauds 
cilvēkiem.

ir jāatbalsta “zaļās idejas”

Mūsdienās ir atklātas daudzas negatīvas parādības un 
sekas, ko izraisījusi nesaprātīga vides ķimizācija. taču 

zinātne attīstījusies tiktāl, ka var samērot nepieciešamī-
bu ražot vairāk ar vajadzību ražot to, kas nav tieši kai-
tīgs florai, faunai un cilvēkiem. sabiedrība ir jāizglīto, 
un tas nemaz nav tik vienkārši.

diemžēl valsts un pašvaldību politika vides jautāju-
mos nomācoši bieži bijusi pakļauta alkatīgu darboņu 
gribai iegūt vēl vairāk. Nereti trūcis izpratnes par ilgt-
spējīgu attīstību un pazudusi doma par sabiedrības 
labumu.

latvija – tīrākā valsts pasaulē?

Mums nav vērts cīnīties ar citām tīrām un sakārtotām 
valstīm, bet labāk līdzināties tām, pakāpties uz viena 
līmeņa.

Manuprāt, lielās talkas izvirzītais lozungs par latviju 
kā tīrāko valsti pasaulē nav pārāk reāls, jo “tīrākā valsts 
pasaulē” – tas nozīmē, piemēram, arī sabiedrības 
veselību, ar ko nebūt vēl nevaram lepoties. Runa ir arī 
par sabiedrības attieksmi pret alkoholu, nikotīnu, nar-
kotikām. tāpat tas attiecas uz darbu un domu tīrību, 
bet līdz tam vēl tāls ceļš ejams. Šobrīd esam šā ceļa 
sākumā.

Mēs un daba

es cenšos dabai nenodarīt pāri, jo, nekaitējot dabai, 
mēs palīdzam paši sev un nākamajām paaudzēm.

viss ir saistīts, un arī mūsu dainās jau atspoguļots, ka 
esam vienoti: visums, daba, cilvēki. zemeslode ir 
tikai mazs punktiņš izplatījumā un latvija – mazs punk-
tiņš uz zemeslodes. Mēs varam pieņemt, ka no mums 
viss sākas – no personīgās higiēnas un mājas tīrības, 
pagalma, skolas vai darbavietas, pilsētas vai pagasta, 
novada, valsts. Mēs varam iedomāties, ka esam ķēdes 
loceklis, un arī šajā gadījumā no ikviena ir atkarīgs ļoti 
daudz, kaut reizēm šķiet, ka nekas.

es un talka

pati arvien esmu piedalījusies talkās un piedalīšos. 
Šopavasar, tāpat kā pēdējos gados, talkosim dzejnieku 
edvarta virzas un elzas stērstes muzejmājas “billītes” 
apkārtnē. Šogad ir virzas 130. jubilejas gads, un tas 
uzliek pienākumus arī viņa pēcnācējiem.

2013. gada lielās talkas dalībniekiem novēlu turpināt 
iesākto! Aiciniet līdzi pārējo ģimeni, draugus, darba-
biedrus un domubiedrus!

lielā talka latvijā ir milzu vērtība, ko nevajadzētu 
aizlaist visos vējos. Nevajag likties mierā, kaut daudzi 
saka: kāpēc mums jākopj citu atstātās cūcības! tāpēc 
jau esam kultūras cilvēki, lai veidotu ap sevi cilvēku 
cienīgu vidi. cits neviens to nedarīs. Neviena cita valsts 
vai tauta nav ieinteresēta uzturēt latviju tīru. citiem tas 
ir vienalga, viņi tikai pasmīkņās, bet mums nav vienal-
ga, kādā valstī dzīvojam.

Ulda Janča foto
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Vita JaUnZeMe,
biedrības “pēdas lV” 

un lielās talkas vadītāja

latvijai nav savu milzīgu dabas resursu – esam maza 
un skaista valsts, kurai ir ļoti smagi jāstrādā un jācen-
šas, lai izrautos pasaules lielajā konkurencē. es vēlos, 
lai vieta, kur esmu dzimusi un plānoju nodzīvot visu 
savu dzīvi, būtu tāda, kāda tā ir manās personīgajās 
vīzijās – skaista, mierīga, pārtikusi, vesela un cienīja-
ma. latvijai ir jāatrod sava – atšķirīgā niša un tikai un 
vienīgi sev raksturīgs veidols un piedāvājums pasau-
lei, lai varam ar to atšķirties un arī pelnīt.

ekoloģiskais jeb zaļais virziens ir tik ļoti aktuāls, ka 
jābūt pavisam aklam, lai nesaredzētu, ka ar to var un 
nākotnē vēl vairāk varēs labi pelnīt. Neatņemama 
virsvērtība veselīgam dzīvesveidam un produktiem 
būs mūsu iedzīvotāju veselības uzlabošanās.

Ja pasaulē drīz beigsies kvalitatīvs dzeramais ūdens 
tāpēc, ka visas valstis triecientempā attīsta rūpniecību, 
tad latvija varētu vismaz daļu no eiropas valstīm ar to 
apgādāt. Ja pasaulē vairs nebūs tīra gaisa, ko elpot, tad 

latvija varēs to piedāvāt. Ne jau burciņās tirgojot, bet 
valstij, kurai tūrisma piesaistei nav doti augsti kalni, 
tropu meži un eksotiski dzīvnieki, ir neierobežotas 
veselības aprūpes un rehabilitācijas iespējas.

es personīgi iestājos par latviju kā zaļu valsti, kā 
ekolielvalsti, kura pelnīs ar tūrismu, veselības aprūpi, 
saviem resursiem, kas mums ir doti, izstrādājumiem 
un to tirdzniecību pasaulē, par pamatu ņemot pasau-
les līmeņa kvalitātes zīmolu, ko latvija var izstrādāt, 
ejot zaļajā virzienā.

Šobrīd visā pasaulē ir pieprasījums pēc vides speciā-
listiem – arī šeit redzu iespēju, jo kādu no augstsko-
lām varētu pārorientēt tieši uz vides zinībām, tādējādi 
nokļūstot pasaules augstskolu topā. Rūpniecība būtu 
pakāpeniski jāmodernizē, lai tā kļūtu videi maksimāli 
draudzīga, tāpat jārada uzņēmumi, kas ražo tieši eko-
produktus – koka rotaļlietas, dabīgo kosmētiku un 
sadzīves ķīmiju, humusu, biodegvielu utt. pārdodot 
lielāku apjomu ogļskābās gāzes kvotu, šos līdzekļus 
varētu ieguldīt ekonomiskās aktivitātes veicināša-
nai reģionos un pašvaldību teritoriālai izaugsmei. 
Atgādināšu, ka pēdējos pāris gados latvijas valsts ir 
ieguvusi aptuveni 200 miljonus eiro jeb 140 miljonus 
latu no tirgošanās ar gaisu.

vienai no latvijas prioritātēm jābūt ieguldījumiem 
zinātnē, lai inovācijas, kas radītas ar mērķi ekono-
mēt un taupīt, sniegtu iespēju pārdot visai pasaulei. 
saražot daudz nevērtīgas pārtikas nav liela māksla. 
cilvēkam patiesībā nevajag daudz – tieši tik, cik vajag, 
un tieši to, ko vajag. laba un veselīga pārtika ir viens 
no veselības pamatiem.

es esmu par latviju kā tīrāko, zaļāko, kvalitatīvāko, 
pārtikušāko un veselāko valsti pasaulē! 

lielĀs talkas koManda
lielo talku organizē biedrība “pēdas lV”, domubiedru grupa “tīriem mežiem”, as “latvijas valsts meži”, 
latvijas Valsts prezidenta kanceleja, latvijas pašvaldību savienība (lps), interneta portāls www.kurtuesi.lv, 
dabas aizsardzības pārvalde (dap), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VaraM), latvijas 
atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (lasUa), rīgas Brīvostas pārvalde, latvijas ainavu arhitek-
tūras biedrība (laaB), Jauno arhitektu kustība (Jak) un nodibinājums “rīga 2014”.
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kristaps GreCkis,
lielās talkas administrators

Šogad pirmo reizi esmu pievienojies lielās talkas 
organizētāju grupai, un jāsaka, ka visi cilvēki šajā 
projektā iegulda milzumdaudz sava laika un ne tikai – 
arī sirdi un dvēseli.

visiem ir viens mērķis, lai latvija 2018. gadā būtu tīrākā 
valsts pasaulē. es ne brīdi nešaubos, ka tā arī būs. Ar to 
degsmi, ar kādu organizētāji iestājas par šo ideju, un 
cilvēku atsaucību, ar kādu sakopjam savu zemi, citādāk 
nevar būt. prieks par tiem vairāk nekā 200 tūkstošiem 
aktīvistu, kas katru gadu iesaistās lielajā talkā, un esmu 
vairāk nekā pārliecināts, ka šie cilvēki arī ikdienā domā 
par tīru latviju un nemēslo ceļmalās vai mežos.

personīgi es vairāk gribētu uzrunāt tos, kuri to nedara. 
Jūs varat nepiedalīties lielās talkas dienā, kad visas 
latvijas iedzīvotāji kopīgi sakopj pilsētas un laukus, 
bet, lūdzu, cieniet citu darbu, kas ar katru gadu mūs 
arvien vairāk pietuvina pasaulē tīrākās valsts godam. 
Un nemēslojiet – piedomāsim visi kopā pie atkritumu 
pārstrādes, jo, attīstot šo ideju, arī latvija kļūs tīrāka.

ilZe aiZsilnieCe,
ārste un lielās talkas 

izglītības programmas vadītāja

par tīru zemi, saprātīgu un atbildīgu rīcību gan pret 
sevi, gan apkārtējiem cilvēkiem un dAbU – šo iemes-

lu dēļ vēl pirms lielās talkas aizsākšanās 2005. gada 
augustā kopā ar draugiem no domubiedru grupas “tīri 
meži” pirmo reizi organizējām diskusiju ar atbildīga-
jām ministrijām, pašvaldību pārstāvjiem un nevalstis-
kajām organizācijām, lai noskaidrotu, kas latvijā būtu 
jādara, lai atkritumi tiktu apsaimniekoti, pārstrādāti 
vai pareizi sadedzināti, nekaitējot apkārtējai videi un 
cilvēku veselībai, un ko darīt, lai cilvēki nepadarītu 
mežus un pat upes un ezerus par izgāztuvēm.

sabiedrībā valda uzskats, ka, kārtīgi sodot tos, kas 
piesārņo vidi, stāvoklis varētu uzlaboties. es tomēr 
ticu, ka cilvēki nevēl ļaunu ne sev un saviem bērniem, 
ne apkārtējiem un daudzko sliktu izdara nezināšanas 
dēļ. tā, piemēram, viņi nezina, ka kūlas dedzināšana 
nopietni kaitē dabai, tiek piesārņots dzeramais ūdens, 
tajā nonāk dioksīni un citi noturīgie organiskie piesār-
ņotāji (Nop), kas pēc tam plūst uz jūru un piesārņo 
zivis. tās ēdot, piesārņojam savu organismu vai vēl tra-
kāk – šīs vielas ar mātes pienu tiek mazam zīdainītim.

Noturīgie organiskie piesārņotāji ir ļoti toksiskas vie-
las. tās var radīt iedzimtus defektus, izraisīt vēzi, 
alerģiju, negatīvi ietekmēt nervu un imūno sistēmu. 
Nop spēj saglabāties apkārtējā vidē ilgus gadus un 
uzkrāties taukaudos cilvēka ķermenī.

Ja cilvēks to zinātu, vai viņš rīkotos bezatbildīgi – 
dedzinātu kūlu un sadzīves priekšmetus turpat blakus 
mājai, kur pagalmā rotaļājas viņa mazbērni?

domāju, ka nē. tāpēc jau otrajā lielās talkas gadā 
aizsākām izglītības programmu un iepazīstinājām, cik 
svarīgi ir pareizi apsaimniekot atkritumus. stāstījām 
par to, cik milzīga nozīme cilvēka veselības saglabā-
šanā ir tīrai videi. tīrs mežs un jūra novērš slimības. Ja 
vide ap mums nav piesārņota, daudz mazāk jāslimo.

labu veselību novēlu gan Mammai dabai, gan mums, 
cilvēkiem!

inta soMa,
dabas aizsardzības pārvaldes projekta 

“Cilvēki ar dabu” reģionālā vadītāja
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koordinēju dabas aizsardzības pārvaldes dalību 
lielās talkas izglītības programmā – esam sagatavo-
joši prezentācijas un materiālus par gaisa un ūdens 
kvalitātes noteikšanu un nozīmi. esmu palīdzējusi 
organizēt lielo talku gausajā jūdzē. ikdienā sadar-
bojos ar talku koordinatoriem iestādē – sūtu aktuālo 
informāciju, risinām neskaidros jautājumus, koordi-
nēju informācijas nodošanu par dabas aizsardzības 
pārvaldes organizētajām talkām.

Ne vien organizēju, bet talkas dienā pati esmu kopā ar 
talciniekiem – tīrot parku, apmežojot jūras piekrasti.

gan es, gan tu – jebkurš no mums zina – mēs dzī-
vojam, jo dabā ir viss nepieciešamais, lai mums 
būtu labi, vienīgi esam piemirsuši, ka “ar vienu roku 
ņemot, ar otru būtu jādod atpakaļ”. tas patiešām ir 
vienkārši – dzīvot mijiedarbībā ar dabu. Ja katrs no 
mums šķirotu atkritumus – lielajā talkā varētu stādīt 
mežu, veidot rotaļlaukumus un atpūtas stūrīšus dabā. 
Ja katrs no mums izmantotu videi draudzīgus mazgā-
šanas līdzekļus – bez bažām varētu upēs, ezeros un 
jūrā zvejotās zivis lietot uzturā, nebaidoties par savu 
veselību. Ja katrs no mums...

ir tikai jāpadomā, un izrādīsies, ka videi draudzīga 
rīcība mums nav sveša – šo to jau darām, tikai neatlai-
dīgi jāturpina drupināt savas “slinkuma šūniņas”. lai 
gūtu pārliecību, ka esat uz pareizā ceļa, pulcēsimies 
20. aprīlī kādā no lielās talkas aktivitātēm, lai lielāks 
gandarījums par paveikto!

ViestUrs silenieks,
lielās talkas Ūdenstilpju sakopšanas  

programmas vadītājs,
daudzgadējs Mārupītes talkas un  

veloceliņu sakopšanas talku organizētājs

Man talka saistās ar “tīru gaisu” – tā ir kopāsanākšana 
dabā, kad pēc ražena darba var ieraudzīt sasārtušus 
vaigus un svaigu gaisu saelpojušos talciniekus. tas ir 
sakopts veloceliņš, pa kuru vēja appūstiem vaigiem 
un plīvojošiem matiem steidzas apmierināti riteņ-
braucēji. tās ir elpojošas zivis un upe, kas attīrīta no 
trūdošiem kokiem un plastmasas pudeļu un plēvju 
vāka. tie ir laimīgi cilvēki, kas guvuši baudu no darba 
tikuma izkopšanas un dziedāšanas svaigā gaisā, un no 
apziņas, ka es esmu tas, kurš padarījis latviju skaistā-
ku, zaļāku un sakoptāku.

talka ir lielākais dabas piemineklis pasaulē, ko radī-
juši latvijas ļaudis ar savām rokām. talka ir latvijas 
atbrīvošana no pagātnes kļūdām. talka ir kopābūša-
na, lokālpatriotisms un sabiedrības apziņas kopšana 
par to, ka mums visiem ir kopīgs mērķis – zaļākā valsts 
pasaulē.

Nāc talkā!

anete lesīte,
žurnāliste un māksliniece,

lielās talkas pagalmu sakopšanas 
un labiekārtošanas idejas autore

ir dzirdēts teiciens, ka teātris sākas no garderobes – 
tāpat kā par skolas līmeni var spriest pēc tās tualetēm. 
Man to gribas papildināt ar apgalvojumu, ka sabied-
rības kultūras līmenis atkarīgs no atmosfēras māju 
pagalmos. Un vārdu “kultūrslānis” iespējams traktēt 
arī kā mūsdienu cilvēka spēju vai nespēju sev apkārt 
veidot harmonisku vidi, ar vai bez apziņas par tās 
ietekmi uz savu, savu bērnu, mazbērnu vai līdzcilvēku 
fizisko un garīgo veselību.

iztēlojies, ka tu aizver sava dzīvokļa durvis un izej 
daudzdzīvokļu nama pagalmā! Ja vien tu nedzīvo 
privātmājā, tad tev nebūs sveša šī izjūta – iznākt 
pagalmā paspēlēties, pastaigāties, atpūsties vai vien-
kārši steigā iziet tam cauri un nodurtām acīm lai-
pot pa bedrainiem celiņiem un šausmās uzlūkot 
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salauztās šūpoles un vecus soliņus, kam labākajā 
gadījumā palikuši tikai daži dēļi, kur dibenu atstutēt, 
bet sliktākajā – rēgojas tikai apdrupuši betona kluči, 
kāds salauzts dzelzs stienis, izmētāti atkritumi... bet, 
neraugoties uz to visu, pagalmā kaut kur skan bērnu 
klaigas...

kāda ir šī pirmā vieta, kur mazs bērns sāk iepazīt 
apkārtējo pasauli, kur pastaigājas jaunie vecāki vai 
atpūšas pensionāri, vai jaunieši iznāk „patusēt”? cik 
draudzīga un cik sakopta ir mājām tuvākā vide? cik 
skaista un piemērota atpūtai vai cik bīstama un pie-
mēslota?

pagalms var vienot un var arī apdraudēt. tas var būt 
kopīgas atpūtas un svētku vieta. pagalms var vienot 
dažādu paaudžu un profesiju cilvēkus, var palīdzēt 
rast draugus uz mūžu, bet var arī šķirt... diemžēl pēc 
personīgajiem novērojumiem latvijas galvaspilsētā 
Rīgā, it īpaši mikrorajonos, vairums daudzdzīvokļu 
namu pagalmu ir tik dramatiskā stāvoklī, ka vecāki 
baidās tur laist savus bērnus, jo no padomju laikiem 
mantotie spēļlaukumi ir vai nu salauzti, vai laika 
zoba saēsti, puķudobes sen aizaugušas, smilšukastes 
apdrupušām malām un netīrām smiltīm, un daudzviet 
nav neviena soliņa, kur apsēsties, lai vērotu, kā bērni 
spēlējas, par sporta laukuma basketbola groziem 
vai volejbola tīklu pat nerunājot. Un no sākotnējiem 
apstādījumiem atlikuši vien daži krūmi, ko neviens 
nekopj, koku saknes uzlauzušas asfaltētos celiņus līdz 
tādai pakāpei, ka pastaiga ar bērnu ratiņiem kļūst par 
nepārvaramu šķēršļu joslu.

bet, tā kā bērni ir spēlējušies visos laikos un vienmēr 
atradīs sev kādu nodarbi arī absolūti degradētā vidē, 
pagalmu dzīve ir un būs aktuāla. Un sabiedrības vese-
lība un vides kultūra ir mūsu pašu rokās.

tāpēc arī radās ideja par daudzdzīvokļu namu pagal-
mu sakopšanu un labiekārtošanu, kurā iesaistītos paši 
iedzīvotāji. Un tad jau ar lielās talkas piesaistīto vides 
ekspertu – ainavu arhitektu, dārznieku, jauno arhi-
tektu un citu vides kultūras aktīvistu – atbalstu dotu 
pagalmiem jaunu dzīvi vai otro elpu – apgūstot jaunas 
iemaņas vides uzlabošanā savām rokām, apzinoties 
savas tiesības un pienākumus vides sakopšanā un 
sadarbībā ar pašvaldībām, namsaimniekiem un citām 
atbildīgajām institūcijām un atbalstītājiem, lai pagal-
mu sakopšana un labiekārtošana saliedētu dažādas 
paaudzes, kļūtu par kopīgu atbildību un iedzīvotāji 
gribētu un varētu būt lepni par savu pagalmu, kurā 
sava vieta atrastos lieliem un maziem, jauniem un 
veciem.

sakopta vide sākas jau pie tavām mājām. Arī tad, ja 
tev nekas nepieder un šķiet, ka tā nav tava atbildība, 
ikvienam ir tiesības dzīvot sakārtotā vidē. Jo vides 
kultūra iespaido ikvienu nu mums. Un mēs katrs to 
veidojam. Ar savu līdzdalību vai arī pasīvu vērošanu. 
skaties, kur gribi – vides kultūrslānis visapkārt.

andra MiklUCĀne,
latvijas pašvaldību savienības sekretariāta
un lielās talkas pagalmu kustības vadītāja

lielās talkas komandā kā pārstāve no latvijas 
pašvaldību savienības šogad esmu jau trešo gadu. 
pirmajā gadā biju atbildīga par pašvaldību koordinā-
ciju – apzināju koordinatorus pašvaldībās, sadarbojos 
ar viņiem, kopīgi risinājām maisu piegādi uz pilsētām 
un novadiem un citus jautājumus. pagājušogad man 
uzticēja vadīt pagalmu kustību, kas, manuprāt, arī 
izdevās – labiekārtojām piecus pagalmus latvijā. 
paralēli tam pērn arī atbildēju par pašvaldību koordi-
natoru darbu, tāpat plānojām maisu piegādāšanu, un 
arī pirmais pašvaldību koordinatoru konkurss noritēja 
ar manu līdzdalību. Šogad nedaudz attālināti, taču 
joprojām esmu saistīta ar pašvaldībām un pašvaldī-
bu koordinatoriem, taču pārsvarā tagad atbildu par 
pagalmu kustību, kuras ietvaros tiks labiekārtoti trīs 
pagalmi Rīgā.

esmu par ideju, ka lielā talka un atkritumu vākšana ir 
pats pēdējais iespējamais risinājums vai akcija vides 
uzlabošanai. esmu par to, ka lielajā talkā jānodarbo-
jas ar vides labiekārtošanu un uzlabošanu, bet to var 
panākt tikai ar cilvēku domāšanas maiņu – un mēs 
uz to ejam. Ne velti lielās talkas akcents šogad ir – 
“tīra latvija sākas tavā galvā!”. Mainīsim domāšanu, 
mainīsim attieksmi, un tad talkojot nevajadzēs vākt 
atkritumus, bet darīt daudz patīkamākas, skaistākas 
un cēlākas lietas!

skeptiķus un malāstāvētājus aicinu padomāt dziļāk 
un saprast, kādas var būt sekas, dzīvojot piesārņotā 
vidē – kā tas var ietekmēt viņu pašu, viņu bērnu un 
mazbērnu veselību. dažreiz liekas – ko tas mainīs, ja 
es viens domāšu un rīkošos pareizi, bet citi turpinās 
pa vecam? taču, ja katrs nesāksim ar sevi, kā tad mēs 
varēsim būt daudzi? sākot katram cīņu par tīrāku vidi 
ar sevi, mūsu kļūs vairāk un vairāk, un, esot vairāk, 
mēs tomēr varēsim izmainīt pasauli. to arī novēlu 
visiem šāgada lielās talkas dalībniekiem!
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aiVa roZenBerGa,
nodibinājuma “rīga 2014” programmas 

vadītāja

lielās talkas pagalmu kustība ir iedvesmojošs piemērs 
ikvienam rīdziniekam un citu latvijas pilsētu un novadu 
iedzīvotājam, kā veidot vidi sev apkārt tādu, lai tā būtu 
patīkama, skaista un ērta ne vien pašiem, kaimiņiem un 
radiem, bet arī iedvesmojoša viesiem, kas to apmeklē.

Rīga kā eiropas kultūras galvaspilsēta, iekļaujot savā 
programmā pagalmu kustību, ļoti cerēja uz to, ka 
tā “sniega lavīnas” veidā aizsāks iedzīvotāju plašāku 
iniciatīvu un arī panāks dažādu jomu profesionāļu 
plašāku sadarbību un dialogu starp ekspertiem un 
iedzīvotājiem.

pirmie pagalmu kustības gadi spilgti pierādījuši – 
ikviens, kas piedalījies pagalmu labiekārtošanas dar-
bos, ar lielu degsmi ir gatavs dalīties pieredzē un 
nodot šo “vīrusu” tālāk citiem pagalmiem. iedzīvotāji 
brauc ekskursijās no vienas apkaimes uz citu skatīties 
cilvēku paveikto talkas dienā, starptautiski kultūras 
eksperti, padzirdējuši par šādu iniciatīvu, ir ieinte-
resēti uzklausīt iedzīvotāju pieredzi utt. visbeidzot, 
redzot pašu iedzīvotāju aktivitāti, arvien lielāka atsau-
cība un savstarpējs dialogs veidojas starp pašvaldībām 
un iedzīvotājiem. Apvienotās studentu komandas 
no vairākām latvijas augstskolām pagalmu kustību 
jau uzņem kā pašsaprotamu ikgadēju procesu, kurā 
ir gods iesaistīties ikvienam topošajam arhitektam, 
ainavu arhitektam, māksliniekam. kultūra iet pāri 
ierastajām robežām un kopā sasauc dažādus cilvēkus 
dažādās pilsētas vietās – tas ir ieguvums, kas noderēs 
gan pašiem iesaistītajiem, gan pilsētai vēl daudzus 
gadus un pārvērtīs to.

Novēlu ikvienam kaut reizi mūžā kļūt par talcinieku, 
jo citus gadus vairs šādus uzaicinājumus nevajadzēs – 
kas to reiz mēģinājis, nākamajā gadā jau aicina citus. 
lai visiem gandarījuma pilna talkas diena un katra 
diena, kad paši savām rokām padarām savu dzīvi 
pilnvērtīgāku un apkārtni – skaistāku!

toMass kotoViČs,
as “latvijas valsts meži” 

komunikācijas daļas vadītājs

Akciju sabiedrība “latvijas valsts meži” ir lielās talkas 
organizatoru grupas dalībniece un atbalstītāja kopš 
tās pirmsākumiem.

“latvijas valsts mežiem” dalība lielajā talkā ir likumsaka-
rīga, jo esam bijuši klāt šīs kustības pašos pirmsākumos 
un joprojām turpinām aktīvi organizēt dabas sakopšanu 
un vides izglītību visā latvijā. Mums ir svarīgi, ka lielā 
talka līdzīgi kā “latvijas valsts mežu” kampaņa “Nemēslo 
mežā!” uzsver ne tik daudz atkritumu vākšanu, cik cil-
vēku izglītošanu, problēmas apzināšanu. Mežu piesār-
ņojuma problēma, mūsuprāt, neslēpjas atkritumos, bet 
gan cilvēku attieksmē pret apkārtējo vidi.

iesaistīšanās talkās ir brīvas gribas izpausme – aplie-
cinājums, ka nav vienalga, kādā vidē mēs dzīvojam. 
tomēr svarīgākais un grūtākais uzdevums ir mainīt 
skeptiķu attieksmi, īpaši pret plastmasas depozītu 
– iespēju nodot pret atlīdzību izlietotas plastmasas 
pudeles. Jo tikai tā mēs varēsim kādudien cūkmenam 
droši teikt, ka latvijas meži beidzot ir tīri un mūsu 
bērni var dzīvot drošā un zaļā vidē.

līGa ZUte–aBiZĀre,
as “latvijas valsts meži” 

komunikācijas projektu vadītāja
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bieži vien paziņu pirmā reakcija pēc tam, kad pazi-
ņoju, ka strādāju “mežos”, ir apmulsums, kam seko 
jautājums: “Ko tad tu mežā dari?” tad es pasmaidu 
un sāku stāstīt par “latvijas valsts mežiem”, tas ir, 
informēju sabiedrību par mūsu uzņēmuma darbu un 
mērķiem.

Nesen veiktā sabiedriskās domas aptauja pierāda, 
ka daudzi neko nezina par meža nozari. lielai daļai 
tā maldīgi asociējas ar mežu izciršanu, lai gan mežu 
platības katru gadu latvijā pieaug. tāpēc es un mani 
kolēģi strādājam, lai mainītu sabiedrības attieksmi un 
izglītotu.

kā komunikācijas projektu vadītāja īstenoju dažādus 
gan ilgtermiņa, gan īstermiņa projektus un pasā-
kumus jauniešu auditorijai un ne tikai. Mans darbs 
lielākoties saistīts ar tā saukto cūkmena projektu pret 
atkritumiem mežā, kā arī vides izglītības projektu sko-
lām “izzini mežu”. vienmēr sevi esmu apzinājusies kā 
“dabasbērnu”, kam rūp mežs un tā nākotne. iepriekš 
darbojos dažādās vides nevalstiskajās organizācijās. 
Ja neesmu mežā, tad, strādājot savā birojā, nereti 
klausos datorā putnu dziesmu disku.

Man ir svarīgi, lai darbs, ko daru, reizē būtu arī skola 
un hobijs. tāpēc ir gandarījums par to, ka varu 
iesaistīties arī lielās talkas organizēšanā. domāju, ka 
visiem, kam rūp mežs un tā nākotne, lielā talka ir uni-
kāla iespēja būt kustībā un iepazīt ko jaunu.

dainis kreilis,
portāla kurtuesi.lv 

projektu attīstības direktors
un lielās talkas piesārņojuma un 

talkošanas vietu karšu izstrādātājs

lielo talku atbalstām jau kopš tās pirmsākumiem, jo 
kvēli ticam, ka tās mērķis – padarīt latviju par zaļāko 

valsti pasaulē – ir viens no latvijas nākotnes veiksmes 
stūrakmeņiem.

latvijā tiešām ir visas iespējas elpot tīru gaisu, dzert 
svaigu avota ūdeni un ēst veselīgu pārtiku. lielās 
talkas ideja pamatā nozīmē caur praktisku darbošanos 
mācīt valsts iedzīvotājiem dabas mīlestību un izpratni 
par veselīgas dzīves vides nozīmi.

protams, ir arī nepatīkami darbi un neapzinīgu cilvēku 
nomesto atkritumu savākšana, bet šai lielās talkas 
daļai būtu jākļūst aizvien mazākai. latvija šajos sešos 
gados jau ir kļuvusi daudz, daudz tīrāka un sakoptāka. 
Jo veselīgāka būs katra latvijas iedzīvotāja dzīves vide, 
jo labākā kvalitātē mēs spēsim darboties visās citās 
nozarēs. ir patiess prieks, ka katru gadu lielajā talkā 
iesaistās aizvien vairāk cilvēku un veselīgs dzīvesveids 
kļūst pašsaprotamāks.

spēks ir kopīgajā darbā vienota mērķa sasniegšanai, 
jo tieši tas, ka mēs paši – iedzīvotāji – spējam vienoties 
kopīgam mērķim, ceļ mūsu pašapziņu un iemanto 
cieņu mūsu kaimiņu acīs. lai izdodas!

p.s. lielās talkas komanda, protams, ir lielāka. 
pārējos dalībniekus sastapsit žurnāla nākamajās 
lappusēs un, bez šaubām, talkas dienā 20. aprīlī.
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leonīds loginovs,
Rīgas brīvostas pārvaldnieks

Rīgas brīvostas pārvaldei jau trīs gadus bijusi iespēja 
paust savu pozitīvo attieksmi pret vides sakopšanu 
Rīgas brīvostā, piedaloties latvijas nozīmīgākajā vides 
sakopšanas pasākumā – lielajā talkā. Arī šogad Rīgas 
brīvostas pārvalde iesaistījusies lielās talkas pasā-
kumos, kas vērsti uz ostas un tai piegulošo teritoriju 
un ūdensmalu sakopšanu. Rīgas brīvostas pārvalde 
izsaka pateicību visiem uzņēmumiem un to darbinie-
kiem, kas līdz šim piedalījušies ostas un tās apkārtnes 
sakopšanā, tādējādi apliecinot, ka Rīgas osta ir viena 
no videi draudzīgākajām un tīrākajām ostām eiropā!

Mūsu mērķis ir veidot ostu kā piemēru tam, ka iespē-
jams veikt aktīvu saimniecisko darbību, vienlaikus 

ievērojot sociāli atbildīgu attieksmi pret apkārtējo 
vidi. Šogad lielās talkas ietvaros Rīgas brīvostas pār-
valde aicina fokusēt uzmanību uz brīvostas uzņē-
mumu teritoriju apzaļumošanas un labiekārtošanas 
pasākumiem, kas vērsti uz vides kvalitātes uzlaboša-
nu tieši uzņēmumos strādājošajiem cilvēkiem.

Runājot par sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem 
par ostas darbību un tās lomu latvijas tautsaim-
niecībā, jāatzīmē, ka kopējais informētības līmenis 
ir sadrumstalots un bieži vien balstīts uz medijos 
tiražēto politisko partiju uzstādījumiem. turpretī 
Rīgas brīvostas pārvaldes mērķis ir ostas publiska-
jam tēlam veidot atbildīga, ilgtspējīga un plašāk 
domājoša uzņēmuma reputāciju, ar to saprotot, ka 
rūpes par tīru un sakoptu vidi neaprobežojas tikai 
ar galvaspilsētas teritorijas kosmētisku uzkopšanu. 
Rīga kā visvairāk apdzīvotā, visaktīvākā un līdz ar to 
visintensīvāk vidi piesārņojošā vieta latvijā ir pilsēta, 
kuras dzīvotspēja ilgtermiņā ir tiešā veidā atkarīga 
no tās iedzīvotāju domāšanas modeļa un pasaules 
uztveres attiecībā pret ierobežotajiem dabas resur-
siem un veidiem, kā kompensēt dabai nodarītos 
kaitējumus.

tādēļ mēs piedalāmies un aicinām pievienoties ostas 
uzņēmumus cerībā, ka katrs pozitīvs piemērs iedves-
mos citus un būs labs stimuls, lai visi latvijas uzņē-
mumi domātu lokāli, bet darbotos globāli – ar lokālo 
saprotot sava uzņēmuma teritorijas un ar globālo – 
visu latviju.

talkot aicina

talku atbalsta

rīGas BrīVosta aiCina doMĀt lokĀli, 
Bet darBoties – GloBĀli



LOGS 13

sandra Bērziņa,
latvijas vides aizsardzības fonda (lvAF)  
administrācijas direktore

talkas latviešiem izsenis bijušas svarīgas kopāsanāk-
šanas reizes, kad kaimiņš kaimiņam palīdzēja sma-
gākajos darbos, apmainījās ar jaunākajām ziņām, 
pēc darba mielojās un priecājās. laiki mainījušies, 
taču talkas ideja nekad nav bijusi atstāta novārtā. 
iespējams, tieši tādēļ laikā, kad mums klājas ne visai 
viegli, apziņa, ka kopā ar tevi talko daudzi tūkstoši 
visā latvijā, ir uzmundrinoša, pašapziņu ceļoša un 
garā stiprinoša. turklāt kopīgā darba rezultātā mūsu 
zeme kļūst tīrāka, sakoptāka, tīkamāka mums pašiem 
un mūsu viesiem.

ir patiess prieks, ka valsts atbalsta lielās talkas ideju 
gan morāli, gan arī finansiāli, jau kopš pašiem pirm-
sākumiem no latvijas vides aizsardzības fonda piešķi-
rot līdzekļus talkas organizēšanai. latvija ir viena no 
nedaudzām, iespējams, pat vienīgā valsts pasaulē, kas 
savā budžetā paredz līdzekļus šādam pasākumam.

Atcerēsimies, ka lielās talkas mērķis ir ļoti ambi-
ciozs – 2018. gadā latvijai kļūt par zaļāko un tīrāko 
valsti pasaulē. katrs no mums var palīdzēt šo mērķi 
sa sniegt, vajag tikai paraudzīties apkārt, saskatīt mūsu 
zemes skaistumu un palīdzēt to vairot. kā – sakopjot, 
sakārtojot, labiekārtojot – tas ir mūsu pašu ziņā. Arī 
latvijas vides aizsardzības fonda darbinieki katru 
gadu bijuši aktīvi talkotāji, un, ja kādam uz brīdi šķitis, 
ka nepavisam negribas celties un posties strādāt, tad 
padarītais darbs un kopības izjūta radījusi lielu ganda-
rījumu, prieku un apņemšanos nākamajā gadā pilnīgi 
noteikti atkal būt lielās talkas dalībnieku skaitā.

20. aprīlī dosimies paši, ņemsim līdzi savus ģimenes 
locekļus, iesaistīsim radus, draugus, kaimiņus! Jo vai-
rāk mūsu būs, jo lielākus darbus padarīsim. Un atce-
rēsimies, ka ne jau tikai lielās talkas diena ir tā, kad 
jāizrāda rūpes par tīru uz sakoptu latviju. Rīkosimies 
tā, lai katrā nākamajā gadā lielās talkas laikā savāk-
to atkritumu maisu skaits kļūtu arvien mazāks, bet 
sakoptu vietu – arvien vairāk! Ne velti šāgada talkas 
sauklis ir – “tīra latvija sākas tavā galvā!”.

Jo MŪsU BŪs VairĀk, 
Jo lielĀkUs darBUs paVeiksiM!

karīna Jermušs,
“Rimi latvia” mārketinga un sabiedrisko attiecību 
vadītāja

Jebkurš uzņēmums ar savu darbību vai bezdarbī-
bu atstāj ietekmi uz apkārtējo vidi, ekonomiku un 
sabiedrību. Un – jo lielāks uzņēmums, jo lielāka ir 
potenciālā ietekme. Mūsuprāt, atbildīgi rīkojas tie 
uzņēmumi, kas jau šodien domā par to, kāda ietekme 

viņu darbībai būs rīt, nākamgad, pēc desmit gadiem 
un ilgāk.

esam pārliecināti, ka dzīve tīrā un zaļā vidē ir mūsu 
pašu rokās, tāpēc “Rimi” atbalsta dažādas vidi sau-
dzējošas iniciatīvas un aicina tajās piedalīties ikvie-
nu. “Rimi” ir lielās talkas atbalstītājs jau kopš kustības 
pirmās dienas – 2008. gada. Mēs atbalstām un ticam 
idejai, ka latvija var kļūt par zaļāko un tīrāko val-
sti pasaulē, tāpēc aicinām ikvienu iesaistīties savas 
apkārtnes sakopšanā. ik gadu lielās talkas ietvaros 
informējam mūsu pircējus par iespējām talkot un pie-
dalīties vides sakopšanā. tāpat mērķtiecīgi izglītojam 
ne tikai sabiedrību, bet arī savus darbiniekus par videi 
draudzīga dzīvesveida priekšrocībām.

pagājušajā gadā iesaistījāmies pet pudeļu korķīšu 
vākšanas akcijā un aicinājām iedzīvotājus tos krāt 
un nest nodot uz jebkuru “Rimi” veikalu. lielās talkas 
dienā biedrības “pēdas lv” organizētajā pasākumā 
pie kongresu nama no šiem korķīšiem tika izveidota 

“riMi” atBalsts Vides iniCiatīVĀM
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pasaules karte ar atzīmētām valstīm, kur notiek sakop-
šanas talkas.

“Rimi” veicamo darbu lauks ilgtspējīgas uzņēmējdar-
bības veicināšanas jomā ir gana plašs – daudzām vidi 
saudzējošām aktivitātēm mums jau ir labas iestrādes 
un tradīcijas, citām esam ceļā uz mērķi. videi drau-
dzīgs dzīvesveids noteikti ietilps arī “Rimi” turpmāko 
aktivitāšu plānos.

Šobrīd viena no aktualitātēm, kur aktīvi sadarboja-
mies ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, ir dzērienu iepakojuma depozīta sistē-
mas izveide latvijā. “Rimi” ir pozitīvi noskaņots par 
depozīta sistēmu, jo tās ietvaros patērētājiem tiek 
dots nepieciešamais stimuls nodot dzērienu iepako-
jumu taras automātos vai taras punktos. citu valstu 
pieredze liecina, ka depozīta sistēmā nodot tukšo 
taru ir daudz ērtāk, turklāt cilvēki to labprāt uzmanto, 
jo pretī tiek saņemta depozīta maksa. īpaši būtiski 

šobrīd ir mazināt vidē nonākušo pet pudeļu skaitu, 
ko plānots ietvert depozīta sistēmā. vienlaikus ir sva-
rīgi šo sistēmu veidot efektīvu, lai sasniegtu izvirzītos 
mērķus un veidotu tīrāku apkārtējo vidi.

tāpat “Rimi” dalīti savāc un nodod otrreizējai pār-
strādei izlietotos iepakojumus – gan tos, kas rodas 
veikalos, gan preču izplatīšanas centrā. Arī aktīvi līdz-
darbojoties “latvijas zaļā punkta” ilgtermiņa prog-
rammās, “Rimi” atbalsta “zaļā punkta” koordinēto 

dalīto iepakojuma materiālu apsaimniekošanas sistē-
mas attīstību latvijā.

veicinām patērētāju līdzdalību dalītā izlietotā iepako-
juma savākšanā un pareizā izlietoto elektrisko iekārtu 
un izlietoto bateriju nodošanā un utilizācijā. Jau vai-
rākus gadus sadarbojamies ar “latvijas zaļo punktu” 
un citiem partneriem reģenerējamo un pārstrādāja-
mo materiālu savākšanā un pārstrādē, dodot lietām 
otru dzīvi un racionāli izmantojot izejmateriālus.

kopā ar partneriem esam īstenojuši arī dažādus 
sabiedrību izglītojošus projektus. lūk, daži no tiem.

Rūpējoties par apkārtējās vides tīrību, zaļo •	
dzīvesveidu un atkritumu šķirošanu, jau vairākus 
gadus iesaistāmies šķirošanas maratonā “Šķiro 
pa tīro”, aicinot ikvienu piedalīties akcijā un šķirot 
izlietoto iepakojumu, kā arī elektropreces. Akcija 
ik gadu notiek vairākās latvijas pilsētās, un tās 
iniciatori ir “latvijas zaļais punkts”.
Arī “Rimi” pievienojas ik gadu notiekošajai •	 zemes 
stundas akcijai un savu balsojumu par planētas 
nākotni apliecina, izslēdzot apgaismojumu 
uzņēmuma centrālā biroja gaismas kastei ar “Rimi” 
logo, kā arī gaismas reklāmu apgaismojumam pie 
izplatīšanas centra ēkas. vienlaikus arī visi “Rimi” 
darbinieki tiek aicināti individuāli piedalīties 
šajā akcijā, uz vienu stundu šajā laikā izslēdzot 
apgaismojumu un elektroierīces savā dzīvesvietā.
Ar mērķi padarīt latviju par vienu no viszaļākajām •	
valstīm pasaulē 2010. gadā tika uzsākta Vislatvijas 
koku sēšanas un stādīšanas akcija “skābeklis”. 
lai to izdarītu, bija nepieciešams iesēt 2 231 503 
kokus. Mēs bijām par šo ideju un koku stādīšanas 
dienā iedēstījām pa vienai vai divām sēklām 
150 podiņos. pēc gada izaugušie koku stādi tika 
iestādīti dūņezera apkaimes mežā.
liels mūsu draugs vairākās vides aktivitātēs ir •	
cūkmens. viņš bija klāt brīdī, kad ieviesām “Rimi” 
auduma maisiņus. vēlāk ar “Rimi” atbalstu tapa 
arī grāmata “Resnais svešinieks”, kuras viens no 
galvenajiem varoņiem ir pats cūkmens. 2009. 
gadā kopīgi uzsākām Šķirolūcijas kampaņu, aicinot 
cilvēkus šķirot atkritumus un nemēslot mežā.
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Jūlija Usoviča,
dhl express pārstāve

viens no kompānijas “deutsche post dhl” (dp dhl) 
stratēģiskajiem mērķiem ir korporatīvās sociālās 
atbildības programma “living responsibility”, kas 
tiek organizēta arī latvijā. Šīs programmas ietvaros 
paredzētas trīs iniciatīvas – apkārtējās vides saudzēša-
na ar “gogreen” programmu, palīdzība sociāli mazāk 
aizsargātajām grupām, kā arī atbalsts dabas katastrofu 
vietās visā pasaulē “gohelp” programmas ietvaros. 
tāpat arī dp dhl nodrošina sabiedrības izglītošanu 
visā pasaulē ar “goteach”.

dhl aktīvi iesaistās vides aizsardzības projektos. 
sociālā atbildība ir viena no dhl uzņēmuma galve-
najām vērtībām, tāpēc iespēja piedalīties labā darbā 
mums, neapšaubāmi, šķiet vērtīga.

“dhl latvia” piedalās lielajā talkā ne pirmo gadu, 
kļūstot par talkas atbalstītāju jau ceturto reizi. tā 
kā talkas moto ir “tīra latvija sākas tavā galvā!”, arī 
pašiem darbiniekiem iespējams izteikties un radīt 
idejas par labiem darbiem talkas ietvaros.

iepriekšējos četros gados “dhl latvia” iesaistījās 
pirmstalkas darbos un izvadāja uz talkošanas reģis-
trētajām vietām dzeltenos talkas maisus. tos mēs 
nogādājām 118 pašvaldībās. gandrīz visu latviju šķēr-
sojot, vedām stādus no Madonas rajona uz Rīgu un 
kalētiem liepājas pusē. kurjeriem tas bija ierasts 
darbs, tomēr pa ceļam gadījās arī kas neierasts – pie 
mola uz akmeņiem kurjers pamanīja roni un nekavē-
joties par to paziņoja atbildīgajām instancēm.

lielā talka veicina vides tīrību un sabiedrības vienotī-
bu labiem darbiem, kā arī uzlabo gan apkārtējo vidi, 
gan pašu talcinieku veselību, veicot fiziskas aktivitā-
tes. pagājušogad saskaņā ar iepirkuma procedūrām 
maisi, ko dhl vajadzēja piegādāt pašvaldībām, pie-
nāca ļoti vēlu un pāris dienās (pareizāk sakot – naktīs) 
kurjeriem nācās tos šķirot, jo katram novadam pare-
dzēts dažāds skaits maisu, turklāt tie bija jāsašķiro 
atsevišķi. ņemot vērā, ka viens iepakojums maisu 
svēra ap 70–80 kilogramu un katrai pašvaldībai vaja-
dzēja vismaz piecus, bet lielajām pašvaldībām pat 
15–20 iepakojumus, varat iedomāties, cik sviedru tika 
izliets, tos šķirojot un ar rokām pārcilājot.

dhl darbinieki arī paši iesaistījušies talkas darbos, 
ņemot līdzi savus bērnus un ģimenes locekļus. pērn 
talkojām posmā no dhl uzņēmuma plieņciema ielā 
Mārupē līdz pat lidostai “Rīga”, attīrot ietvju malas.

dhl mātes uzņēmums izveidojis īpašu “living 
responsibility” fondu, kas piešķir finansējumu dažā-
diem projektiem valstīs, kur darbojas dhl. Arī latvija 

nav izņēmums, tādēļ finansējums tika piešķirts talko-
šanai jeb lielās talkas projektam. dp dhl sociālās 
atbildības programmas “living Responsibility” ietvaros 
piešķīra 4000 eiro ziedojumu biedrībai “pēdas lv”, 
kas atbild par lielās talkas organizēšanu. Šo summu 
“dhl latvia siA express” biznesa vienības darbinieki 
nopelnīja ar brīvprātīgo darbu pavasarī organizētajā 
vislatvijas apkārtējās vides sakopšanas projektā “lielā 
talka”. daļu no iegūtajiem līdzekļiem biedrība “pēdas 
lv” novirzīja tradīcijām bagātā latvijas–igaunijas velo-
maratona “barona taka” organizēšanai.

dhl latvijā piedalās arī citās dp dhl iniciatīvās. 
viens no nozīmīgākajiem projektiem ir “GoGreen” 
programma, kuras ietvaros tiek mazināta uzņēmuma 
ietekme uz apkārtējo vidi. tas tiek panākts gan ar 
nelielām aktivitātēm dhl biroja un noliktavas telpās, 
gan arī ar finansiālo līdzekļu ieguldīšanu vides aizsar-
dzības projektos. Nozīmīgi ir tas, ka šī programma 
pieejama arī “dhl express” biznesa vienības klien-
tiem, gan ieguldot savus līdzekļus, gan saņemot no 
dhl un daloties ar šo informāciju savā uzņēmumā 
par vides problēmām un izstrādājot savas iniciatīvas 
ar mērķi minimizēt negatīvo ietekmi uz vidi.

pieminēsim arī citas 2012. gadā “dhl latvia siA” 
veiktās aktivitātes sociālās atbildības un vides aizsar-
dzības projektu ietvaros.

“living Responsibility” programmas ietvaros dp •	
dhl 2012. gada septembrī visā pasaulē organizēja 
brīvprātīgā darba dienas “Global Voluntay day”. 
latvijā šīs iniciatīvas ietvaros tika organizēti četri 
pasākumi. pirmais bija donoru diena, bet īpaši 
spilgts tās dalībniekiem bija otrais pasākums – 
brīvprātīgais darbs Jelgavas savvaļas zirgu 
ganībās, kur “dhl latvia siA” darbinieki sakopa 
zirgu aplokus, zāģēja un cirta kārklus, savukārt 
mazākie dalībnieki – darbinieku ģimenes locekļi 
pielika savas pūles, krāmējot zarus kaudzēs. 
dienas beigās pēc kārtīga darba čaklajiem 
palīgiem bija iespēja satikt zirgus un apsolīt tiem, 
ka dhl darbinieki šeit atgriezīsies arī citugad.

dHl – soCiĀli atBildīGs UZŅĒMUMs
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2012. gada oktobrī “dhl latvia siA” darbinieki •	
vienu dienu pavadīja dzīvnieku patversmē 
“Ulubele”, kur remontēja dzīvnieku voljērus 
un sakopa teritoriju. tāpat šajā mēnesī latvijas 
uzņēmums kopā ar somijas dhl darbiniekiem 
tika aicināti ziedot apģērbu, apavus un citas 
noderīgas lietas latvijā trūkumā nonākušo 
ģimeņu atbalstam. kopumā tika savākti septiņi 
kubikmetri, ko nogādāja projektam “paēdušai 
latvijai”. Ziedojums nonāca Rīgas, Madlienas, 
strenču, talsu, Amatas un citu novadu ģimenēm, 
kas zemo ienākumu dēļ nespēj sevi nodrošināt ne 
ar pārtiku, ne siltu apģērbu.
2012. gada oktobrī “living responsibility” •	
programmas ietvaros uzņēmums “dhl latvia siA” 
sadarbībā ar veselības un izglītības un zinātnes 
ministriju, ārstiem un medicīnas ekspertu 

biedrībām pirmo reizi latvijā organizēja akciju 
“Goteach”, pasludinot 2012. gada oktobri par 
skolēnu muguras veselības mēnesi ar mērķi 
mudināt latvijas sabiedrību pievērsties ļoti aktuālai 
problēmai – bērnu muguras veselībai. Akcijas 
“goteach” ietvaros atbildīgo ministriju darbinieki, 
ārsti, sportisti, aktieri, dziedātāji un citi sabiedrībā 
populāri cilvēki aicināja skolēnus vingrot vismaz 
piecas minūtes dienā, kā arī ievērot skolas somas 
nēsāšanas ergonomiku, ko skolās mācīja ārsti 
speciāli organizētās apmācībās. tas bija jautrs 
pasākums mēneša garumā, kurā skolēni, skolotāji 
un bērnu vecāki viegli saprotamā un jautrā veidā 
guva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas 
bērnu muguras veselības jomā.

armands nikolajevs,
latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu 
asociācijas (lAsUA) valdes loceklis, 
izpilddirekcijas vadītājs

latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asoci-
ācija kā sabiedriska organizācija, kas apvieno 93% 
atkritumu apsaimniekošanas nozares uzņēmumus, 
lielās talkas kustībā aktīvi piedalās kopš tās pirmsā-
kumiem, tas ir, no 2008. gada. vienmēr esam centu-
šies atbalstīt aktīvus cilvēkus, kuru darbs sasaucas ar 
mūsu ikdienu, it īpaši, ja redzam rezultātu, kad kopā 
paveiktais var dot jaunu iedvesmu.

Mēs zinām, cik liels darbs bija jāveic, lai pārveidotu 
latviju no mazu, vairāk nekā 500 piegružotu vietu 
valsts par ierobežotu, kontrolētu un, teikšu arī, atkri-
tumu jomā sakārtotu zemi ar aktīvi darbojošiem 11 
poligoniem. tāpēc mums ir ļoti svarīgi ar savu devu-
mu atbalstīt gan vides aktīvistus, gan pašvaldības, lai 
neatgrieztos piesārņotības visatļautība.

pagājušo piecu gadu laikā mūsu uzņēmumi maksimālo 
iespēju robežās ar savu līdzdarbību palīdzējuši apsaim-
niekot aptuveni 15 000 t atkritumu. bez šaubām, šajā 
pasākumā ir arī darvas traipi. Mēs bieži saņemam ziņas 
gan no atkritumu operatoriem, gan poligonu apsaim-
niekotājiem par iedzīvotājiem, kas talkas ideju pārvēr-
tuši sev izdevīgā procesā un to izmanto kā iespēju šajās 
dienās bez maksas atbrīvoties no atkritumiem. zināmā 
mērā priecē, ka šie atkritumi tomēr nenonāk dabā 
ikdienā, bet tāda jau laikam ir mūsu tautas lielas daļas 
mentalitāte – izmantot iespējas uz citu darba rēķina.

Šāgada lielās talkas moto lieliski sasaucas ar manu 
iepriekšējo atziņu. līdz ar to mūsu uzņēmumiem tas 
savā veidā ir jauns izaicinājums – pārliecināt skep-
tiskos un vienaldzīgos. visu mūsu uzņēmumu vārdā 
varu teikt, ka šī kustība, ja vien tas būs nepieciešams, 
saņems mūsu atbalstu tik ilgi, cik tā pastāvēs.

lai neatGrieZtos piesĀrŅotīBas VisatĻaUtīBa
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“saga” nav tikai tēja visai ģimenei. zaļā, melnā vai 
augļu...

“saga” ir ģimeniskas vērtības, saturīgi pavadīts laiks 
kopā ar ģimeni, sev tuvākajiem cilvēkiem.

tieši tādēļ “saga” atbalsta lielo talku un vēlas 
iedrošināt latvijas ģimenes tajā aktīvi piedalīties.

“tīra latvija sākas tavā galvā!” ir 2013. gada lielās 
talkas devīze.

Jebkura rīcība sākas ar domu, bet kas gan labāk par 
tēju var sakārtot domas?

tādēļ “saga” aicina ģimenes uz labiem darbiem un 
dāvā iespēju doties kopīgā ceļojumā.

nāc ar ģimeni uz lielo talku un laimē ceļojumu uz 
“leGoland” visai ģimenei!

reinis Ceplis,
“l&t” direktors

Ar labajiem darbiem nav jālepojas, tie ir pašsapro-
tami, jo rūpes par drošu un sakoptu apkārtējo vidi 
ir mūsu ikdiena. taču par tiem ir jāstāsta, lai tie tiek 
pamanīti, paliek atmiņā, kalpo par piemēru un aicina 
līdzdarboties kopā ar mums, labāk par mums!

par to, ko esam paveikuši līdz šim, lai runā skaitļi.

4 gadi Šis pēc kārtas būs jau ceturtais gads, 
kopš uzņēmums “l&t” ir viens no gal-
venajiem lielās talkas atbalstītājiem.

36 
smagās 
tehnikas 
vienības

kopš 2010. gada strādājušas augu 
diennakti, lai bez maksas izvestu tal-
cinieku savāktos atkritumus.

320 
uzņē-
muma 
“l&t” 
darbi-
nieki

gan administrācijas, gan tehniskie 
darbinieki jau kopš lielās talkas pirm-
sākumiem ir bijuši aktīvi talkotāji un 
centušies būt par piemēru citiem, 
brīvprātīgi piedaloties un sakop-
jot skanstes mazdārziņu teritoriju, 
Ķīšezera krastu un ezermalas ielu.

700 
kilogra-
mu

2012. gadā uzņēmuma “l&t” dar-
binieki talkoja kopā ar Rīgas teikas 
vidusskolas skolēniem, stāstot un 
praksē veicinot atkritumu šķirošanu, 
kā rezultātā no kopā savāktās pusot-
ras tonnas atkritumu gandrīz puse jeb 
700 kilogramu pet un stikla pudeļu 
tika nevis apglabāti atkritumu poligo-
nā, bet nosūtīti otrreizējai pārstrādei.

755 
tonnas

2010. gadā – 385 tonnas, 2011. gadā – 
175 tonnas, bet pagājušajā gadā – 195 
tonnas. Šie skaitļi ir atkritumu tonnas, 
ko sabiedrības labā talkojoši rīdzi-
nieki ir savākuši un sabiedriskā kārtā 
strādājoši “l&t” atkritumu vedēji ir 
aiztransportējuši no talkas vietām uz 
atkritumu poligoniem.

tiem, kuri līdz šim stāvējuši malā, gribu teikt – pamē-
ģiniet! varbūt sapratīsiet, ka tas nav domāts jums, bet 
varbūt atklāsiet sev talku kā interesantu notikumu un 
plecu pie pleca ar nepazīstamiem, bet līdzīgi domā-
jošiem cilvēkiem padarīsiet kādu vietu sakoptāku.

skeptiski noskaņotajiem novēlu – nemēslojiet un 
netraucējiet tiem, kas kaut ko dara, lai jūsu bērni un 
mazbērni varētu augt drošā un sakoptā vidē!

“l&t” ieGUldīJUMs

strĀdĀ Un CeĻo ar tĒJU “saGa”!
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Cūkmenam – 10!

t. kotovičs: – Jau kopš pirmsākumiem esam bijuši un 
būsim lielās talkas organizatoru sadarbības partneri. 
Arī šogad aicinājām ziņot mums par katru piesārņotu 
vai piemēslotu vietu “latvijas valsts mežu” teritorijā, 
bet tos, kas vēlas talkas dienā sakopt kādu meža 
nostūri, mudinājām sazināties ar reģionālo mežsaim-
niecību pārstāvjiem. Mēs gādājam par maisiem, cim-
diem un atkritumu savākšanu. kā katrai talkai, arī šai 
ir vairāki ieguvumi – labi padarīta darba gandarījums, 
kopābūšanas prieks un vides apziņas veidošana.

e. Zakovics: – Atkritumu stāstam ir senas saknes. Ar 
to saskāros, kad dienēju padomju armijā latvijas teri-
torijā. Mežs bija ļoti laba vide, lai izveidotu armijas 
vajadzībām salīdzinoši slēgtu teritoriju raķešu poligo-
niem, armijas noliktavām, kur uzglabāt ķīmiskas vielas, 

arī atkritumus. Armijai aizejot, šis mantojums palika 
latvijas mežos. Nosacīti lielie piesārņotāji bija prom, 
taču sākās jauno atkritumu laikmets. pirmie vēstneši 
bija modernie iepakojuma veidi – pet pudeles un 
krāsaini plastmasas maisiņi, kas šurp atceļoja kopā ar 
līdz tam neredzētām importa precēm. padomju laikos 
iesaiņojuma piedāvājums bija visai ierobežots, turklāt 
videi draudzīgs, piemēram, ietinamo papīru nebija 
problēma sadedzināt. diemžēl plastmasa un celofāns 
sadalās ļoti lēni. otra jauno laiku īpatnība saistās ar 
šķietami pozitīvu faktoru – iedzīvotāji kļuva mobilāki, 
automašīnās sāka apceļot arī līdz šim maz populāras 
un grūti sasniedzamas vietas, atstājot aiz sevis sadzīves 
piesārņojumu. Šī tendence saglabājas. trešā mūsdie-
nu atkritumu savdabība saistās ar mājsaimniecībām. 
senāk atkritumu bija mazāk, turklāt tos paši saimnieki 
varēja aizvest uz veciem karjeriem. kad radās atkritu-
mu poligonu sistēma, ne visi bija gatavi maksāt par to, 
ko līdz šim izmeta par velti. tomēr mūsu, mežinieku, 
ikdienā lielākais uzsvars saistās ar sadzīves atkritumu 
savākšanu atpūtas vietās.

t. kotovičs: – līdzās jau minētajām problēmām gribu 
aktualizēt arī ceļmalas, ko neapzinīgi autobraucēji 
“izdaiļo” ar dažādiem iepakojumiem. varam, pro-
tams, diskutēt, vai par šo netīrību atbildība jāuzņemas 
mežiniekiem vai ceļiniekiem, taču, par laimi, starp 
mums valda sapratne, nevis robežu vilkšana. Ja mēs 
organizējam atkritumu savākšanas talku, sakopjam 
arī ceļam piegulošo teritoriju, bet ceļinieki nevairās 
spert solīti mežā.

ne tikai MĒZt aUGeJa staĻĻUs
daina oliņa

Atkritumu kultūrslānis iedzīvotāju lielāko daļu kaitina, satrauc un nomāc, kaut gan katram skaidrs, ka šmuces 
no debesīm vis nenosviež nevīžīgi citplanētieši, bet, nebēdājot par vidi un citu izjūtām, pieaudzē mūsu pašu 
līdzpilsoņi. pilsētās ar piemēslojumu diendienā nākas cīnīties sētniekiem. Mūsu visu kopējai bagātībai un 
lieliskajai atpūtas vietai – mežam noalgot “grābekļa un slotas operatorus” nav iespējams.

lielās talkas priekšvakarā gribējām noskaidrot, kā samilzušo problēmu saredz un cenšas risināt meža oficiālie 
“saimnieki” – As “latvijas valsts meži” valdes loceklis edvīns Zakovics un komunikācijas daļas vadītājs tomass 
kotovičs. sarunā piedalījās lps padomniece sniedze sproģe, kā arī Gunta klismeta un daina oliņa.
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No visa iepriekš dzirdētā kļūst skaidrs, kāpēc radās 
projekts “nemēslo mežā!”, kura vadītājs esmu. 
starp citu, šogad sabiedrībā populārajam varonim 
Cūkmenam jau desmit gadu! “latvijas valsts mežus” 
nodibināja 1999. gadā, bet jau drīz – 2002. gadā 
sākām domāt, kā oriģināli un uzrunājoši risināt atkri-
tumu problēmu. pēc gada radījām savu tēlu.

projekts radās, lai uzrunātu sabiedrību. Atšķirībā no 
rietumvalstu iedzīvotājiem, mūsu vietējie ļaudis, varē-
tu pat teikt, apmulsa jaunajā situācijā. vēl tagad latvijā 
daudzi mulst to atkritumu kalnu priekšā, ko rada 
mūsdienu dzīve. Arī veikalu politika – turpināt izman-
tot iesaiņojumus, kas nenoārdās. senāk no auklām 
sapītais vai neilona iepirkumu tīkliņš kalpoja daudzus 
gadus. sēņotāji un ogotāji arī tolaik dažkārt atstāja 
aiz sevis sviestmaižu papīrus vai iztukšotas konservu 
bundžas, bet šo iepakojumu sairšanas laiks bija videi 
daudz draudzīgāks. tāpēc uzskatījām par savu pienā-
kumu vērsties pie visas sabiedrības, lai atgādinātu, ka 
mežs ir mūsu kopējā bagātība un katram ir tiesības 
atpūsties nepiemēslotā vidē. Mēs vienlaikus aicinām 
nākt atpūsties mežā (par to liecina “Mammadaba” 
daudzpusīgās aktivitātes), kā arī brīdinām un mudi-
nām – ievērot elementārus uzvedības noteikumus.

vācot atkritumus, esam konstatējuši, ka 80 procentus 
no tiem veido plastmasas pudeles. diemžēl nevaram 
uzskatīt latviju par attīstītu eiropas valsti, jo citur 
šī problēma ir tā vai citādi atrisināta. izplatītākā ir 
depozītsistēma (bieži vien pietiek ar pavisam simbo-
lisku samaksu, lai mudinātu vācējus – tos, kam katrs 
santīms ir svarīgs). otra pieeja – skandināvijas valstīs 
aizliegts izmantot vienreiz lietojamās pet pudeles. 
tās aizstāj līdzinieces no stikla vai daudzkārt biezā-
kas plastmasas, kas ļauj pudeles izmantot atkārtoti. 

latvijā par to runājam, bet līdz darīšanai neesam 
tikuši. vARAM iecerei par depozītu sistēmu kāds allaž 
pamanās aizlikt kāju priekšā. katru otro gadu kopā ar 
skds veicam aptauju, kas liecina, ka 92 – 97 procenti 
latvijas iedzīvotāju atbalsta depozīta sistēmu.

salīdzinot ar padomju laikiem, ievērojami pieauguši 
mājsaimniecību atkritumi. diemžēl ne visām mājām 
noslēgti iemītnieku skaitam atbilstoši līgumi ar atkri-
tumu apsaimniekotājiem. Uzskatu, ka pašvaldību 
pienākums būtu to kontrolēt. diemžēl nenosakā-
mu saimnieku atstātos melnos plastmasas maisus 
sastopam gan ceļmalās, gan mežos. Reizēm kopā ar 
policiju izdevies atklāt to īpašniekus, bet tā ir vienrei-
zēja akcija. tomēr domāju, ka pēdējos gados situācija 
mazliet uzlabojas.

s. sproģe: – Mani aizskar bieži dzirdētā frāze, ka katrs 
iedzīvotājs rada tik un tik atkritumu. es tos neradu, tos 
rada preces ražotājs. es esmu spiesta tos iegādāties 
kopā ar preci. protams, veikalā varu no liekā maisiņa 
atteikties, taču jau iesaiņota prece man neatstāj izvēli.

t. kotovičs: – cita grupa ir industriālie atkritumi – 
būvgružus reizēm vēl mēdz izgāzt mežā, toties jūta-
mi samazinājies rūpniecisko atkritumu daudzums. 
Neņemos spriest, vai tāpēc, ka latvijā sarukusi rūpnie-
cība vai pieaugusi kontrole. toties kopš pagājušā gada 
parādījies jauns “fenomens” – ārvalstu rūpnieciskie 
atkritumi. daudzi atceras nepatīkamo atklājumu pie-
robežā, kad mežā bija izgāztas pustukšas naftas pro-
duktu mucas, ko negodprātīgs šoferis bija atvedis no 
lietuvas. paldies modrajiem iedzīvotājiem, kas bija to 
pamanījuši! gribētu aicināt visus neatstāt bez ievērības 
gadījumus, kad mežā redzat kādu kravas automašīnu. 
Ja nav iespēju tai izsekot, vismaz katram gadījumam 
der iegaumēt numuru. tas taču ir katra un visu mežs! 
ņemsim piemēru no vāciešiem, kas nevairās sūdzē-
ties, pamanot negodprātīgus atkritumu izsviedējus.

d. oliņa: – sandija semjonova pirms gadiem televīzijā 
demonstrētā ceļmalā atstāto atkritumu maisu revīzija 
un konkrēta vaininieka atpazīšana bija emocionāli 
uzrunājošs sižets. līdzīgi esmu rīkojusies ar savu kai-
miņu nevietā pamestām “vizītkartēm”. varbūt publis-
kie reidi jāizmanto biežāk? diemžēl tv reklāmās dau-
dzina sadzīves ķīmiju, kārumus, burbuļūdeņus, zālēm 
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līdzīgus izstrādājumus, bet kur palicis neuzbāzīgais 
klips, kurā bez didaktiskas pirksta kratīšanas cītīgi 
saplacina pet pudeli, sakot “es mīlu savu zemīti!”? 
tomēr – derīgs solis atkritumu apjoma samazināšanai. 
pazīstams puisēns bērna vērīgumā to bija ielāgojis un 
atdarināja ikdienā.

s. sproģe: – Manuprāt, bērni un jaunieši jau tagad ir 
daudz zaļāki. iespējams, ka nozīme bijusi arī “latvijas 
valsts mežu” aktivitātēm.

t. kotovičs: – cūkmens gan ir orientēts uz visu 
latvijas sabiedrību, taču galvenā auditorija, ko viņš 
uzrunā, ir bērni un jaunieši. ļaudis pēc četrdesmit tik 
viegli nevar pārliecināt, vajadzīgi spēcīgāki argumen-
ti. vai līdzētu sodi, grūti teikt. ceru, ka jaunā paaudze 
izaugs zaļāk domājoša.

kopā ar dakteri ilzi Aizsilnieci, kura bija viena no 
pionierēm kustībā par tīru latviju un mežiem, esam 
diskutējuši, ka pamazām cilvēkos rodas apjausma par 
to bagātību, kādu mums dod latvijas vide. citur tā 
nav un nekad vairs nebūs, piemēram, vācijā reti var 
piekļūt kādam ezeriņam, uzcelt telti, pastaigāties pa 
mežu. eiropā ir maz tādu valstu kā latvija, kur mums 
piederošajos mežos to visu var darīt bez ierobežo-
jumiem. salīdzinoši brīva iespēja atpūsties mežā ir 
somijā, taču tur noteikts uzturēšanās limits – 14 naktis. 
pie mums, ja vēlies, dzīvo kaut cauru gadu! tāpēc 
mums jo vairāk jācenšas šo visiem pieejamo vidi 
uzturēt tīru un saglabāt nākamajām paaudzēm. Asv 
jau no mazotnes skolā (droši vien arī bērnudārzā) tiek 
ieaudzināts, ka, atpūtā ejot, līdzi jāņem maiss atkritu-
miem. esmu optimists, ceru, ka pēc dažiem gadiem 
arī mēs jutīsim panākumus.

d. oliņa: – varbūt reizēm, sevišķi publiskos pasāku-
mos un kolektīvās atpūtas vietās, ir pārāk maz atkritu-
mu konteineru un to apjoms pārāk neliels?

s. sproģe: – “latvijas valsts mežu” ierīkotajās purva 
takās, kur, protams, nav iespējams izvietot atkritumu 
konteinerus un tos izvest, mēslaini nemana. varbūt 
tāpēc, ka pie ieejas uzraksts atgādina: atkritumi pašam 
jāatnes atpakaļ! Arī kurzemes jūrmalā esmu sastapusi 
līdzīgus labestīgus aicinājumus. cilvēkus jācenšas 
uzrunāt iespējami draudzīgāk un oriģinālāk.

atpūtas vietu ilgtspējība

G. klismeta: – “latvijas valsts meži” iekārtojuši dau-
dzas atpūtas vietas – kā jūs nodrošināt kārtību tur?

e. Zakovics: – pašlaik mums ir pāri par 420 atpūtas 
vietām, kuras nosacīti var grupēt trīs kategorijās. pie 
skaista ezeriņa vai upes, jaukā pļavā, kur mēdz atpūs-
ties cilvēki, ierīkojam pavisam vienkāršas atpūtas 
vietas – kādu galdiņu, solus, vietu atkritumiem (urnas 
vai plastmasas maisus uz speciāliem statīviem, ko 
mūsu darbinieki regulāri iztukšo). otra grupa ir atpū-

tas vietas, kas tapušas sadarbībā ar vietējām pašval-
dībām, konkrētāk – pašvaldība ierosina labiekārtot 
kādu jauku, iedzīvotāju vidū populāru dabas stūrīti. 
vienojamies ar pašvaldību, ka mēs to iekārtosim (ja 
vēlāk nepieciešami kādi apjomīgi remontdarbi, esam 
gatavi iesaistīties), bet turpmākās rūpes par atkritumu 
savākšanu šajā teritorijā uzņemas pašvaldība.

s. sproģe: – gribu sīkāk analizēt šos gadījumus, kad 
pašvaldība uzņemas rūpes par atkritumu savākšanu 
ne tikai vietējiem, bet visiem interesentiem pieejamās 
atpūtas vietās. kādam par to ir jāmaksā! Šis ir viens 
no iemesliem, kāpēc lps aizstāv pašvaldību tiesības 
iekasēt atkritumu savākšanas nodevu. No konkrētas 
privātmājas izved konteinerus, daudzdzīvokļu namos 
atkritumu apjomu proporcionāli sadala un apmaksā 
visi dzīvokļi vai iedzīvotāji. turpretim populārās atpū-
tas vietās atkritumus rada ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī tūristi, ceļotāji, pat ārzemnieki. Jūrmalā un 
saulkrastu novadā vasarās iedzīvotāju skaits pieaug 
vairākkārt. kādā veidā iekasēt naudu no atpūtnie-
kiem un dārziņu īpašniekiem? vairākām pašvaldī-
bām ir veiksmīga pieredze, kā risināt šo problēmu. 
tā, piemēram, dobeles novada iedzīvotāji maksā 
vienādu atkritumu savākšanas maksu – neatkarīgi no 
tā, vai viņi dzīvo laukos vai pilsētā. tajā tiek iekļau-
ta arī nauda par kopējo atpūtas vietu atkritumiem. 
Rēķins nav sarežģīts, jo zināms, cik daudz atkritumu 
no novada savāca iepriekšējā gadā, cik tas maksāja. 
Atliek to izdalīt ar iedzīvotāju skaitu. protams, sāku-
mā pilsētnieki iebilda, ka viņiem atkritumu savākšana 
izmaksā lētāk, jo attālumi nav lieli. turpretim pilsētu 
iedzīvotājiem ir lielāks sadzīves atkritumu apjoms. 
laukos attālumi ir lielāki, bet ļaudis daļu atlieku paši 
pārvērš kompostā, daļu sadedzina, tāpēc tilpums 
iznāk mazāks. lauku teritorijās parasti atrodas arī jau 
minētās atpūtas vietas. Šāda vienošanās ar iedzīvo-
tājiem liekas vislabākais risinājums, jo katra cilvēka 
atkritumu apjomu izskaitļot nav un nebūs iespējams. 
Nav jau šīs summas grandiozas!

e. Zakovics: – Uzskatu šo sadarbības modeli, slēdzot 
līgumus ar pašvaldībām, par ļoti veiksmīgu, jo tas 
mudina vietējo varu kontrolēt atpūtnieku plūsmu, ne 
tikai izvest atkritumus. trešais atpūtas vietu tips sais-
tās ar lielām un sabiedrībā populārām vietām, par 
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kurām pilnībā rūpējamies mēs paši. tāda ir tērvete, 
makšķernieku iecienītais kaņiera ezers.

G. klismeta: – vai plānojat arī jaunas atpūtas vietas?

e. Zakovics: – pašlaik gribam apstāties pie esošajām. 
Ne tāpēc, ka mēs to nevēlētos, jo būtu gatavi iekārtot 
vēl jaunas tīkamas vietas. taču apzināmies, ka katrs 
jauns objekts saistās ar tēriņiem tā uzturēšanai, no 
tiem lielāko summu veido tieši atkritumu savākšana. 
14 gadu laikā, kopš esam sākuši labiekārtot populārus 
dabas stūrīšus, kur iedzīvotāji mēdz atpūsties, ogot, 
sēņot, lielāko vairumu jau esam apzinājuši. protams, 
nākotnē varētu atklāties jaunas vietas, taču tās gribam 
veidot uz pilnīgi jaunas sadarbības attiecību bāzes.

t. kotovičs: – spilgts piemērs ir viens no jaunākajiem 
objektiem lielupē, lašu ielā pie Ragakāpas, kur apņē-
māmies savest kārtībā brukt sākušo koka laipu taku. 
tās vietā uz pāļiem uzcēlām jaunu un pamatīgu, no 
ozola. Rudenī bija prieks tur aizbraukt un pavērot. 
pirms tam pusgadu ilga diskusijas ar Jūrmalas vadību, 
jo viņiem šis objekts bija ļoti svarīgs. precīzi vienojā-
mies par to, kurš par ko atbild. Mēs par savu naudu 
atjaunojām, bet par turpmāko uzturēšanu saskaņā ar 
noslēgto līgumu gādās pašvaldība.

e. Zakovics: – Šis piemērs ir ļoti pamācošs. iepriekšējo 
taku par eiropas projekta naudu izveidoja nevalstis-
kās vides organizācijas. tā bija jauka ierosme, bet 
atklāja, kas notiek tad, ja jaunu objektu iekārto, bet 
neviens par to neturpina rūpēties. saprotams, ka paš-
valdībai darīja raizes šis pusbrukušais objekts netālu 
no skaista dabas stūrīša, ko apmeklē ne tikai vietējie, 
bet ārzemnieki.

s. sproģe: – līdzīgu piemēru nevalstiskā sektora 
aktivitātēm latvijā ir daudz. entuziastu projekts gūst 
atbalstu, top labiekārtoti laukumi, bet nevienam 
neienāk prātā, ka nekas nav mūžīgs. Aktīvistiem liekas 
pašsaprotami, ka pašvaldība par visiem objektiem 
uzņemsies gādību, bez līgumiem, bez sarunām. Nē! 
projektam jābūt ilgtspējīgam, jau laikus jāparedz, kurš 
par to rūpēsies turpmāk.

sasniegumi, kas atsvešina no dabas

G. klismeta: – kā “latvijas valsts meži” audzina un 
turpmāk plāno audzināt iedzīvotājus?

t. kotovičs: – cūkmena uzdevums ir skaidrs – aicināt 
cilvēkus nemēslot dabā. otrs mūsu darba virziens ir 
sabiedrības izglītošana par vidi un mežu, par meža 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, par to, kas vispār notiek 
mežā. liekas elementāras patiesības, bet pēdējo divu 
paaudžu laikā sabiedrība ir ļoti mainījusies. pats biju 
pilsētnieks, taču man tāpat kā gandrīz katram klases-
biedram laukos dzīvoja vecvecāki, kur pagāja vasaras. 
tur bija mājdzīvnieki, tuvējais mežiņš, no kura nesa 
malku. pat pilsētas bērni dzīvoja saistībā ar dabu. 
tagad tā visa vairs nav. liela daļa jauniešu neko nezi-
na par to, kas notiek lauku saimniecībā un mežā.

s. sproģe: – Nesen kādā diskusijā atklājās, ka pat lauku 
skolu audzēkņi vairs īsti neprot lauku darbus. pasaules 
mērogā esam atzīti par vienu no dabai tuvākajām tau-
tām, bet īstenībā mēs strauji no tās attālināmies.

t. kotovičs: – tam ir daudz objektīvu faktoru. 
specializācija un automatizācija skārusi gan lauku dar-
bus, gan mežsaimniecību, sarūk darbavietu skaits. tagad 
bērniem un skolēniem jādodas ekskursijā, lai redzētu, kā 
aug govis, kā kopj cūkas. tieši tāpat jārīko ekskursija, lai 
izprastu, kā aug un veidojas mežs, kā to stāda, bet vēlāk 
nozāģē un aizved. Apzinoties jauno situāciju, pirms 
pieciem gadiem tapa otrs projekts – “izzini mežu!”, 
kas bieži izmanto “Mammadaba” logo. tas ir projekts 
sadarbībai ar skolām, lai bērni uzzinātu visas meža dzī-
ves norises, sākot no sēkliņas. No “latvijas valsts mežu” 
aptuveni tūkstots darbiniekiem ar šo projektu aktīvi 
nodarbojas pieci seši speciālisti. protams, visus latvijas 
skolēnus satikt nav mūsu spēkos, tāpēc galvenokārt 
sadarbojamies ar skolotājiem. plānojam, ka desmit 
piecpadsmit gadu laikā visus dabas zinību priekšmetu 
pedagogus gan būsim sastapuši. divas vai trīs reizes 
gadā organizējam vienas vai divu dienu kursus. vasarā 
ezerniekos rīkojam skolotājiem lielo nometni. lai tajā 
piedalītos, jāiztur prāvs konkurss, bet tie, kuriem laimē-
jas piedalīties, jūtas īsti veiksminieki. Abas aktivitātes ir 
saskaņotas ar izglītības un zinātnes ministriju. pēc kursu 
un nometnes beigām skolotāji iegūst speciālu sertifikā-
tu, kas ļauj saņemt ieskaites punktus.

otrs līmenis saistās ar “Mammadaba vēstniecībām”. 
deviņos reģionos (pēc mūsu, mežsaimnieku, iedalī-
juma – astoņi laukos un viens Rīgā) viena labākā skola 
uz gadu saņem godpilno “Mammadabas vēstniecības” 
titulu, kas paver laureātiem gada ritumā daudz iespēju 
tuvināties dabai. skolēni var piedalīties ekskursijās uz 
mežsaimniecībām, speciālistu vadībā vērot putnus. 
pavasaros organizējam skolā karjeras dienu, kad jau-
nieši var noskaidrot visu par iespējām studēt meža 
nozarei atbilstošās specialitātēs, arī par darba iespē-
jām. vēstnieki saņem nelielu “Mammadabas” bibliotē-
ku ar interesantām grāmatām. Ja kādai no šīm skolām 
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rodas vērtīgs projekts saistībā ar mežu, cenšamies 
to atbalstīt. par vēstniecībām kļūst gan lielas pilsētu 
vidusskolas (lieliskus sasniegumus uzrādīja, piemēram, 
Rīgas teikas vidusskola), gan mazas lauku pamatskolas. 
iespējas ir katram, turklāt titulu otru reizi nepiešķir.

trešā izglītošanas forma ir tā sauktā Meža olimpiā-
de, kas katru gadu notiek trīs kārtās. Arī tā sākas 
mūsu deviņos reģionos. vispirms sacenšas klases, 
nākamajā kārtā no labākās klases piedalās divi pār-
stāvji kopā ar skolotāju. pēdējās kārtas uzvarētāji 
saņem ļoti neparastu balvu – tiesības nedēļu vadīt 
“izdzīvošanas nometnē” Norvēģijā. sadarbojamies 
ar hammāras dabas skolu, kas to organizē. Jaunieši 
nedēļu vada kalna virsotnē meža vidū. viņiem orga-
nizē gan profesionālas ekskursijas par meža apsaim-
niekošanu Norvēģijā, gan vizīti uz troļļu parku pie 
lillehammeras. Nometnes “ēdienkarte” paredz arī 
braukšanu ar kanoe laivu pa upi, foreļu makšķerēša-
nu (sak’, ja laimēsies noķert, būs vakariņas). vislabākā 
reklāma nākamajiem sacensību dalībniekiem ir tā, 
ka visi ne tikai izdzīvo, bet atgriežas laimīgi, skumstot 
vienīgi par nometnei atvēlētā laika īsumu.

s. sproģe: – Šajā sarunā par tuvināšanos dabai vērts 
atgādināt par Mežaparka estrādes ēkā iekārtoto izstā-
di “Uzmanību – koks!”, kas ne tikai bērniem, bet pat 
pieaugušajiem ļauj izprast meža norises. daudziem 
atklājums ir izstrādājumi, ko latvijā ražo no koka.

e. Zakovics: – piešķiram stipendijas studentiem. tie 
nebūt nav tikai llU topošie mežsaimnieki, bet ikviens, 
kurš pamato izvēlētās specialitātes saistību ar meža 
nozari. Mūsdienu mežā nepieciešami visdažādākie 
speciālisti – kartogrāfi un plānotāji, ceļu būvētāji, juris-
ti un it lietpratēji. sadarbojamies arī ar ogres valsts 
meža tehnikumu, kur gatavo tik nepieciešamos vidējā 
līmeņa kadrus. palīdzam veidot mācību programmas 
tā, lai audzēkņi apgūtu pašu jaunāko meža tehniku.

G. klismeta: – vai jums ir arī programmas pieaugu-
šajiem?

t. kotovičs: – tādā izpratnē kā skolēniem, kurus iepa-
zīstinām ar visu, kas notiek mežā, mums programmu 
nav. Ja mūs uzaicina ciemos, labprāt braucam un stās-
tām. “Mammadaba” aicina ģimenes atpūsties nevis 
lielveikalos, bet latvijas mežos – gan jau minētajās 
vairāk nekā 400 bezmaksas atpūtas vietās, gan mak-
sas objektos (tērvetes dabas parkā, pokaiņu mežā, 
trīs ezeros makšķerēšanas entuziastiem, kalsnavas 
arborētumā, vijciema čiekuru kaltē).

skds aptaujās regulāri noskaidrojam, ka aptuveni 80 
procenti iedzīvotāju dodas ogot vai sēņot. Mums tas 
liekas pašsaprotami, bet lielbritānijā vietējie pazīst 
labākajā gadījumā gailenes un veikala šampinjonus. 
vācijā sēņošanas tradīcija ir faktiski izzudusi, un to 
atgūt vairs nav cerību. sēņošanu nevar iemācīties no 
grāmatas, tas var beigties bēdīgi. Šīs zināšanas jāno-
dod no paaudzes paaudzē.

s. sproģe: – tomēr jūsu izdotais sēņu katalogs ir 
teicams palīgs. kvalitatīvas ir bērniem un skolēniem 
domātās grāmatas.

d. oliņa: – No neliela reklāmas prospektiņa līdz diža-
jam kalendāram vai latvijas kartei mani ikreiz patī-
kami pārsteidz tas, ka jūsu izdevumos nekad nejūt 
neobligātuma vai vienaldzīgas paviršības klātbūtni. 
Žēl, ka lielākoties tos grāmatnīcās nepārdod.

t. kotovičs: – tas tiesa, vienīgi sēņu katalogu var nopirkt 
tērvetes parkā. tomēr mūsu izdevumu lielākā daļa ir 
paredzēta konkrētai mērķauditorijai. ko gan parasts lasī-
tājs darīs ar latvijai pielāgoto skandināvijas izdevumu, 
kā mācīt angļu valodu mežā? Mūsu bezmaksas izdevu-
mi domāti sagatavotiem pedagogiem, kuri apmeklējuši 
seminārus un kursus. Ar viņiem izplatām bērniem un 
skolēniem domātos uzziņu krājumus. Mācību līdzek-
ļu pamatfilozofija ir tāda, ka visus priekšmetus var 
pasniegt mežā. starp citu, Norvēģijas jaunāko klašu 
skolēniem katru nedēļu vienu dienu mācības notiek 
mežā. pat tad, ja līst lietus vai snieg sniegs, vecāki tikai 
parūpējas par atbilstošu apģērbu, bet mācību plānus 
tas negroza. “Meža klase” nebūt nav speciāli jāiekārto, 
vislabākā ir tā, kas atrodas vistuvāk skolai.

s. sproģe: – katru gadu “latvijas valsts meži” kopā ar 
pašvaldībām rīko Meža dienas.

e. Zakovics: – Uzskatu pašvaldības par būtisku sadar-
bības partneri ne tikai Meža dienās. esmu pateicīgs 
par iespēju piedalīties pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksmēs, kur veidojas dialogs par kopīgi risināmām 
problēmām, piemēram, teritorijas plānojumiem, jo 
mūsu meža platības ir gandrīz visās pašvaldībās. kopā 
risinām aktuālos meža ceļu un malkas jautājumus. 
liekas, ka mums radusies abpusēja uzticēšanās.

sabiedrībā bieži dominē negatīvs vērtējums – cik 
nesamērīgi daudz meža tiekot izcirsts un cik tas ir 
slikti. turpretim Meža dienas, kas ir loģisks meža dzī-
ves cikla turpinājums, allaž vērtē atzinīgi. Mums pat 
veidojas rinda ne tikai no pašvaldībām, kuru projek-
tus cenšamies atbalstīt, bet dažādiem kolektīviem un 
interesentu kopām, kas vēlas savām rokām atjaunot 
kaut nelielu stūrīti meža, ko pašiem diezin vai izdo-
sies redzēt jau izaugušu. valsts mērogā Meža dienām 
allaž bijusi liela sabiedriskā nozīme – reizi gadā liela 
latvijas sabiedrība daļa, sākot ar valsts prezidentu 
līdz mazam ķiparam, dodas uz mežu, lai speciālistu 
vadībā to iepazītu un atjaunotu.
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sniedze sproģe,
lps padomniece, lps projekta “Meža dienas 2012” 
vadītāja

2012. gada Meža dienās latvijas iedzīvotāji turpināja 
aizsākto tradīciju – padarīt latviju krāšņāku ar koku 
stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt 
jaunas aktīvu dzīvesveidu veicinošas mazās arhitek-
tūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku 
kā būvmateriālu. pasākumu moto bija “iepazīsties 
– koks!”.

Meža attīstības fonda (MAF) atbalstīto latvijas 
pašvaldību savienības (lps) projektu īstenoja visos 
piecos plānošanas reģionos 22 pašvaldībās, iekār-
tojot jaunas vai uzlabojot līdzšinējās atpūtas vietas, 
kas veicinās veselīgu dzīvesveidu un izglītos sabied-
rību par meža nozari. vairākās pašvaldībās labiekār-
tošanas darbos vidi papildināja mazās arhitektūras 
formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā 
būvmateriālu. Meža dienu galvenie notikumi risinājās 
stādīšanai piemērotākajā laikā – pavasarī un rudens 
pusē, taču dažu projektu īstenošana noslēgsies tikai 
šopavasar. vienlaikus 2012. gada pasākumi sasaucās 
ar eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu soli-
daritātei.

kUrZeMĒ

aizputes novada kazdangas pagastā tika turpināta 
2011. gada Meža dienās uzsāktā pils parka labiekārtoša-
na, papildinot to ar jauniem stādījumiem un iekārtojot 
atpūtas vietu ar galdu, soliņiem un atkritumu urnu.

talsu novada īves pagasta tiņģeres pils parkā izvie-
toja piecus masīvkoka solus un septiņas informa-
tīvās koka plāksnes zaļajā takā “Atrodi koku”, kā 
arī informatīvo karti. Rudenī atklāšanas pasākumā 

tiņģeres ciema jaunā paaudze te piedalījās orientē-
šanās sacensībās.

latGalĒ

Balvu bērnu un jauniešu centra pagalmā jaunieši 
kopā ar centra darbiniekiem izveidoja zaļo zonu.

dagdas novada Ķepovas pagastā pie brīvā laika 
dažādošanas nama “Meža veltes” tika atjaunota meža 

vide apmēram 1,5 ha platībā. Šo teritoriju izmanto 
skolēnu izglītošanai un aktīva un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai.

krāslavas pilsētā meža teritorijā atjaunots un papildi-
nāts atpūtas stūrītis mazajiem krāslaviešiem.

paŠValdīBĀs 
iepaZīst kokU
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daugavpils novada višķu sociālā aprūpes centra teri-
torija ir labiekārtota un pielāgota personām ar funk-
cionāliem traucējumiem, bet nebija atpūtas zonas, 
kur klienti būtu pasargāti no tiešas saules iedarbības. 
centra iemītnieki ir ļoti apmierināti ar z/s “stiebriņi” 
jaunuzcelto lapeni, ko varēs izmantot aktīvai atpūtai 
svaigā gaisā.

ZeMGalĒ

auces novada 
Bēnes pagastā 
Auces upes krastā 
nelielā uzkalniņā 
izveidota atpūtas 
vieta, kas kalpos 
sportiskām aktivi-
tātēm, kā arī izglī-
tošanai par mežu 
un kokiem, to nozī-
mi mūsu dzīvē. te 
pamazām veido-
jas dendroloģiski 

daudzveidīgs parks, kas būs interesants gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan bēnes caurbraucējiem, jo atro-
das ceļa malā. Upes otrā krastā izveidots iršu parks, 
kas savienots ar šogad rekonstruētu tiltiņu. tā radīta 
interesanta pastaigu vieta, ko varēs izmantot arī velo-
tūristi un nūjotāji.

dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā tika novietoti 
astoņi liela izmēra koka podi, kuros iestādīja deko-
ratīvos kokus un puķes. garāmgājējus tie priecēs arī 
nākamajās vasarās.

skrīveru novadā 2012. gadā tika labiekārtoti divi bērnu 
rotaļu laukumi – parkā pie skrīveru kultūras centra. 
Abos rotaļu laukumos strādāja galvenokārt apkārtējo 

daudzdzīvokļu māju bērnu vecāki. Jaunie elementi 
ir no apaļkoka un lieliski iekļaujas skrīveru sabiedris-
kās apbūves vienotajā stilā, kas vairāku gadu garumā 
mērķtiecīgi veidots, izmantojot tieši apaļkoku.

Jēkabpils novada kalna pagastā tika turpināti darbi 
2011. gada Meža dienās pēc iedzīvotāju iniciatīvas 
izveidotajā aktīvās atpūtas takā. 2012. gadā uzstādīti 
no koka izgatavoti kustību elementi – “Maģiskais 
labirints”, “veselības kalniņš”, “līdzsvara baļķis”. visi 
elementi paredzēti ar margām, lai nodrošinātu to 
izmantošanu visām vecuma grupām. kalna pagasta 
pārvalde uzstādīja divus koka solus un finansēja apza-
ļumošanai iegādātos stādus.

rīGas reĢionĀ

alojas novada staicelē atbalstīts bērnu konkursa 
uzvarētāja darbs “pilsētas mežā” – lapene “Mušmire”, 
kura gan “izaugs” tikai šogad. veca, nesimetriska 
sēnes galva no šindeļu dēļiem, punktiņi no septiņiem 
(!) dažādiem latvijas kokiem, apkārt soliņi, kāpnes 
no dažādu koku dēlīšiem, no apakšas izgaismota 
lapotne.

limbažu novada augstrozes distanču slēpošanas 
trasē veikti labiekārtošanas darbi, lai nodrošinātu tās 
pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem un populari-
zētu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. projekta ietvaros 
uzstādītas koka tualetes un mitrajās vietās izvietoti 
koka tiltiņi.

salaspilī ierīkots aktīvās atpūtas laukums ar dekoratī-
viem vingrošanas rīkiem.

Baldones pilsētas teritorijā ierīkota “zaļā pietu-
ra” daudzdzīvokļu namu tuvumā. tagad apmēram 
800 m² plašajā laukumā brīvo laiku varēs pavadīt 

ne tikai jaunie vecāki ar mazuļiem, bet arī bērni pēc 
skolas. laukumā izvietotas mazās arhitektūras formas 
aktīvām nodarbēm. Nākotnē laukumiņa ierobežo-
šanai no daugavas ielas plānots izveidot baldones 
pilsētai raksturīgās ceriņu krūmu grupas, laukums 
tiks pilnveidots ar krāsainu lapu dekoratīvo krūmu un 
koku stādījumiem.

rīgas pilsētas pārdaugavā šopavasar pabeigs īstenot 
projektu, lai Āgenskalna priedēs teritoriju papildinātu 
ar priežu stādījumiem un vingrošanas rīkiem.
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VidZeMĒ

kocēnu novada pašvaldība ieplānojusi sakārtot ne 
tikai potenciālo tūristu apstāšanās vietu pie Jumaras 
upes ietekas gaujā, kur apskatāmi interesanti dabas 
objekti, bet arī šo velomaršrutu visā kocēnu novada 
teritorijā – izvietojot norādes, brīdinājuma zīmes un 
informācijas stendus.

Valmierā brīvdabas pedagoģiskās izglītības parkā 
“simtjūdžu meža akadēmija” izveidota dendroloģiskā 
dabas taka, kas pilsētas izglītojamajiem un iedzīvotā-
jiem rada iespēju iepazīties ar koku daudzveidību un 

dažādību, kā arī piekopt aktīvu un veselīgu dzīvesvei-
du. parka izveidošanu uzsāka 2009. gadā, te atrodas 
sīpolpuķu stādījumi “Alpu pļava”, putnu dziesmu svēt-
ku birzs ar tur iekārtoto “putnu lūkotavu”, sajūtu taka 
no dažnedažādiem materiāliem, senču saules kalen-
dārs, bērnu rotaļu laukuma komplekss “simtjūdžu 
meža akadēmijas pils” un citi objekti.

rūjienas novada pašvaldības projekts īpaši sasaucās 
ar eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu soli-
daritātei. senioru mājā uzsāka ierīkot atpūtas parku 
ar kolekcijas – tematiskā tipa pīlādžu stādījumiem. 

Nākotnē paredzēts pastaigu taku papildināt ar citām 
koku sugām, par idejisko pamatu izmantojot latviešu 
tautas tradīcijām nozīmīgākos kokus: ozolu, liepu, 
bērzu un ievu. pastaigas takas ikdienas uzturēšanu 
(zāles pļaušanu, lapu grābšanu u.c.) veiks senioru 
mājas darbinieki un klienti. savukārt koku kopšanu 
(zaru apzāģēšanu, vainagu veidošanu utt.) nodrošinās 
Rūjienas novada pašvaldības speciālisti.

raunas novadā turpināja veidot 2009. gadā iesākto 
rotaļu laukumu Raunas centrā, pilskalna pakājē. tā 
dizains veidots no koka, arī 2012. gada Meža dienās 
laukumu papildināja ar koka konstrukciju, ko rotaļ-
nieki izmanto aktīvai atpūtai.

smiltenes vecā parka apstādījumi papildināti ar 
košiem un krāsainiem kokiem un krūmiem, kas parka 
ainavu padara interesantāku un daudzveidīgāku. 
otrās akcijas ietvaros tur uzstādīja dažādus āra vin-
grošanas elementus, kas kļūs par tuvākās apkārtnes 
bērnu un jauniešu tikšanās vietu.

Gulbenes novada lizuma vidusskola iekārtota pilī, ap 
kuru atrodas parks piecu hektāru platībā. Netālu no pils 
ir dīķu virkne, bet dienvidu pusē – augļu dārzs. Šī vieta 
pamazām pārtop par atpūtas teritoriju dažādu vecumu 
iedzīvotājiem. projekta ietvaros te uzstādīta lapene.

Valkas novadā pie kārķu pamatskolas iestādīti augļu 
koki, bet skolas bišu dravā uzstādīts latvijā pirmais 
guļbūves strops, kas ir Rīgas tehniskās universitātes 
studentes zanes zelčas diplomdarbs. strops gatavots 
no ekoloģiskiem materiāliem, tā apstrādei izman-
totas ekoloģiskas krāsas. guļbūves strops ļoti labi 
iekļaujas ainavā – novietots netālu no ābeļdārza un 
lieliski papildina bišu dravu. tas būs arī ļoti uzskatāms 
guļbūves principu paraugs mājturības stundām, kā arī 
interesants apskates objekts tūristiem. Šīs aktivitātes 
palīdzēja kārķu pamatskolai šogad iegūt zaļo karogu.
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Guntas klismetas
saruna ar
vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas
valsts sekretāra 
vietnieku vides 
aizsardzības 
jautājumos
JUriJU 
spiridonoVU

– nesen valdībā atbalstīts VaraM sagatavotais 
atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.–
2020. gadam, kura mērķis ir panākt atkritumu 
apjoma samazināšanos un veicināt atkritumu radī-
to resursu racionālu izmantošanu, kā arī nodro-
šināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī pēc 
iespējas mazāk apdraud vidi un cilvēku veselību. 
kādā veidā latvijā panāksim pirmā mērķa sasnieg-
šanu – atkritumu daudzuma samazināšanu un vai 
mūsu radīto atkritumu apjoms ar gadiem pieaug 
vai tomēr samazinās?

– Atkritumu apjoms latvijā pēdējos gados kopumā 
ir mazinājies, taču tas diemžēl nav saistīts ar iedzī-
votāju apziņas pieaugumu, bet gan krīzi – cilvēki 
mazāk iegādājas dažādas preces, un tas nozīmē 
daudz mazāk iepakojuma, kā arī nopietnāk izturas 
pret pārtiku – vairs neiepērkas veselam mēnesim 
uz priekšu, pēc tam pusi no tā izmetot. Atkritumu 
apjomu ietekmē arī demogrāfiskā situācija, jo daudzi 
ir pametuši valsti. līdz ar to tie nav īstie faktori, kas 
noveduši pie vēlamā rezultāta. valstij izejot no krīzes 
un daļai cilvēku atgriežoties atpakaļ, mēs nonāksim 
tādā pašā situācijā, kādā bijām, ja neko nemainīsim.

– tātad, ja ekonomika attīstīsies, bet atkritumu 
apsaimniekošanā viss paliks pa vecam, tad atkritu-
mu apjoms atkal pieaugs?

– Jā, jo nekas jau nav mainījies saistībā ar cilvēku 
apziņu, nav bijuši tādi būtiski pavērsieni, kas ietek-
mētu atkritumu radīšanu. īpaši tas attiecas uz lielajām 
pilsētām. salīdzinājumā ar lauku un arī mazpilsētu 

iedzīvotājiem, kas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 
par atkritumu izvešanu izjutuši nozīmīgu cenu kāpu-
mu, pilsētās maksa ir daudz zemāka, piemēram, 
daudzdzīvokļu mājā Rīgā tā svārstās ap vienu latu 
no cilvēka. iedzīvotāji var šķirot atkritumus un var arī 
nešķirot – tas neiespaido viņu maksājumu summu. 
tāpēc, lai sasniegtu plānā izvirzīto mērķi samazināt 
atkritumu apjomu, galvenais ir izveidot pieejamus 
mehānismus dalītai vākšanai. Nepietiek tikai ar to, 
ka cilvēks mājās sašķiro trīs vai četros maisos dažādu 
atkritumu veidus un viņam tos ir kur aiznest, bet sva-
rīgi, lai valstij būtu skaidrība, ko ar šiem iegūtajiem 
resursiem tālāk var izdarīt. Ja zinām, ka latvijā nav 
neviena ražošanas uzņēmuma, kas pārstrādā, pie-
mēram, stiklu, tas nozīmē ievērojamas investīcijas, 
vai nu lai radītu šāda veida pārstādes rūpnīcu un tas 
būtu ekonomiski pamatoti, vai arī jāattīsta šo resursu 
eksports, lai mēs varētu stiklu izvest uz citām valstīm, 
kur to pārstrādā, un tas būtu finansiāli izdevīgi.

– Jaunajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 
noteikts, ka līdz 2014. gada 31. decembrim katrā 
pašvaldībā jānodrošina dalītās savākšanas iespējas 
sadzīves atkritumos esošajam papīram, plastmasai, 
stiklam un metālam. Ja latvijā nav neviena uzņē-
muma, kas pārstrādā stiklu, vai valsts palīdzēs tādu 
veidot vai arī eksportēsim?

– valsts atbalsta programmas nākamajos periodos 
noteikti būs paredzētas, lai attīstītu nevis tikai labākas 
šķirošanas iespējas, bet atkritumu tālākizmantošanu 
un iegūto materiālu pārstrādi. Šāda veida atbalstam 
jānovirza gan valsts līdzekļi, gan jābūt arī iespējai 
izmantot eiropas savienības fondus. protams, tā 
nenotiks, ka kāds uzņēmējs iedomāsies pārstrādāt 
noteiktu atkritumu veidu un pretendēs uz finansēju-
mu, jo ne visi atkritumu materiāli latvijā tiek savākti 
tādā daudzumā, lai varētu šeit uzbūvēt rūpnīcu to 
pārstrādei, tāpēc ir jābūt iespējai tos eksportēt. bet 
te liela nozīme materiālu kvalitātei, teiksim, saistībā 
ar stiklu – ja to iemetam tajā pašā atkritumu spainī, 
kur tikko esam izmetuši kartupeļu mizas, tad nebūs 
derīgs ne viens, ne otrs, tos grūti atdalīt, turklāt stik-
lu pēc tam vajag īpaši nomazgāt un apstrādāt, lai 
tālāk varētu kaut kur vest. Uzņēmēji, kas strādā šajā 
jomā, noteikti rēķinās, vai iegūtais materiāls viņiem 
atmaksāsies un vai vispār lietderīgi to vilkt laukā no 
šāda konteinera – varbūt visas tālākās izmaksas, lai 
nogādātu šo materiālu uz pārstrādi, ir lielākas nekā 
iespējamā peļņa, ko no tā var dabūt. tāpēc mūsu 
uzdevums ir izveidot pietiekamas šķirošanas jau-
das, lai iedzīvotājiem nodrošinātu dalītās vākšanas 

atkritUMi naV tikai 
atkritUMi
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iespējas un nodotie materiāli sadalījumā pa kontei-
neriem būtu labākas kvalitātes. tikpat nozīmīga ir arī 
otra puse – šie materiāli nav tikai atkritumi, bet gan 
resursi, tāpēc svarīgi, lai tie nepamet latviju un lai arī 
šeit būtu vieta, kur tos var izmantot jaunu produktu 
ražošanai.

– kā tas būs – vai pēc pusotra gada pie katras daudz-
dzīvokļu un individuālās privātmājas stāvēs četri 
dažādi konteineri un tos iztukšot brauks četras 
dažādas mašīnas?

– par četriem konteineriem – tā tam vajadzētu būt, bet 
četras mašīnas nav obligāti. tas ir nākamais jautājums, 
kādā veidā to izdarīt, var visu savākt arī viena mašīna, 
ja tai ir dažādi nodalījumi. svarīgāks ir kas cits – paš-
valdībām jāgādā par dalītās vākšanas iespējām un šim 
procesam vajadzētu notikt jau sen.

– Cilvēki min pretargumentu – kāpēc šķirot, ja pēc 
tam viss tiek sagāzts vienā katlā?

– Un viņiem ir taisnība. Nepietiek tikai ar to, ka mate-
riāls tiek savākts, ir jābūt skaidram tālākajam ceļam, 
ko ar to var uzsākt. valsts uzdevums ir atrisināt šo 
jautājumu, tāpēc nākamajā periodā pirmām kār-
tām sniegsim atbalstu ražošanai – savākto materiālu 
izmantošanai un pārstrādei, turklāt jebkādu materiā-
lu – gan plastmasas, gan makulatūras, gan stikla pār-
strādei. galvenais, uz ko raudzīsimies – lai uzņēmēju 
sagatavotais un ekonomiski pamatotais projekts būtu 
dzīvotspējīgs un ilgtermiņa, lai pārstrādei tiktu nodro-
šinātas jaudas un būtu skaidrs, no kurienes materiālu 
ņemt. Mums jāapzinās, ka atkritumi ir resursi. Ja 
latvija neizveidos pietiekamas jaudas šo materiālu 
pārstrādei, tad to izdarīs kaimiņvalstis, jo mums nav 
tik liela ekonomika, kas varētu darboties izolēti no 
pārējās pasaules.

– Jaunā valsts plāna otrs lielais mērķis paredz atkri-
tumu radīto resursu racionālu izmantošanu. Cik 
daudz mēs latvijā atkritumus pārstrādājam un ko 
no tiem jau mākam saražot?

– Mēs pārstrādājam pet iepakojumu, piemēram, 
pet granulas tālāk var izmantot plastmasu ražošanai. 
Nesen uzsākts jauns projekts automašīnu riepu pār-
strādei ar pirolīzi. ierobežotā daudzumā nodarbo-
jamies arī ar bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem 
un veidojam kompostu, taču šeit jūtama diezgan 
liela pretestība. Mēs gan neesam vienīgā valsts, kas 
saskārusies ar šādu problēmu, jo cilvēkiem ir psiho-
loģiska barjera izmantot kompostu, kas veidojies no 
atkritumiem. taču tas nenozīmē, ka šāds komposts 
obligāti jāizmanto pārtikas ražošanai! Mēs pat neie-
domājamies, cik daudz dabas resursu izšķērdējam, 
kaut gan pieejami otrreiz izmantojamie materiāli, 
teiksim, ceļu būvē, apzaļumošanā, mežsaimniecības 
nozarē – tur šāds komposts būtu īsti vietā. kāpēc tas 
netiek darīts? Acīmredzot vaina ir arī mūsu, tas ir, 

valsts pusē – nav izstrādāti standarti šim kompostam, 
neesam noteikuši, kādiem jābūt visiem paramet-
riem, tāpēc to nevar izmantot kā noteiktu produktu 
un tirgot. vēl arī tas, ka mums ir zems dabas resursu 
nodoklis melnzemes izmantošanai – vienkāršāk un 
lētāk ir kaut kur aizbraukt un sarakt zemi nekā nopirkt 
kompostu.

– kā valsts grasās labot šo situāciju?

– Uzskatu, ka, mainot nodokļu sistēmu un palielinot 
nodokļus primāriem resursiem, varam dot iespēju tir-
got tos resursus, kurus iegūst no atkritumiem. latvijā 
ļoti labi tiekam galā ar metāllūžņu pārstrādi, kas arī 
ir viens no atkritumu veidiem. Šeit apziņa par to, ka 
metāllūžņi nav vienkārši atkritumi, atnākusi daudz 
ātrāk nekā citās nozarēs, jo ar to varēja nopelnīt. 
padomju laikos lūžņi mētājās un par tiem neko īpaši 
daudz nemaksāja, bet tagad saprotam, ka metāla 
cena kāpj un dabas resursi uz mūsu planētas nav tik 
neizsmeļami, kā tas likās iepriekš. bet, ja iegaumēsim, 
ka pet pudeles ražo no naftas, tad kādubrīd nonāk-
sim līdz apziņai, ka arī pet pudele ir kaut kas vērtīgs 
un to nevajag vienkārši izmest, jo no tās var saražot 
citu produktu. Mēs arī raugāmies uz tendencēm, 
kādas iezīmējas citās, attīstītākās valstīs. tā, piemē-
ram, Nīderlandē pārstrādā vairāk nekā 90 procentus 
atkritumu. Nedomāju, ka viņi to dara tikai dabas dēļ, 
noteikti ņem vērā arī ekonomiskos aspektus. Mūsu 
valsts nav bagāta ar izejvielām, taču esam ieguvuši 
jaunus resursus – atkritumus, ko iespējams pārstrādāt, 
tāpēc būtu žēl tos atdot kaimiņvalstīm.

– Šobrīd tā notiek ar stiklu – ne velti pierobežas 
iedzīvotāji to ved nodot uz igauniju. kad beidzot 
arī pie mums tiks ieviesta depozīta sistēma dzērie-
nu iepakojumam un vai atbildība par iespēju nodot 
tukšās pudeles gulsies uz tirgotāju pleciem?
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– patlaban izstrādājam depozīta sistēmas koncepci-
ju, un mūsu ministram tā ir svarīgākā prioritāte gan 
vides aizsardzības, gan arī atkritumu jomā. No šīm 
prioritātēm izriet arī depozīta sistēmas ieviešanas 
vēlamais laiks – 2015. gads, un līdz tam mūsu uzde-
vums ir izbeigt garo un seno konfliktu ar nozarēm. 
Ministrija nekādā gadījumā negrib ierobežot vai 
mazināt latvijas uzņēmēju konkurētspēju vai radīt 
viņiem papildu zaudējumus, bet meklē ceļu, kas 
būtu pieņemams gan nozarei, gan arī ļautu sasniegt 
nospraustos mērķus. pateicoties depozīta sistēmai, 
būtu iespējams šo atkritumu veidu – pudeles – iegūt 
labākā kvalitātē, jo tās netiktu sajauktas kopā ar 
citiem atkritumiem. tas arī vairāk par krāsainajiem 
konteineriem stimulētu iedzīvotājus stikla taru aiz-
nest atpakaļ uz veikalu, jo tur viņi varētu daļu no 
samaksātās naudas atgūt. No savas personiskās pie-
redzes zinu, kā depozītsistēma darbojas igaunijā. 
tā sanācis, ka tur uzturos diezgan bieži un man 
jānodod atkritumi, kas veidojas mājsaimniecībā. 
pirmām kārtām visiem ir skaidrs, kādus materiālus 
vispār nedrīkst mest konteinerā, tajā skaitā pudeles. 
savukārt tās var sakrāt un tad aizvest uz veikalu, kur 
uzstādīts pudeļu pieņemšanas automāts. Nododot 
pudeles, pretī tiek izsniegta kvīts par atbilstošu nau-
das summu, ko iespējams izmantot turpmākajiem 
pirkumiem.

– Cik daudz no kopējā saražotā atkritumu apjoma 
veido bīstamie atkritumi, par kuru apglabāšanu 
atbildīga valsts, un cik – sadzīves atkritumi, kas ir 
pašvaldību pārziņā, un kurš veids sagādā lielākas 
problēmas?

– viennozīmīgi sadzīves atkritumi – to ir pat tūkstoš-
reiz vairāk! Attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem 
situācija laika gaitā mainījusies. pirms desmit gadiem, 
kad uzsākām darboties šajā jomā un valstij bija jāno-
drošina droša atkritumu apglabāšana, redzējām, ka 
latvijā tiek saražots diezgan ievērojams bīstamo atkri-
tumu apjoms – līdz desmit tūkstošiem tonnu gadā. 
Šobrīd nākas apglabāt tikai apmēram tonnu. tas 
izskaidrojams ar to, ka notikušas divas lielas pārmai-
ņas. pirmā ir tāda, ka uzņēmumi izmanto modernas 
tehnoloģijas, kas ļauj izvairīties no liekiem bīsta-
majiem atkritumiem. otra pārmaiņa nozīmē to, ka 
agrāk par bīstamiem uzskatītie atkritumi kļuvuši par 
izejvielu. tā, piemēram, “liepājas metalurgā” teh-
noloģiskajā procesā veidojas izdedži, kas faktiski ir 
bīstamie atkritumi, bet šobrīd modernās tehnoloģijas 
ļauj tos apstrādāt vēlreiz, atgūt metālu un atlikumu 
izmantot, teiksim, ceļu būvniecībā. tas, kas agrāk 
likās bīstamais atkritums, vairs nav atkritums, bet ir 
viens no resursiem. valsts nozīmes bīstamo atkritu-
mu poligons latvijā ir viens – tas atrodas zebrenē, kā 
arī atsevišķus bīstamo atkritumu veidus pieņem daži 
sadzīves atkritumu poligoni.

– saistībā ar bīstamajiem atkritumiem noteikti 
jāmin arī Baldone un gadiem neatrisinātais jautā-
jums ar “radonu”.

– Šā objekta sakarā ilgu laiku no valsts puses valdīja 
klusums, bet tagad esam uzsākuši sarunas un gatavo-
jam dokumentu, kas saucas “vides politikas pamat-
nostādnes”, kur atsevišķa sadaļa būs veltīta radiācijas 
problēmām, tajā skaitā arī baldonei. Mūsu skatījumā 
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ir laiks atgriezties pie kompensācijām baldones paš-
valdībai par šā objekta izvietošanu novada terito-
rijā, jo tas ietekmē gan uzņēmējdarbības iespējas, 
gan īpašumu vērtību un citus jautājumus. turklāt 
baldone ir vecākais kūrorts baltijā! Ja valsts te izvie-
tojusi stratēģiski svarīgu objektu, bet kādā brīdī dažā-
du apstākļu dēļ aizmirsusi par to maksāt, tad laiks 
atgādināt, ka valstij jāspēj rūpēties par saviem stra-
tēģiskajiem objektiem. Šogad šo jautājumu noteikti 
aktualizēsim.

– Cik latvijā ir reģionālo sadzīves atkritumu poligo-
nu, atkritumu šķirošanas un pārstrādes centru, dalī-
tās atkritumu vākšanas laukumu, šķirošanas punktu 
un vai, pēc jūsu domām, to skaits ir pietiekams?

– Atkritumu apsaimniekošanas reģioni latvijā ir 
vienpadsmit, un poligoni iekārtoti atbilstoši reģionu 
skaitam. visvairāk trūkst dalīto atkritumu vākšanas 
punktu, īpaši Rīgā, un to var apstiprināt vairāku gal-
vaspilsētas rajonu iedzīvotāji, jo daudzdzīvokļu mājās 
iespējas šķirot atkritumus ir ļoti ierobežotas. Uzskatu, 
ka šķirošanas punkti nav jāveido ikvienā vietā, bet gal-
venokārt vadoties pēc iedzīvotāju blīvuma, un lauku 
teritorijās nevajag tik daudz punktu kā lielajās pilsētās. 
kopaina gan ir tāda, ka šobrīd neesam sasnieguši pat 
pusi no optimālā punktu skaita, lai varētu apgalvot, 
ka lielākajai daļai iedzīvotāju ir nodrošināta iespēja 
šķirot atkritumus tuvu pie savām mājām, nevis vākt 
tos dažādos maisos un vest uz kādu šķirošanas staciju 
vai punktu.

– Vai ministrija saņem iedzīvotāju sūdzības saistībā 
ar atkritumu apsaimniekošanu un par ko cilvēki 
visbiežāk sūdzas?

– visvairāk sūdzību saņemam par uzņēmumu dar-
bību pašvaldībās, par to, ka uzņēmumi pienācīgi 
neveic savas funkcijas – vai nu nesavāc atkritumus, 
vai izdara to klientam nepieņemamā veidā, vai iztu-
rējušies rupji, vai atkritumi izmētāti vai daļēji palikuši 
uz zemes un tā tālāk. beidzamajā laikā cilvēki sūdzas 
par maksājumiem un par to, kādā veidā pašvaldības 
to nosaka. tāpat nereti iedzīvotāji ir neapmierināti ar 
izvēlēto vietu, kur iekārtots dalīto atkritumu savāk-
šanas punkts. saņemam sūdzības arī par privātām 
kompānijām, kas dažās pašvaldībās savu darbību 
uzsākušas neveiksmīgi. Ministrija, protams, reaģē uz 

sūdzībām un cenšas šīs situācijas risināt, kaut vairumā 
gadījumu konkrētā sadzīves problēma būtu risināma 
uz vietas, nevis ministrijā. sadzīves atkritumu orga-
nizēšanu valsts ir deleģējusi pašvaldībām, tāpēc, ja 
kādā pašvaldībā tas notiek neveiksmīgi un iedzīvotāji 
ir neapmierināti, tā nav valsts problēma, bet konkrē-
tās pilsētas vai novada saimnieka atbildība un rīcība.

– savukārt pašvaldības ir neapmierinātas ar 
iepirkumu likumu. kā jums liekas, vai labāk, ja 
atkritumu apsaimniekošanu veic pašvaldības izvei-
dota kapitālsabiedrība vai tomēr rīkot vispārēju 
iepirkumu, kurā piedalās visi, kas grib?

– es uzskatu, ka normāls ceļš jebkurai saprātīgai izvē-
lei ir konkurss, vienīgais izņēmums varētu būt tikai 
privātajā dzīvē, kad izvēlamies partneri. Man nešķiet, 
ka atkritumi ir tik privāta lieta, tas ir ekonomisks jau-
tājums, un svarīgi, lai uzņēmējs, kurš ienāk šajā jomā, 
būtu kompetents un sniegtu pakalpojumu par saprā-
tīgu cenu. Nevienai pašvaldībai nav aizliegts iepirku-
mu papildināt ar vairākiem kritērijiem, par pamatu 
ņemot nevis zemāko cenu, bet ekonomiski pama-
totāko piedāvājumu, kas ietver daudzas komponen-
tes – cik šķirošanas punkti tiks izveidoti, kā un cik 
intensīvi šos pakalpojumus nodrošinās, kādā veidā 
notiks iedzīvotāju informēšana un tā tālāk – tādiem 
jābūt konkursa nosacījumiem. Analizējot šīs norises, 
esam konstatējuši, ka vislielākās problēmas saistās 
nevis ar to, kurš sniedz šo pakalpojumu, bet kāds ir 
līgums starp pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību. 
diemžēl daudzos līgumos ir ļoti rupjas juridiskas un 
ekonomiskas kļūdas. tā, piemēram, pats elementārā-
kais – jebkurā līgumā ir sadaļa par pušu pienākumiem 
un tiesībām, bet, ja pienākumi paredzēti tikai vienai 
pusei, savukārt otrai – tikai tiesības, tad kaut kas šajā 
līgumā nav pareizi. izvēloties atkritumu pakalpojuma 
sniedzēju, pašvaldībai šajā līgumā pirmām kārtām 
jānodrošina savas, tas ir, savu iedzīvotāju intereses. 
otra problēma saistās ar to, ka mums jābūt gataviem, 
kā rīkoties, ja konkurss būs neveiksmīgs. Atkritumi 
veidojas neatkarīgi no konkursa rezultātiem, un tas 
nozīmē, ka jābūt mehānismam, ko darīt tad, ja iets 
iepirkuma ceļš, esam bijuši apzinīgi, mums bijis nor-
māls nolikums un tehniskās specifikācijas, bet vai nu 
piedāvātā cena ir neadekvāti augsta, vai nav neviena 
pretendenta.

– no otras puses, pašvaldības kapitālsabiedrība 
tomēr dod darba vietas vietējiem un zināms arī, ka 
pašmāju meistari padara darbu labāk nekā sveši-
nieki.

– Ministrija nekad nav uzstājusi, ka pašvaldību kapi-
tālsabiedrībām vajadzētu aizliegt piedalīties atkri-
tumu apsaimniekošanā, taču, ja pašvaldība nevar 
izskaidrot racionālo izvēli, ja ir noslēgts līgums, neiz-
skatot citas alternatīvas, ja nav analizēts, vai tas būs 
lētāk vai kvalitatīvāk, ja nav nekādu argumentu, kas 
pamato lēmuma pieņemšanu, tad to nevar uzskatīt 



uzraugām

LOGS30

par normālu lēmumu. turklāt slikti ir tas, ka pašval-
dība to nespēj izskaidrot ne ministrijai, ne saviem 
iedzīvotājiem. sūdzības par tarifiem un augsto maksu 
nāk arī no vietām, kur par šo pakalpojumu atbildīga 
ir pašvaldības kapitālsabiedrība, nevis komersants. 
Ja nav bijis konkurss, mums tiek izslēgta iespēja 
pārbaudīt, vai noteiktais maksājums ir pamatots. 
saistībā ar iepirkumiem ir vēl cita lieta, kas raksturīga 
latvijā – mēs apzināmies risku, ka iepirkumā var vin-
nēt kompānija ar lielu apgrozījumu un finanšu rezer-
vēm, tāpēc kādu laiku tā, iespējams, nodarbosies ar 
dempingu, lai iekarotu tirgu. pēc tam šo kompāniju 
ļoti grūti ietekmēt, un tad tā var celt tarifus. Mūsu 
valstī ar šādiem jautājumiem nodarbojas gan vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan 
konkurences padome.

– Varbūt izeja ir pavisam vienkārša – noteikt griestus 
zemākajai un augstākajai cenai?

– iespējams, to varētu mēģināt, taču situācija dažādos 
novados ir atšķirīga, un atkritumu savākšana, teiksim, 
Rīgā ir pavisam citādāka nekā kādā latgales novadā. 
kritērijus būtu iespējams izveidot, bet ļoti svarīgs ir 
teritorijas blīvums, kas latvijā ir nepastāvīgs faktors. 
kopumā atbilde uz jautājumu par iepirkumu ir tāda – 
tas jāveido ekonomiski loģisks. Aicinām pašvaldības 
ielāgot, ka izvēlei jābūt nevis emocionāli, bet ekono-
miski pamatotai!

– atgriežoties pie jaunā atkritumu apsaimniekoša-
nas valsts plāna – cik liels finansējums paredzēts tā 
īstenošanai un kādiem pasākumiem?

– Šajā plānā neesam paredzējuši finansējuma sadaļu, 
jo mums ir Nacionālais attīstības plāns, kurā iezīmēts 
nākamā perioda finansējums – atkritumu saimniecī-
bai turpmākajos septiņos gados tiks atvēlēti vairāk 
nekā 100 miljoni latu. patlaban ministrijā ir ļoti inte-
resanti strādāt, jo mums jāatrisina vairāki nepabeigti 
jautājumi. varbūt daudziem nav saprotams, kāda jēga 
no tā, ka parakstīsim vienu vai otru normatīvo aktu, 
taču tas nepieciešams, lai sasniegtu tālāku efektu 
un izveidotu normālas civilizētas attiecības vairākās 
jomās. tā, piemēram, vai nevajadzētu ar dabas resur-
su nodokli aplikt visu to makulatūras paku, kas tiek 

samesta mūsu pastkastītēs? tāpat ir vairākas citas lie-
las un mazas iniciatīvas, kas neprasa finansējumu, bet 
ekspertu ieguldījumu, un valsts par to mums maksā 
algu. Ministrijas uzdevums ir normatīvo dokumentu 
sakārtošana, lai tie mehānismi, kas nedarbojas, sāktu 
darboties. Un mūsu galvenais klients ir komersants, 
kurš nodarbojas ar atkritumiem kā resursu, pārstrādā 
un veido jaunus produktus.

– Jūs pieminējāt dabas resursu nodokli – cik daudz 
naudas gadā ar tā palīdzību tiek iekasēts un kā šo 
nodokli izlieto?

– Šobrīd sistēma ir tāda, ka likvidēti speciālie budžeti, 
līdz ar to viss iekasētais nodoklis caur valsts ieņē-
mumu dienestu atnāk uz valsts budžetu un daļa aiz-
iet arī pašvaldībām atbilstoši noteiktajai proporcijai. 
diemžēl arī šeit esam konstatējuši problēmu – izrā-
dās, vid pārskaita naudu pašvaldībai tikai tad, kad 
no nodokļa maksātājiem ir saņemta pilna summa. 
Mēs rosināsim valsts ieņēmumu dienestam pārska-
tīt šo praksi, jo mūsu skatījumā tas nav normāli, ka 
valsts uzreiz saņem savu finansējumu, bet pašvaldībai 
jāgaida.

– Un kas ir galvenie dabas resursu nodokļa maksā-
tāji?

– tie ir atkritumu poligoni, kas maksā par atkritumu 
apglabāšanu, uzņēmumi, kas izmanto dažādu veidu 
dabas resursus, nodrošina dzeramo ūdeni, arī ražoša-
nas uzņēmumi, tāpat tie, kas nodarbojas ar tirdzniecī-
bu, jo tas saistīts ar iepakojumu. kopā dabas resursu 
nodoklis veido ap desmit miljoniem latu gadā. No 
vienas puses, tā ir diezgan nozīmīga summa, ja būtu 
koncentrēta vienās rokās, bet, tā kā tā sadalās gan 
pa pašvaldībām, gan arī valsts budžetā, tad liela 
efekta no dabas resursu nodokļa vides sektoram nav. 
Aptuveni pusotrs miljons latu no iekasētā nodokļa 
tiek vides aizsardzības fondam, kas šo naudu tālāk 
izmanto vides projektu finansēšanai. vislielākie iegu-
vēji no šā nodokļa ir stopiņu novads, kura teritorijā 
atrodas getliņi, un summa ir patiešām ievērojama. 
savukārt valmiera, neraugoties uz ražošanas pilsētas 
statusu, ar dabas resursu nodokļa palīdzību iegūst 
tikai 20 tūkstošus latu gadā. piekrītu viedoklim, ka 
dabas resursu nodoklis jāsaņem tieši piesārņotās vie-
tas novadam, nevis jāsadala starp visām pilsētām un 
novadiem, kas ražo šos atkritumus.

– Marta sākumā eiropas komisija uzsākusi sabied-
risko apspriešanu par to, kā samazināt plastmasas 
atkritumu ietekmi uz vidi, un šī apspriešana notiks 
līdz jūnija otrajai nedēļai. kādi būs latvijas valsts 
ierosinājumi šajā sakarā?

– tiklīdz saņēmām informāciju par šo aptauju, ievie-
tojām to ministrijas mājaslapā, lai latvijas iedzīvotāji 
saprot, ka eiropas līmeņa procesi tiešā veidā attie-
cas arī uz mums. vides jomā tas ir īpaši aktuāli, jo 
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vide jau nav sadalīta pa valstīm, tā ir visiem kopēja. 
izvirzītais jautājums ir interesants, tāpēc ka ne visas 
plastmasas tā vienkārši var pārstrādāt. Mums jādo-
mā, ko darīt ar to materiālu, ko nespējam pārstrādāt, 
jāmeklē kādi citi risinājumi un jāpēta tehnoloģiskās 
iespējas. savulaik Rīgas tehniskajā universitātē tika 
veiktas dažādas izpētes par plastmasām. Arī tagad 
esam atvērti sadarbībai ar pētniekiem un ekspertiem, 
kuri strādā pētniecības institūtos un augstskolās, jo 
bez viņu zināšanām un ekspertīzes mūsu politikas 
dokumenti būs tikai papīrs. Šobrīd klimata jomā 
aktīvi sadarbojamies ar tehnisko universitāti, ūdens 
lietās – ar latvijas Universitāti, daudz vērtīgu spe-
ciālistu devusi lauksaimniecības universitāte, tāpat 
gaidām idejas gan no ventspils un daugavpils, gan 
ikviena, kam ir ko teikt. padziļinātu izpēti gaida vairā-
kas tēmas – biotopu aizsardzība, ūdens monitorings, 
vides ekonomika, dažādas tehnoloģijas, arī atkritumu 
izmantošana un daudzas citas.

– tā kā esat ministrijas atbildīgā persona par vides 
aizsardzību, ko, jūsuprāt, vajadzētu reformēt šajā 
jomā un kas atkarīgs no ministrijas, tātad no valsts, 
kas no pašvaldībām un kas no mums katra kā pil-
soņa?

– vides aizsardzības jomā gatavojam centrālo doku-
mentu nākamajiem septiņiem gadiem – vides politi-
kas pamatnostādnes, kur būs aplūkoti gan tematiski 

jautājumi, par kuriem jādomā vienmēr – ūdeni, gaisu 
un tā tālāk, gan pievērsīsimies salīdzinoši jaunam ter-
minam – zaļajai ekonomikai, kas uzsākusi strauju vir-
zību. tāpat akcentēsim ilgtspējīgu attīstību, zaļo pub-
lisko iepirkumu un uzsvērsim, ka pienācis laiks vides 
aizsardzību uztvert nevis kā atsevišķu un no pārējām 
nozarēm atrautu pasākumu, bet tai jāintegrējas visās 
nozarēs un jebkurā procesā – gan ražošanas, gan 
pakalpojumu jomā. tāpēc mūsu skatījumā ir svarīgi 
radīt apziņu, ka arī veiksmīgs uzņēmējs var būt zaļš 
un tas neprasa no viņa lielus līdzekļus, galvenokārt 
tā ir informācijas pieejamība, kas ļauj izdarīt pareizo 
izvēli. Šis gads ir interesants arī dabas aizsardzībā, jo 
šogad aprit četrdesmit gadu gaujas Nacionālajam 
parkam, deviņdesmit slīteres rezervātam un divdes-
mit gadu, kopš pieņemts pirmais likums par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām. tas ir zīmīgs posms, 
kas liek mums novērtēt, ko esam izdarījuši līdz šim, un 
padomāt, kā varētu strādāt uz priekšu. Atbilstoši kat-
rai dokumenta sadaļai, kam pievēršamies, vienalga, 
vai tā ir ģeoloģija un zemes dzīles, vai piesārņojums 
un radiācija, mēs meklējam labākos paņēmienus, ko 
varētu iestrādāt vai nu savos dokumentos, vai nor-
matīvajos aktos, vai ieviest ar projektu palīdzību un 
iegūt finansējumu, lai arī pašvaldības īstenotu jaunas 
idejas, jo šis temats ir bezgalīgs. katru gadu pasaulē 
tiek izveidotas jaunas tehnoloģijas un notiek jauni 
atklājumi, tāpēc mūsu uzdevums ir nepazaudēties 
šajā kopīgajā procesā un laikā.

Datu avots: EUROSTAT, VARAM
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andra Miklucāne,
lielās talkas pagalmu kustības vadītāja

Fakti

• pilotprojekts 2010. gadā, kad tika sakopti un 
labiekārtoti divi rīgas pagalmi – ozolciema ielā 
ziepniekkalnā un Rusova ielā Čiekurkalnā.

• 2011. gadā labiekārtoti pieci pagalmi:
Rīgā – – Nīcgales ielas 48. nama pagalms;
kurzemē – – liepājas pilsētas klaipēdas ielas 84. 
nama pagalms;
zemgalē – – dobeles pilsētas bērzes ielas 26. nama 
pagalms;
vidzemē – – Alūksnes pilsētas Apes ielas 12. nama 
pagalms;
latgalē – – Rēzeknes novada Čornajas pagastā 
krasta ielas 1. nama pagalms.

• 2012. gadā tika labiekārtoti pieci pagalmi:
Rīgā – Maskavas ielas 170. nama pagalms;– 
kurzemē – priekules novada kalētu ciemata liepu – 
alejas 3. un 3a. nama pagalms;

zemgalē – Jelgavas pilsētas satiksmes ielas 53. – 
nama pagalms;
latgalē – ciblas novada Felicianovas ciemata – 
mājas “Atspulgas” pagalms;
vidzemē – Madonas pilsētas gaujas ielas 24. nama, – 
veidenbauma ielas 16. un 18. nama un Rūpniecības 
ielas 18b, 18c un 18d kopīgais pagalms.

• 2013. gadā tiks labiekārtoti trīs pagalmi rīgā:
valdeķu ielas 15. nama pagalm– s;
s. eizenšteina ielas 63. nama pagalm– s;
balvu ielas 9. nama pagalm– s.

kopā četru gadu laikā lielās talkas pagalmu kustība 
aptver 15 pagalmus.

projekta ideja un attīstības gaita

lielās talkas pagalmu kustība ir pagalmu sakopšana 
un labiekārtošana ar iedzīvotāju līdzdalību. pagalmu 
kustība radās, lai palīdzētu iedzīvotājiem rast kopīgu 
valodu un sadarbības iespējas sava pagalma sakopša-
nā un uzlabošanā. tā ļauj pašiem namu iedzīvotājiem 
iesaistīties visā pagalma labiekārtošanas procesā – 
sākot ar viņu pašu vēlmju apzināšanu, idejas rašanos, 
līdz tās realizācijai ar pašu ieguldīto darbu lielās 
talkas dienā.

tas ir nepārspējams sadarbības modelis starp iedzī-
votājiem, pašvaldību, projekta īstenotājiem, studen-
tiem, sponsoriem, ainavu arhitektiem un arhitektiem, 
kad visi darbojas viena mērķa vārdā – sakopt vidi sev 
apkārt, padarīt to draudzīgāku iedzīvotājiem, pielikt 
savu roku un artavu skaistā radīšanai, kas sekmē arī 
lielāku cieņu pret izdarīto, maina attieksmi pret sevi, 
savu darbu un līdzcilvēkiem.

idejas autore ir anete lesīte, kura jau pašā pirmsā-
kumā atrada lieliskus sadarbības partnerus – latvijas 
Ainavu arhitektūras biedrību un Jauno arhitektu kus-
tību, kā rezultātā izveidojusies noteikta un jau pār-
baudīta kārtība šo projektu realizācijai un kustības 
kopējai attīstībai.

Šī kustība sākas ar to, ka rudenī tiek izsludināts kon-
kurss iedzīvotājiem ar mērķi apzināt tos pagalmus, ko 
nepieciešams labiekārtot un kuru iedzīvotāji ir salie-
dēti un kopīgi spēj īstenot pārvērtības savā pagalmā 
ar pašu darbu. lielā talka ir kā mazs atspēriens, kas 
palīdz ar finansējumu un šo pagalmu vīziju izstrādē, 
bet visi darbi ir jāveic pašiem iedzīvotājiem. tad kon-
kursa kārtībā nosaka tos pagalmus, kas lielās talkas 
dienā tiks labiekārtoti.

tad sākas nākamais posms, kas tiek īstenots sadar-
bībā ar Jauno arhitektu kustību un latvijas Ainavu 
arhitektūras biedrību, izsludinot konkursu studen-
tiem. pieteikties konkursam tiek aicināti ainavu arhi-
tektūras, arhitektūras, vides dizaina un būvniecības 
studenti, un viņu uzdevums ir izstrādāt šiem pagal-
miem attīstības vīzijas. studentiem ļoti palīdz latvijas 
Ainavu arhitektūras biedrības biedri – profesionāli 
ainavu arhitekti, kas pamāca, paskaidro un dod savu 

lielĀs talkas paGalMU kUstīBa
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pienesumu labākai idejai un tās pareizai īstenošanai. 
studenti iepazīstas ar iedzīvotāju vēlmēm, apmeklē 
pagalmus un sacenšas savā starpā par labāko priekš-
likumu. parasti vienam pagalmam tiek izstrādāti divi 
priekšlikumi, ar kuriem iepazīstina gan žūriju, gan 
iedzīvotājus, un nosaka to vienu vīziju, pēc kuras 
projekts tiks īstenots. Un tad pavasarī sākas intensīva 
darbu sadale, saskaņošana, materiālu iegāde utt.

priekšdarbi, kas veicami, lai projekti tiktu īstenoti, ir 
gana darbietilpīgi, taču rezultāts, kas top lielās talkas 
dienā, iepriecina visus!

kā viss pagalmos notika – talcinieku 
vērtējumā

2011. gads – rēzeknes novada Čornajas pagastā
Kopīgiem spēkiem darbs tika paveikts. Lielajā talkas 
dienā strādāja 60 cilvēku, lai mūsu mazajām mīļa-
jām atvasītēm būtu vietiņa, kur droši celt smilšu pilis, 
parotaļāties jaunajā pasaku mājiņā un noslēpties no 
karstajiem saules stariem vai lietus, vienkārši pasēdēt 
ar māmiņu vai vecmāmiņu un palasīt pasaku grāmatu. 
Vai tas nav lieliski! Mūsu bērniem ir droša vieta, jo vecāki 
un apkārtējie cilvēki parūpējušies par viņu drošību un 
laimīgu bērnību.

edgars paškovs un Vija Jeršova, iedzīvotāji

2011. gads – dobelē
Pirmais pagalma labiekārtošanas posms pagalmā 
ienesis dzīvību un košumu, cilvēku acīs – prieku un 
sirdī – gandarījumu par paveikto. Baudot atbalstītāju 
sagādātos kārumus, tika atzīmēts kopā izdarītais, teikti 
paldies vārdi un, lūkojoties uz priekšu, nosprausti tālākie 
uzdevumi, jo kurš gan cits, ja ne mēs savu vidi padarīsim 
skaistāku?

ilze rudzāte, dobeles pagalmu vīzijas autore

2012. gads – rīgā
Lielās talkas dienā pēc pulksten 9 sāka nākt iedzīvotāji, 
un nāca un nāca. Es laimē uzelpoju, bet viņi nāca vēl. 
Man no prieka gribējās viņus visus apskaut un sabučot. 
Viena daļa iedzīvotāju ir atsaucīgi vienmēr, un tas ir 
brīnišķīgi, bet, kad atnāca strādāt tādi, kas nepiedalās 
nekur un nekad, arī jaunieši, kas tikai klīst apkārt ar ali-
ņiem rokās, tad tiešām pārņēma milzu gandarījums. Un 
visi strādāja. Pēc divām stundām likās, ka pagalmā strā-
dā kāds tūkstotis cilvēku. Protams, ka tik daudz nebija, 
taču pagalms mudžēja kā skudru pūznis. Talkas dienas 

vakarā es aiz prieka apraudājos – tādu gandarījumu un 
pozitīvisma lādiņu sen nebiju guvusi! Divkāršs prieks, 
ka tie, kas to visu pagalmā paveica, bija kaut kādas 
“Maskačkas” daudzstāveņu iedzīvotāji.
Baiba Giptere, Maskavas ielas 170. nama iedzīvotāja

2012. gads – Ciblas novada Felicianovā
Talkas dienā visu pabeidzām ap sešiem vakarā, bijām 
noguruši, bet mūsu vīri vēl sita pēdējās naglas jaunajā 
galdā, kas stāvēs uzceltajā nojumē. Bērni nevarēja vien 
sagaidīt, kad varēs nošļūkt no jaunā slīdkalniņa. Un 
beidzot tas brīdis bija klāt! Dega ugunskurs, noguruši, 
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inga langenfelde,
ainavu arhitekte,
latvijas Ainavu 

arhitektu biedrības 
valdes locekle

latvijas Ainavu arhi-
tektūras biedrība 
(lAAb), jau ceturto 
gadu sadarbojoties 
ar lielo talku, rada 
neierastas, bet patī-
kamas pārmaiņas 
daudzdzīvokļu namu 
pagalmos, uzlabojot 
tajos estētisko kvali-

tāti, atrisinot samilzušas saimnieciskas problēmas un 
drosmīgi piepildot dažus daudzdzīvokļu namu iedzī-
votāju lielos vai mazos sapņus, kuru īstenošanai līdz 
šim pietrūcis drosmes un rocības.

profesionālas konsultācijas un ideju vētras palīdz 
harmonizēt dzīvojamo vidi, sakārtojot apkārtni un 
papildinot pagalmus ar iztrūkstošām, bet vajadzī-
gām lietām. palīdzam izveidot jaunus stādījumus 
un savest kārtībā esošos (sakopjot koku vainagus un 
likvidējot nevērtīgos vai novecojušos stādījumus). 
Rodam iespēju sakārtot morāli un tehniski noveco-
jušus bērnu rotaļu laukumus un solus, citviet radām 

tos no jauna. izveidojam pagalmos atpūtas vietas ne 
tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem un senioriem. 
Mēģinām pelēkajos pagalmos ienest radošas, krāsai-
nas un dinamiskas novitātes.

latvijas Ainavu arhitektūras biedrība aktīvi atbalsta 
pagalmu labiekārtošanas kustību, jo saredz tajā lie-
lisku izaugsmes iespēju gan pašiem iedzīvotājiem, jo 
tādējādi viņi iemācās strādāt komandā, izvirzīt mēr-
ķus un kopīgi arī tos sasniedz, jo pagalmu labiekārto-
tāji ir viņi paši, gan arī šis projekts uzlabo izpratni par 
vides kvalitāti, estētiku un sadarbības formām.

biedrības biedri, kuri jau četrus gadus ir studen-
tu izstrādāto pagalmu labiekārtošanas projektu 
padomdevēji un konsultanti, arī paši talkas dienā 
aktīvi līdzdarbojas pagalmu pārveidošanas darbos. 
es pati 2010. gada talkā piedalījos pagalma lab-
iekārtošanā ziepniekkalnā un pagājušogad vadīju 
studentu grupu ciblas novada Felicianovas ciemata 
pagalma labiekārtošanas projekta plānošanā un rea-
lizācijā.

Šogad noteikti piedalīšos talkā kādā no trim Rīgas 
pagalmiem. tas ir ļoti aizraujoši, un gandarījums 
– neizmērāms! ļoti priecājos, ka man kā ainavu 
arhitektei ir iespēja lielās talkas dienā nevis vākt 
līdzcilvēku atstātos atkritumus, bet gan varu sagā-
dāt iedzīvotājiem apmierinātību un prieku, kopā ar 
viņiem humanizējot tuvāko dzīvojamo vidi.

arHitekti rada pĀrMaiŅas paGalMos

bet gandarīti vērojām bērnus un novērtējām paveikto – 
prieks neaprakstāms.

antoņina Hindogina, mājas “Atspulgas” iedzīvotāja

2012. gads – priekules novada kalētos
Nonākot pagalmos, jutāmies patiesi pārsteigti un ļoti 
iepriecināti. Lai arī zinājām, ka kalētieši jau pirms Lielās 
talkas paši veidojuši veselas piecas savas apakštalkas, 
tomēr redzēt visu tik gatavā stadijā bija tiešām negaidīti. 
Lielākā daļa detaļiekārtu, kuru rasējumus bijām viņiem 
jau iepriekš sūtījuši, bija uzstādītas! Atlika vien burtu 
spirāles un “ligzdu” izveide, krāsošanas darbi, augu stā-
dīšana un zemes nolīdzināšana, kā arī vēl daži sīkumi. 
Lūk, tik čakli ir iedzīvotāji!
līva Garkāje, kalētu pagalmu studentu grupas pārstāve

2013. gads – rīgā
Nav iespējams aprakstīt to sajūtu, kad tu esi procesā, kas 
saliedē jebkuru cilvēku, kurš piedalās pagalma labiekār-
tošanā – jo visi darbojas viena mērķa dēļ. Kāds domā 
par bērnu un mazbērnu nākotni, cits nāk draudzēties 
un darboties kopā, cits vienkārši nevar nosēdēt mājās – 
redz, cik jauka atmosfēra, un tam visam ir arī rezultāts. 
Patīkami apzināties, ka daudzi cilvēki nežēlo ne savu 
laiku, ne arī līdzekļus labiem projektiem, un šie piemēri 
rada iedvesmu jauniem izaicinājumiem. Mums vaja-
dzētu uzticēties, paļauties un darboties kopā – tas maina 
attieksmi citam pret citu un pret vietu, kurā tu dzīvo. Mēs 
katrs varam daudzko izdarīt savas dzīves uzlabošanai – 
tikai vajag SĀKT!
Lai gan labiekārtošanas darbiem katrā pagalmā bija 
savs raksturs un savs stāsts, kā ideja attīstījusies un kas 
palīdzējis tās īstenošanā – ar sarūpētiem materiāliem 
vai papildu atbalstītājiem, kopumā liels paldies jāsa-
ka tiem cilvēkiem, kuri šos pagalmus pieteica un cieši 
sadarbojās, aicinot palīgā gan pašvaldības, gan vietējos 
uzņēmējus, kas atvēlēja līdzekļus šīs idejas īstenošanai. 
Paldies visiem, kas piedalījās katra pagalma labie-
kārtošanā, un mēs apsolām, ka nākamgad šo kustību 
attīstīsim plašāk!

andra Miklucāne
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ilze rudzāte,
Jauno arhitektu 

kustības projektu 
vadītāja

pagalmu sakārtošanas 
un labiekārtošanas 
projekts jeb pagalmu 
projekts, kā to dēvē 
ikdienā, ir sabiedrī-
bas līdzdalībā orien-
tēts dzīvojamās vides 
sakārtošanas piemērs 

latvijas daudzdzīvokļu namu pagalmos. tā pamats ir 
trīs balsti: komunikācija, sadarbība un līdzdalība, bez 
kuriem projekta veiksmīgs rezultāts nebūtu iespē-
jams. pagalmu projekta aizsākumi meklējami 2010. 
gada pavasarī, kad divos Rīgas dzīvojamo kvartālu 
pagalmos – Čiekurkalnā un ziepniekkalnā – latvijas 
Ainavu arhitektu biedrības pārstāvji kopā ar talcinie-
kiem, iesaistot pašus pagalma iedzīvotājus, pirmo 
reizi lielās talkas laikā īstenoja eksperimentālo pagal-
mu sakārtošanas modeli.

daudzdzīvokļu namu pagalmi, kas veido nozīmīgu 
publiskās ārtelpas daļu pilsētnieka ikdienā, šobrīd 
ir visai dažādi. pagalmi, kas, nepiedzīvojot iecerētās 
labiekārtojuma idejas vai dažādu pārmaiņu rezultātā, 
ir fiziski un morāli novecojuši, pašlaik stāv tukši vai 
tiek lietoti kā tranzīta teritorija, atstājot tikai gājēju 
takas kā liecības par iedzīvotāju kustības paradu-
miem. citus pagalmus pārņem motorizētais trans-
ports, un bijušajos bumbošanas laukumos tiek ierī-
kotas autostāvvietas vai arī to tehniskais stāvoklis 
nav apmierinošs un neatbilst kvalitatīvas ārtelpas 
prasībām, savukārt respektējot attiecīgo vides degra-
dācijas līmeni, pagalmos pilnībā tiek aizmirsta aktīva 
sociālā dzīve un dažādu pagalma lietotāju grupu un 
paaudžu savstarpējā komunikācija.

publiskā telpa ir dzīva tikai tad, kad tā funkcionē 
un tās lietotāji to aktīvi izmanto savu vajadzību 
īstenošanai, tādēļ Jauno arhitektu kustība kā vienu 
no svarīgākajiem pagalmu projekta uzdevumiem 
noteikusi iedzīvotāju iesaisti savas apkārtējās vides 
sakārtošanā, iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas 
veicināšanu un priekšstatu maiņu par iedzīvotāju 
vajadzību lomu kopējās pagalma telpas sekmēšanā. 
savstarpējā komunikācija ir nozīmīga gan projekta 
sākotnējā posmā, kad tiek apzinātas iedzīvotāju vēl-
mes un vajadzības, idejas un priekšlikumi par dzīvi 
savā pagalmā, gan projekta gaitā, kad iedzīvotājiem 
jāpiedalās priekšlikuma izstrādes procesā, un jau rea-
lizācijas noslēguma fāzē, kad iedzīvotājiem ir iespē-
jams redzēt savas balss nozīmi lēmuma pieņemšanas 
procesā kā jau īstenotu konkrētu pagalma labiekār-
tojuma sastāvdaļu, piemēram, precizētu funkcionālo 
zonējumu, soliņa izvietojumu vai speciāla bērnu 
rotaļu laukuma risinājumus. pagalmu projekts dod 
iespēju iedzīvotājiem iepazīties, komunicēt savā 
starpā un uzsākt sarunu ar pašvaldības pārstāvjiem, 
pievēršot uzmanību kvalitatīvas pilsētvides prob-
lemātikai ne tikai savā pagalmā, bet apkaimes un 
pat pilsētas mērogā. Neraugoties uz daudzdzīvokļu 
namu pagalmu nereti sadrumstaloto īpašumpiede-
rību, pašvaldības atbalstam ir liela loma pagalmu 
sakārtošanā un labiekārtošanā un kopīgu risinājumu 
meklējumos arī lielās talkas projektā.

pagalmu projekts notiek no agra rudens līdz pava-
sarim. septembrī tiek izsludināts pieteikumu kon-
kurss iedzīvotājiem, kura laikā iedzīvotāju pārstāvji 
sagatavo informāciju par savu pagalmu. Žūrija, kurā 
piedalās arī pārstāvis no Jauno arhitektu kustības, 
izvērtē iesniegto informāciju, balstoties uz iedzīvotā-
ju iniciatīvu, vēlmi un gatavību pašiem aktīvi iesaistī-
ties pagalma sakopšanas darbos. otrajā posmā aktīvi 
iesaistās Jauno arhitektu kustība, kas organizē stu-
dentu konkursu un rosina topošos arhitektūras un 
citu saistīto nozaru studentus iesaistīties apkārtējās 

no paGalMa skiCĒM līdZ dZīVaM paGalMaM
jauno arhitektu kustība – par sakoptāku latviju

daudzdzīvokļu namu pagalma pārvērtības dobelē, 
Bērzes ielā 26, 2011. gadā.
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vides sakārtošanā, izstrādājot pagalmu attīstības 
priekšlikumus. trešajā posmā studentu grupas kopā 
ar mentoriem un iedzīvotājiem detalizē un pilnveido 
savus pagalma attīstības priekšlikumus, lai gatavotos 
lielās talkas dienai.

Jauno arhitektu kustība pulcē topošos arhitektūras, 
ainavu arhitektūras, telpisko plānotāju un citu saistīto 
nozaru speciālistus, kas paralēli mācībām augstsko-
lā vēlas neformāli iesaistīties praktiskajā profesijas 
dzīvē un iegūt nepieciešamās iemaņas, pieredzi un 
kontaktus turpmākajai darba dzīvei. Jauno arhitektu 
kustības dalība lielās talkas dzīvē sākās pirms diviem 
gadiem – agrā 2011. gada pavasarī, kad pagalmu kustī-
bas idejas autore žurnāliste anete lesīte un trīs arhi-
tektūras studentes – līva kalniņa, Zanda Zamuška 
un Gunita kuļikovska – aizsāka studentu ideju kon-
kursu lielās talkas izvēlēto pagalmu attīstības priekš-
likumu izstrādei. tobrīd lielās talkas pārstāvji jau 
bija izvēlējušies piecus latvijas pagalmus – Alūksnē, 
dobelē, liepājā, Rēzeknes novada Ratnieku ciemā 
un Nīcgales ielā Rīgā, kuriem Rīgas tehniskās univer-
sitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 
studenti divu nedēļu laikā izstrādāja attīstības priekš-
likumus, lai jau pavisam drīz tos realizētu. pēdējos 
divos pagalmu projekta gados situācija ir mainīta – 
studentu konkursā piedalās dažādu latvijas augstsko-
lu studenti, veidojot starpdisciplināras autoru grupas 
pagalmu priekšlikumu izstrādei.

pagalmu projekts jaunajiem studentiem piedāvā 
daudzšķautņainu atspēriena punktu izvēlētās profe-
sijas jomā, dodot iespēju radoši attīstīties, sekmējot 
spēju strādāt komandā un komunicēt ar sabiedrī-
bu un jau praktizējošiem profesionāļiem, veidojot 
izpratni par sabiedrības vajadzībām pilsētvidē un 
atgriezenisko saikni ar pasūtītāju jeb pagalma iedzī-
votājiem, kā arī visbūtiskākais – ļauj īstenot savas 
radošās ieceres no pirmās skices uz papīra līdz pat 
to realizācijai dabā. studenti gūst praktisku pieredzi 
teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādes procesā, 
strādājot pie pagalma attīstības priekšlikuma sākot-
nējās idejas un mazo arhitektūras formu detalizācijas 
kopā ar padomdevējiem – arhitektiem, ainavu arhi-
tektiem, dārzniekiem, kā arī sastādot nepieciešamo 
materiālu tāmes, organizējot būvmateriālu iegādi, kā 
arī strādājot par darbu vadītājiem lielās talkas dienā. 
vislielāko gandarījumu sniedz labi padarīta darba 
izjūta pēc rezultatīvas talkošanas, kurā idejas pārtop 
par iniciatoriem turpmākai attīstībai pagalma vidē. 
pagalmu projekts ir projekts ar pēctecīgu zināšanu un 
vērtīgu atziņu bāzi – tā ir profesionālās kompetences 
izaugsmes iespēja, kas pirmo kursu studentiem aka-
dēmisko studiju laikā netiek piedāvāts, un vērtīga pie-
redze iedzīvotāju savstarpējās izpratnes, sadarbības 
un aktivitātes nozīmes apzināšanā. savukārt Jauno 
arhitektu kustības pārstāvji, kas piedalās pagalmu 
projekta organizēšanā, attīsta dažādas sociālās iema-
ņas, jo tas ir nepārtraukts pašizziņas un personības 
pilnveidošanās process un pamatā balstās kopīga 

darba un vienotas idejas ticībā. lielās talkas pagalmu 
sakārtošanas un labiekārtošanas projekts ir īsts pie-
mērs, kā latvijas vides un sabiedriskās domas tīrību 
panāk brīvprātīgi orientēta, saliedēta un vienotas 
idejas vadīta sabiedrība.

pagalmu projekta sadarbības modelis, iesaistot pagal-
ma iedzīvotājus, studentus, dažādu profesiju speciā-
listus, pašvaldības pārstāvjus un citus dalībniekus, 
ļauj izprast sadarbību kā pozitīvu vides kvalitātes 
izaugsmes instrumentu un publiskās ārtelpas sociālās 
dzīves veicināšanas instrumentu. ikgadēji pagalmu 
projekta atbalstītāji ir latvijas Ainavu arhitektu bied-
rība (lAAb), ar kuriem sadarbība turpinās arī šogad, 
piesaistot katra pagalma studentu autoru grupai 
biedrības pārstāvi kā mentoru, un tie ir daiļdārzniece 
ilze indriksone, dārzniece Maija strazdiņa un ainavu 
arhitekte Una īle. līdzšinējā projekta pieredze lieci-
na, ka tieši dažādu profesiju pārstāvju sadarbība vei-
cina kvalitatīvāku un pagalma iedzīvotāju vajadzībām 
piemērotāka risinājuma iegūšanu, tādēļ savu atbalstu 
studentu autoru grupu vadīšanā šogad sniedz arī 
Jauno arhitektu apvienības (JAA) pārstāvji, ko pārstāv 
arhitekti ilze Mekša un Zigmārs Jauja.

Šopavasar, kad jau ceturto gadu pagalmu sakārto-
šanas un labiekārtošanas ideja tiek īstenota tīras un 
zaļas latvijas vides vārdā, trīs Rīgas pagalmi piedzīvos 
pozitīvas pārmaiņas. Ar nodibinājuma “Rīga 2014” 
atbalstu šogad tiks sakārtoti un labiekārtoti pagalmi 
valdeķu ielā 15, balvu ielā 9 un s. eizenšteina ielā 
63. sagatavošanās darbi lielās talkas dienai notiek 
jau krietni pirms tam, un nereti tās ir iedzīvotāju un 
studentu kopīgi rīkotās mazās talkas nedēļas nogalēs 
pirms lielās talkas dienas, kad tiek veikti lielākie saga-
tavošanās darbi ideju realizācijai pašā talkas dienā. 
Šādas mazās talkas notikušas, piemēram, liepājā, 
klaipēdas ielas 84. nama pagalmā, un Alūksnē, Apes 
ielas 12. nama pagalmā (2011. gadā), pagalmos kalētu 
ciemata liepu alejā 3 un 3a un Felicianovas ciemata 
māju “Atspulgas” pagalmā (pērn). Šogad pagalmu 
sakārtošanas un labiekārtošanas projekta praktisko 
pusi atklāj mazā talka valdeķu ielas 15. nama pagal-
mā, kur profesionāla arborista vadībā tiks apkopta 
pagalma zaļā rota – ābeles un bumbieres.

pašus Jauno arhitektu kustības pārstāvjus katru gadu 
lielās talkas dienā var sastapt pagalmos, kur studenti 
kopā ar visu lielo atbalstītāju pulku aktīvi strādā, lai 
pagalms iedzīvotājiem būtu kā otras mājas, ar kurām 
lepoties un kur atgriezties vienmēr būtu prieks. Arī 
šogad jaunos arhitektus un viņu draugus varēs satikt 
organizējam, skrūvējam, rokam, krāsojam un daudz 
ko citu darām trijos Rīgas pagalmos, kas izvēlēti par 
sava veida eksperimentu sabiedrības iesaistes jomā, 
tāpēc jāuzsver, ka pagalmu sakārtošana nebeidzas ar 
lielās talkas dienas noslēgumu, jo priekšā vissvarīgā-
kais posms – pagalma sociālās dzīves un apkārtnes 
uzturēšana, kas ir kopēja pagalma iedzīvotāju atbildī-
ba un nu jau bez tiešas jauno arhitektu palīdzības.
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ilze rukšāne,
ainavu arhitekte, latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un 

zemes zinātņu fakultātes telpiskās attīstības plānošanas 
maģistra studiju programmas 1. kursa studente,

Gunta lukstiņa,
arhitekte, plānotāja, latvijas pašvaldību savienības 

padomniece vides jautājumos

cilvēks ir sociāla būtne – gan emocionāla, gan komu-
nikatīva, gan kognitīva neatkarīgi no ikdienas, kas rei-
zēm šķiet ikdienišķāka par ikdienišķu gluži kā pirmā 
ķīmijas formula, ko iemācāmies un atceramies visu 
mūžu: h2o: M2d – mājas – darbs – mājas. ikdienā mēs 
gādājam par savu māju – ļoti ikdienišķi un pašsapro-
tami – slaukām putekļus un grīdu, mazgājam logus, 
spoguļus, aplejam un mēslojam puķes... Rūpes, kas 
ir tik pašsaprotamas un kas neprasa lielas investīci-
jas – vien mūsu gribu un vēlmi kļūt labākiem. Mēs 
veidojam un radām fizisko vidi sev apkārt, un mūsu 
gādība un mīlestība atver jaunu dimensiju – pozitīvas 
emocijas un vēlmi sarunāties arī ārpus mājām.

diemžēl nereti šīs mātišķās rūpes mēs aizmirstam, 
izejot ārpus mājām – dzīvokļa. kā dzīvokļa īpašnie-
kam gan pilsētā, gan laukos bieži vien ērtāk un vien-
kāršāk sevi uzskatīt par “īrnieku” – neaizdomājoties 
un līdz galam neizprotot citu savu lomu – dzīvokļa, 
ēkas daļas, tuvākās apkārtnes, pilsētas vai ciema ārtel-
pas daļas īpašnieka lomu.

Jāatzīst, ka ikdienišķa tīrības un kārtības mīlestība 
palīdz mums sakārtot savu dvēseli, atvērt sirds logus 
un pat visdrūmākajā lietainajā dienā ieraudzīt pasauli 
saules gaismas pielietu. Mūsos ienāk miera un piepil-
dījuma izjūta, kas aizskalo ekonomiskās izdzīvošanas 
bažas. Mēs kļūstam atvērti sabiedrībai un esam gatavi 
iziet ārā – esam gatavi ieraudzīt pasauli, kas tāpat kā 
mūsu vistuvākā telpa – mājas – alkst mīlestību, rūpes, 
eleganci, atbildību.

lielā talka un radošu kvartālu veidošanās Rīgā pie-
rādījusi, ka pavisam nesen latvijā strauji samilzušās 
ekonomiskās problēmas atbrīvo ikdienas intensitā-
tes un dažādu sociāli ekonomisko faktoru nomākto 
vēlmi pēc tiešas komunikācijas, līdzdalības un līdz-
darbības. komunikācijas lielu daļu vēl pavisam nesen 
daudziem no mums aizņēma domubiedru meklēša-
na sociāli virtuālajos tīklos, bet pasaule mainās, un 
tieši ekonomiskās problēmas izveda mūs ārā pilsētas 
telpā, rosina sadarbībai un jaunām aktivitātēm.

iesākumā šķita, ka talka būs vien ātrs kaujas plāno-
jums. tomēr izrādījies, ka spējam sevi mobilizēt ne 
tikai vienai vien kaujai. Nu jau arī latvijā piemēri lie-
cina, ka pārdomāti īslaicīgi taktiski instrumenti ir labs 
pamats ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai un apkārtnes 
sakārtošanai laukos. vai tas ir kas jauns?

izdevies taktisks risinājums ir jaunu procesu iesākša-
na vai veiksmīgu veco procesu turpināšana, lai mēs 
reaģētu uz tiem un attīstītu tālāk. Jo talka jau nav 
nekas cits kā reakcija uz jau esošajām iniciatīvām – 
mēģinot mūs mobilizēt un apvienoties. talkas laikā 
mēs izjūtam vienotību, un būtiski ir nepazaudēt šo 
vienotības garu vēlāk ikdienā.

Šādi, pozitīvu procesu iedvesmoti, mēs turpinām 
rīkoties un iedvesmot pārējos. kā jau minēts iepriekš, 
tas nav nekas jauns – tikai labi piemirsts vecais. Jau 
atkal tuvojas lielā talka, un tāpēc ne tikai reizi gadā 
ir vērts atskatīties jau padarītajā un padomāt, kā mēs 
ikviens varam dot savu artavu, kā varam sevi atvērt 

atVĒrt – atCerĒties aiZMirsto – paplaŠinĀt 
atBildīBas iZJŪtU pilsĒtĀ Un laUkos
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jaunām dimensijām un paplašināt gan savu, gan 
līdzēt citiem atvērties jaunām atbildības izjūtām savā 
apdzīvotajā vietā. Un galvenais – celt savu pašapzi-
ņu ar izpratni par to, ka patiesībā mēs paši – ikviens 
ar savām nelielajām iniciatīvām, iespējams, varam 
būt iedvesmas avots lielākām kustībām – piemēram, 
pasaulē pēdējos gados plaši izplatīts ir pilsētu lauk-
saimniecības fenomens, kam ir nozīmīga loma eko-
nomiskās augšupejas pasākumos.

dārziņu ierīkošana un kopšana pilsētas “tukšumos” 
pasaulē veidojas kā lielisks līdzeklis, veicinot kopie-
nas kaimiņu attiecības un radot pulsējošu kultūras 
ainu. tie veidojas tāpat kā pie mums pazīstamie 
ģimenes dārziņi, kur cilvēki audzē sev nepieciešamo, 
vai dekoratīvi puķu dārzi, vai sporta spēļu zālieni, 
vai eksperimentāli rotaļu laukumi bērniem. tāpēc 
palūkosimies apkārt – gan šī pasaules globālā kustība, 
gan lielās talkas pagalmu kustība, ko pavada daroši 
– radošs gars, gribētos ticēt, ka savā ziņā iedvesmo-
jusies un ir turpinājums mūsu pašu iedzīvotāju jau 
esošajām iniciatīvām, veidojot mazdārziņus, daudz-
dzīvokļu māju priekšdārziņus, puķu stādījumus un 
intīmākas pagalma atpūtas vietas.

latvijas Universitātes ģeogrāfijas studente krista 
pētersone jau 2008. gadā savā pētījumā par daudz-
dzīvokļu namu pagalmos sastopamajiem priekšdārzi-
ņiem (publicēts žurnālā “latvijas Architektūra”) minē-
jusi vairākas motivācijas:

nespēja samierināties ar pagalmu degradāciju, jo – 
īpaši savu logu priekšā – neformāli paplašinot savu 
privāto zonu, tiek veidotas estētiskas un piederību 
apliecinošas kvalitātes;
agrākā, galvenokārt lauku dzīvesveida pārnesums – 
jaunā vidē;
sekošana citu paraugam;– 
personisks projekts – iespēja rūpēties par kādu;– 
telpa, kur audzēt puķes, lai būtu ko aiznest uz – 
kapiem;
lai būtu skaisti un rādītu piemēru pārējiem;– 
veids, kā pavadīt laiku;– 
veids, kā kļūt redzamam un sastapties ar citu atzi-– 
nību, iesaistīšanos, pretestību vai vienaldzību.

tātad jebkurā gadījumā – mūsos tiek provocētas emo-
cijas. saglabājas bērniem raksturīgais pozitīvais, nevil-
totais prieks par radīšanu un skaisto, kas padara mūsu 
pilsētu vai ciemu, vai daudzdzīvokļu mājas apkārtni 
laukos zaļāku, skaistāku, tīrāku un mūs pašus – laimī-

gākus. krista pētersone, citējot N. blumliju, savā darbā 
minējusi, ka pilsētdārzkopībai un dārzu ierīkošanai ir 
nozīmīga loma, lai ar vides dizaina palīdzību mazinātu 
noziedzību un nekārtības publiskajā telpā.

Mēs paši esam tie, kas var aicināt un atļaut dārzam 
ienākt pilsētā un skaistajam ap mūsu daudzdzīvok-
ļu māju laukos. Apzinoties, ka tomēr un lielākoties 
“īrnieka” problēma paliek, lai šo situāciju kaut daļēji 
atrisinātu, iedzīvotāji būtu jāmotivē iesaistīties dzī-
vokļu īpašnieku apvienībās, kas dotu iespēju pašiem 
pārvaldīt un uzturēt gan savu privāto telpu, gan tuvā-
ko publisko ārtelpu. Šo organizēšanās procesu inicia-
tors varētu būt pašvaldība, jo intereses ir kopīgas.

tāpat jāatzīst acīmredzamais, ka lielākoties lielāku 
daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem pašiem ir 
samērā grūti pašorganizēties un risināt situāciju. lai gan 
lielā talka nu jau ceturto gadu organizē pagalmu kustī-
bu un ar katru gadu tā kļūst arvien populārāka, tomēr 
vispārējā informācijā tā var paslīdēt garām nepamanīta. 
ikdienas rūpēs nomāktiem, mums nepieciešams tikai 
neliels grūdiens, iniciatīva un pārliecība, ka mēs varam.

par būtisku ieguldījumu varētu izveidoties māju 
iedzīvotājus izglītojoši motivējoši pasākumi, kuros 
kā stāstnieki un padomdevēji uzstātos šo mazdārziņu 
“īpašnieki”, kā arī pašvaldības vai apsaimniekošanas 
uzņēmumi varētu mudināt un mēģināt pārliecināt 
dzīvokļu īpašniekus, ka, ieguldot atjaunošanas pasā-
kumos šobrīd, ilgtermiņā šie līdzekļi atmaksāsies. 
iespējams, ikvienā mājā atradīsies kāds “aktīvists”, 
kurš būs gatavs uzņemties iniciatīvu, apvienojot tās 
iedzīvotājus pagalma kopienā.

Šāda tuvākās ārtelpas sakārtošana var izpausties ne 
tikai kā dārziņu veidošana. ikvienam tādējādi rodas 
iespējas atrast sev piemērotāko koprades veidu – tā 
var būt atpūtas stūrīša izveide, novietojot tur kādu 
atpūtas solu, bērnu spēļu objekts, sporta laukums ar 
tīklu vai grozu, lampu virtenes iekāršana kokā, šūpoļu 
salabošana, veļas žāvētavas izveide vai tējas uzvārīšana 
kaimiņam, kurš rosās pagalmā... galvenais ir apvieno-
ties un radīt kopā, priecāties kopā, iznākt ārā pagalmā 
– biežāk, lai būtu kopā, lai tuvāk iepazītu cits citu, lai 
atvērtos jaunām atbildības un kopābūšanas izjūtām.
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daina roga

dalība Madonas iekšpagalma attīstības vīzijas izstrā-
dē un idejas realizēšanā pavasarī bija lietderīga prak-
se un arī izaicinājums latvijas Universitātes telpiskās 
attīstības plānošanas studijās apgūtajam.

“savā pagalmā kā savās mājās!” – ar šādu devī-
zi, uzgleznotu uz karoga, 2012. gada 21. aprīlī tika 
atzīmēts Madonas iekšpagalma jaunais – uzlabotais 
bērnu rotaļu un vecāku cilvēku āra atpūtas vaja-
dzībām iekārtotais – veidols, īstenots lielās talkas 
ietvaros. priecājāmies, cik raiti sokas darbi un ar 
kādu atdevi tie noris, ja pārmaiņu ierosinātāji ir paši 
pagalma tuvumā dzīvojošie. sabiedrības līdzdalība 
un līdzatbildība atklājās ikviena soliņa veidošanā, 
slīdkalniņa pārkrāsošanā un smilškastes meistarošanā. 
pārliecinājāmies, ka teritorijas plānotājs ar savām zinā-
šanām spēj paveikt daļu no vīzijas izstrādes, sniedzot 
attīstības vispārīgu konceptu, jo neatsverams ieguldī-
jums ir arī citu specialitāšu (speciālistu) zināšanas, šajā 
gadījumā – Mākslas akadēmijas studentu pieredze 

un skatījums pagalma elementu veidošanā, dizainā. 
Mūsu mentore Gita Gāgane bija lielisks vidutājs, kura 
apkopoja, papildināja un uzlaboja izteiktās idejas, 
neapslāpējot arī mūsu “ideālā pagalma lidojumu”.

telpiskās attīstības plānotājs nav tikai lietvedības 
darbinieks pašvaldībā vai ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas un teritorijas plānojuma izstrādātājs firmā. 
Mūsdienīgs, radošs, kompetents un ārpus adminis-
tratīvajām robežām domājošs telpiskās attīstības plā-
notājs ir ilgtspējīgas un cilvēkam patīkamas dzīves 
vides veidotājs, apvienojot zināšanas par vidi, ekono-
miku un sabiedrību, par ko pārliecinājāmies arī 2012. 
gada lielās talkas ietvaros, labiekārtojot Madonas 
iekšpagalmu.

Madonas iekšpagalmu labiekārtoja lU telpiskās attīs-
tības plānošanas studenti – krists legzdiņš, daina 
Roga, ieva Renkvica un ieva kraukle un latvijas 
Mākslas akadēmijas studenti – guna poga, Mārcis 
kalniņš, Anna semjonova, dace Andžāne, oskars 
vāvere un gita gāgane.

Madonas iekšpagalms pirms talkas uzsākšanas un labiekārtošanas laikā 2012. gada 21. aprīlī.

MadonĀ – saVĀ paGalMĀ kĀ saVĀs MĀJĀs!

kā vienu no pozitīviem piemēriem varētu minēt 
pavisam nesen – pirms gada iedzīvotāju izveidoto 
sarkandaugavas attīstības biedrību rīgā, kas lielās 
talkas ietvaros jau iecerējusi iziet ārpus saviem pagal-
miem un pievērst uzmanību pilsētas publiskajai ārtel-
pai un tās sakārtošanai. iedzīvotāji iecerējuši sakopt 
daļu no pašlaik degradētās sarkandaugavas upes 
attekas krastmalas tvaika ielas sākumā iepretim Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centram, izveidojot tur 
nelielu atpūtas vietu – uzstādot solus un atkritumu 
urnas un izveidojot eksperimentālu izglītojošu dārzu 
ar augiem, kuru īpašības ir piemērotas piesārņotas 
augsnes attīrīšanai.

labiekārtošanas darbos ar padomu palīdzēt pie-
teicies arī profesionāls dārznieks. labiekārtojot 
līdz šim pamesto un degradēto apkaimes telpu – 
sarkandaugavas attekas ūdensmalu, apkaimieši cer, 
ka ne tikai projekta dalībnieku vidū, bet arī plašāk 
apkārtnē tiks aktualizēts jautājums par šīs vēsturiskās 
vietas kā sociālas telpas potenciālo attīstību. projekta 
mērķis ir ne vien konkrētās vietas sakopšana, bet to 

vietējo iedzīvotāju, kas līdz šim nav pievienojušies 
biedrības aktivitātēm, iesaiste un ciešāku savstarpējo 
attiecību veidošana, lai nākotnē vietējie iedzīvotāji 
varētu darboties savas apkārtējās vides labiekārtoša-
nā pēc pašu iniciatīvas un pastāvīgi. idejas iniciatori 
tic, ka šis notikums stiprinās vietējos iedzīvotājus būt 
līdzatbildīgiem par vidi, kurā mēs dzīvojam – sevis un 
turpmāko paaudžu dēļ.

sakārtota pievilcīga ārtelpa, kvalitatīva vide un 
radošums šobrīd ir pilsētu un lauku, reģionu un tautu 
izaugsmes dzinējspēks. Radošu indivīdu un kolektīvu 
izplatītā mākslinieciskā aura ilgtermiņā ir pat izdevīgā-
ka nekā jaunu, ikonisku celtņu vai iepirkšanās centru 
celtniecība. Radoša telpas interpretēšanas ideja spēj 
mobilizēt un aktivizēt ne vien ciemus vai atsevišķas pil-
sētas, bet arī veselus reģionus. Neiedziļinoties mēro-
gā, visos īslaicīgas pilsētvides atjaunošanas procesos 
galvenā nozīme tiek piešķirta publiskajai ārtelpai kā 
vietas atjaunošanas instrumentam. tieši tās “atdzīvinā-
šana” tālāk turpinās gan ekonomiskajā izaugsmē, gan 
sociālās, kultūras un tūrisma jomas attīstībā.
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Gunta klismeta
un anna Blaua,

lielās talkas mediju koordinatore

18. martā Rīgas tehniskajā universitātē (RtU) notika 
lielās talkas organizatoru, pašvaldību koordinatoru, 
atbalstītāju un draugu kopīgā tikšanās, reizē arī atklā-
jot talkošanas vietu reģistrāciju lielās talkas oficiālajā 
mājaslapā www.talkas.lv, kur iekārtota piesārņojuma 
karte. tajā iespējams atzīmēt tās vietas, kas jāsakopj 
lielās talkas laikā.

Uz lielās talkas koordinatoru tikšanos bija ieradušies 
koordinatori no gandrīz 100 latvijas pašvaldībām. 
RtU lielajā aulā no visiem koordinatoriem tikai piek-
tā daļa bija jauni, jo pārējie šo pienākumu pilda trešo 
gadu un ilgāk.

Atklājot pasākuma ofi-
ciālo daļu, lielās talkas 
vadītāja Vita Jaunzeme 
uzsvēra, ka jebkura dar-
bība sākas mūsu galvā, 
kas tiešā veidā saskan 
ar šāgada lielās talkas 
saukli – “tīra latvija 
sākas tavā galvā!”. “Es 
aicinu un vēlos iedves-
mot ikvienu pievērst lie-
lāku uzmanību sev un 
videi sev apkārt, domāt 
ar prātu, jo tad arī Latvija 
spēs sasniegt izvirzīto 
mērķi – būt tīrākajai val-
stij pasaulē,” sacīja gal-
venā talkotāja.

dienas pirmajā daļā pašvaldību koordinatori gan 
apguva zināšanas par atkritumu šķirošanu un materiā-
lu pārstrādi, gan mācījās, kā uzrunāt cilvēkus un aiz-
stāvēt savu ideju, jo šogad talkas mērķis ir kustībai pie-
pulcināt arī tos, kas izturas skeptiski vai vienaldzīgi.

lekciju par atkritumu šķirošanu un materiālu otrrei-
zēju izmantošanu ar nosaukumu “viens mazs solis 
talciniekam, viens milzu lēciens tīrākai latvijai” snie-
dza uzņēmuma “l&t” šķirošanas biznesa vadītājs 
kristaps knesis un mārketinga vadītājs ralfs lossans. 

viņi uzsvēra atkritumu iedarbību uz apkārtējo vidi 
tādā secībā, par ko vērts padomāt gan tiem, kas izmet 
atkritumus, gan tiem, kas saražo: mazāk; vēlreiz; pār-
strādāt, dedzināt un apglabāt. Mazāk – tas nozīmē 
radīt mazāk atkritumu – bez iepakojuma (vai, teik-
sim, maize, konfektes un banāni jāiesaiņo?), mazākā 
iepakojumā (labāk pirkt vienu divlitru, nevis četras 
puslitra pudeles), draudzīgā iepakojumā (piemēram, 
olu kārba), daudzreiz lietojamas preces, aizlienētas 
vai atrastas savos krājumos (telts). pārstrāde cieši sais-
tīta ar šķirošanu – te der ielāgot, ka no 21 pet pudeles 
var saražot vienu bērnu džemperi vai arī, pārstrādājot 
papīru, tiek ietaupīts ūdens nekā ražojot papīru no 
jauna. Uzņēmums “l&t” ir kopā ar lielo talku jau čet-
rus gadus un šajā laikā no Rīgas izveduši 755 tonnas 
atkritumu. Uzņēmuma pārstāvji aicināja lielās talkas 
koordinatorus un dalībniekus meklēt iespējas šķirot 
arī talkas dienā.

semināru par to, kā 
iedvesmot sevi un 
citus – gan uzrunājot 
tieši, gan pastarpināti 
– ar video palīdzību, 
vadīja divi lektori – 
visiem labi pazīstamā 
katrīne pasternaka un 
siA “esplanāde” rado-
šais direktors ainārs 
pudāns. koordinatori 
varēja arī trenēties 
videouzrunu filmēša-
nā.

īpaši vērtīgs bija Aināra pudāna priekšlasījums, kurā 
viņš stāstīja, kā iedvesmot sevi un citus. viņa padoms 
– sākt ar vienkāršāko, jo arī, pirms mainīja ņujorku, 
sāka ne jau ar cīņu pret baisākajiem noziedzniekiem, 

paŠValdīBU koordinatorU tikŠanĀs
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bet pret bezbiļetniekiem. viņaprāt, latvija būs tik 
tīra un sakopta, cik sakopts būs tās vistālākais nostū-
ris. tādēļ latvijas sakopšana nav iedomājama bez 
ikviena iedzīvotāja iesaistes vai līdzdarbības, sākumā 
– kaut vai domās. Reklāmas speciālists minēja seno 
konfūcija gudrību: iesēsi domu – novāksi rīcību; 
iesēsi rīcību – novāksi ieradumu; iesēsi ieradumu – 

novāksi raksturu; 
iesēsi raksturu – 
novāksi likteni. 
Jebkura rīcība 
sākas ar domu, 
tieši tādēļ šāga-
da lielajai talkai 
izvēlētā devīze ir 
“tīra latvija sākas 
tavā galvā!”. 
Ainārs pudāns 
aicināja iesēt kār-
tību savās domās 
un radināt sevi 
un savus bērnus 
pie ieradumiem, 
kas uzlabo mūsu 
dzīves kvalitāti 

un ļaus pamatoti lepoties, ka esam no latvijas – 
zaļākās valsts pasaulē. otra tautas gudrība, kā sevi 
iedvesmot, liekama aiz auss ikvienam: dzirdēju – 
aizmirsu; redzēju – atcerējos; darīju – sapratu. tikai 
darot cilvēks var kaut ko saprast un iemācīties un 
pēc tam pa īstam novērtēt un sajust gandarījumu par 
paveikto. Noslēgumā izteikto domu par entuziasmu 
kā infekciju varētu arī likt par kādu no nākamās lielās 
talkas saukļiem.

2013. gada lielās talkas atklāšanas pasākums vaina-
gojās ar talkas himnas kopīgu dziedāšanu. pazīstamā 
dziesma “tumša nakte, zaļa zāle” īpaši iespaidīgi 
izskanēja rindās “talka nāca sētiņā, zeltābolu mētā-
dam’”. talkas nolūks šogad ir aicināt cilvēkus ne tikai 

sakopt apkārtni, bet arī savā ikdienas dzīvē piemērot 
principus, kas atbilst lielās talkas galvenajam mērķim 
– pēc pieciem gadiem padarīt latviju par tīrāko valsti 
pasaulē.

lai gan valsts prezidents un lielās talkas patrons 
andris Bērziņš nevarēja klātienē tikties ar talkas orga-

nizatoriem, jo bija devies darba vizītē uz vatikānu, 
viņš bija atsūtījis videouzrunu, kurā novēlēja sakopt 
latviju gan talkas dienā, gan visu gadu. savā uzrunā 
prezidents izteica cerību, ka lielā talka nebeigsies ar 
vasaras iestāšanos, bet turpināsies visu gadu, radot 
vēlmi dzīvot sakārtotā vidē.

pasākumā ar iedvesmojošu runu uzstājās Rīgas 
arhidiecēzes arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
stankevičs. viņš atzina, ka lielā talka ir arī veids, kas 
cilvēku atbrīvo no patēriņa sabiedrības slazdiem un, 
piedaloties talkā un sakārtojot vidi sev apkārt, cilvēks 
sniedz daļu no sevis. tas ir dievam tīkams nesavtīgs 
darbs, jo attīra dvēseli.

Ar laba vēlējumiem talkai uzstājās galvenā sponsora 
– Rīgas brīvostas pārstāvis Haralds apogs, kurš pauda 
cerību, ka, attīrot savu galvu un savu sētu, mēs skaid-
rāk redzēsim to, cik daudz vēl tomēr ir darāmā, apgā-
da “zvaigzne Abc” vadītāja Vija kilbloka, siA “l&t” 

direktors reinis Ceplis, latvijas vides aizsardzības 
fonda direktore sandra Bērziņa un citi.

pašvaldību koordinatoru un lielās talkas atbalstītāju 
tikšanās noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos un Aigara 
graubas filmas “sapņu komanda 1935” noskatīšanos.
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daina oliņa

tāds eksotisks un 
dekoratīvs vides ele-
ments jau labu laiku 
pirms 2012. gada 
lielās talkas uzrunā-
ja balvu iedzīvotājus. 
lielās talkas koku, 
protams, rotāja arī 
citi atribūti – darba 
cimdi un atkritu-
miem domātie maisi. 
Neparastā ideja prātā 
iešāvās lielās tal-
kas koordinatoram 
Mārim Verjanovam, 
kuram uz kādu laiku 
nācās otrajā plānā atbīdīt pamatpienākumus balvu nova-
da būvvaldē. toties oriģinālās idejas, kuras pērn dzima ne 
tikai Māra, bet daudzu balvu novada jauniešu galvās, tika 
pamanītas un augstu novērtētas latvijas mērogā – Māri 
verjanovu atzina par 2012. gada lielās talkas labāko 
koordinatoru un apbalvoja ar dāvanu karti ceļojumam.

2013. gada talku balvu novadā Māris vairs nekoordinēs, jo, 
personisku iemeslu vadīts, 
nesen kļuvis par rīdzinieku, 
taču talkot gan cer dzimta-
jā pusē. Uz sarunu “loga” 
redakcijā Māris verjanovs 
līdzi atnesa portatīvo dato-
ru: “Varēšu ne tikai jums 
parādīt talkas fotogrāfijas, 
bet arī pats pakavēties atmi-
ņās.” Augstvērtīgu fotogrāfi-
ju ir tiešām daudz, jo noti-
kumiem cītīgi līdzi sekojusi 
balvu novada sabiedrisko attiecību speciāliste lauma 
raciborska. viņas fotoreportāža ļaus žurnāla lasītājiem 
vēlreiz izdzīvot gadu senos notikumus.

kļūt par talkas koordinatoru 2011. gadā Māri uzrunāja 
balvu novada izpilddirektore inta kaļva. viņas trāpī-
jums mērķī gan īsti atklājās tikai pērn, kad pirmajā gadā 
uzkrātā pieredze jau daudzus pamatuzdevumus ļāva 
veikt automātiski, paverot iespējas neparastāku ideju 

lidojumam. turklāt sarosīties lika izsludinātais koor-
dinatoru konkurss. tā nu sanāca, ka visi galvenie noti-
kumi risinājās jau labu laiku pirms talkas. 19. februārī 
balvu bērnu un jauniešu centra aktīvo jauniešu grupa 
“kalmārs” organizēja kārtējo neparasti lielisko pasāku-
mu – “slīdonis”, kurā no kalna brauc visdažādākie paš-
darinātie “slīdmobiļi”. Mārim bija skaidrs, ka “kalmāri” 
varētu būt īstie kompanjoni talkas komandā! bbJc 
galvenā jaunatnes lietu speciāliste ināra Frolova pie-
krita uzreiz, tāpat kā viņas, Māra vērtējumā, “vienmēr 
atsaucīgie jaunieši”. gandrīz divus mēnešus pēc darba 
un skolas talkas “štābiņš” pulcējās jauniešu centrā, kur 
dzima spicas idejas un konkrēti plāni to īstenošanai.

Māris: “Balvos jau ir viegli, jo cilvēki ļoti atsaucīgi. Nav 
problēmu kaut ko palūgt. Talkas kokam domātos koka 
grābekļus mums izgatavoja Balvu Amatniecības vidus-
skolas audzēkņi. Pēc tam jauniešu centrā organizējām 
“Zaļo ceturtdienu”. Tai nebija sakara ar Lieldienām, bet 
ar grābekļu pārkrāsošanu koši zaļā tonī.”

Mārim nieks bija sarunāt auto ar pacēlāju, kurā pats 
kopā ar pārinieku Rinaldu “lidinājās” apkārt nolūko-
tajam kokam iepretim balvu kultūras un atpūtas cen-
tram. koka dizainu un elementu izvietojumu no lejas 
koriģēja pārējie komandas biedri. Uzrunājošāku talkas 
“afišu” grūti iedomāties.

tā kā lielās talkas priekšdarbos svarīga nozīme bija 
ierādīta izglītošanai, dzima nākamā neparastā iecere 
– radīt filmu “skaties dziļāk – nemēslo!”. doma par 
filmu Mārim radās, skatoties televizorā Discovery 
kanālu. tālākais – scenārijs un filmēšana bija gados 
jaunā, bet pieredzējušā režisora un operatora Jāņa 
Čeča vadībā, viņam līdzdarbojās vēl 15 domubiedri. 
epizodes tapa gan sadzīves tehnikas pieņemšanas 
punktā, gan šķiroto atkritumu nodošanas laukumos, 

līdz ar lielo talku pērn noslēdzās arī pašvaldību koordinatoru konkurss “skaties dziļāk!”, kas norisinājās 
pirmo gadu, un tajā piedalījās 17 pašvaldības. konkursa gaitā koordinatori pilsētās un novados organizēja 
seminārus, lekcijas un dažādas radošas aktivitātes ar mērķi izglītot iedzīvotājus vides jautājumos.
konkursā “skaties dziļāk!” pirmo vietu ieguva balvu novada koordinators Māris Verjanovs, kurš kopā ar 
balvu novada bērniem uzņēma filmu “skaties dziļāk – nemēslo!”, otrā vieta tika piešķirta Alūksnes novada 
koordinatoram agrim Veismanim, kurš rīkoja dažādas aktivitātes par un ap Alūksnes ezeru, bet trešo vietu 
izpelnījās Rīgas Austrumu izpilddirekcijas koordinators Uldis skujiņš – pēc viņa iniciatīvas tika izgatavoti un 
pļavnieku parkā uzstādīti 60 putnu būrīši.

ZaĻieM GrĀBekĻieM rotĀts 
talkas koks
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gan atkritumu poligonā “kaudzītes”, pat tautas deju 
kopas “Rika” mēģinājumā. Filma pievērš uzmanību 
atkritumu šķirošanai, to var noskatīties: http://
www.youtube.com/watch?v=fhFvird8pxQ. Filmas 
kompaktdiski uzdāvināti balvu novada skolām.

Atkritumu šķirošanu vislabāk apgūt jau no mazotnes, 
tāpēc balvu bērnu un jauniešu centrā tika uzaicināti 
mazie pirmsskolēni, kas te apguva prasmes katram 
atkritumu veidam atrast īstās “krāsas” spainīti.

Jau augstākā līmenī zināšanas par dabas saudzēšanu 
un atkritumu problēmu talkas aktīvistu vadībā apguva 
skolu audzēkņi. izrādās, ka balvu novadā ir daudz zaļi 
domājošu jauniešu. stacijas pamatskolas bērni kopā 
ar skolotāju gunitu pugeju izgatavojuši vides spēles. 
viena no tām – “Mūsu zaļās pēdas zemei” pat ieguvusi 
otro vietu latvijas mēroga konkursā. Šo un citas radnie-
cīgas spēles – “Šķiro atkritumus”, “palīdzi atkritumiem 
nonākt pārstrādes rūpnīcā” jauniešu centra aktīvisti aiz-
veda līdzi uz bērzpils vidusskolas krišjāņu filiāli un tilžas 

vidusskolas vectilžas filiāli. Atraktīvi un jautri pavadītajās 
stundās derīgas zināšanas varēja iegūt bez garlaicīgās 
grāmatu studēšanas un didaktiskām pamācībām.

Māris: “Uzskatu Balvus par tīru pilsētu, tomēr vienmēr 
jau var gribēt labāku un tīrāku vidi. Pilsētā ir apmēram 25 
dalīto atkritumu savākšanas vietas, tagad tās ierīko pagas-
tos, tomēr ļaudis pie zaļas domāšanas un darbības pierod 
lēni. Manuprāt, pārāk kūtri, tāpēc jau arī uzsvaru likām uz 
mazajiem, kuri, cerams, par to atgādinās vecākiem.”

talkas dienas rīts sākās ar jauniešu centra organizēto 
rīta rosmi mūzikas pavadījumā. Atklājās, ka talkas 
maisi lieliski noder gan kā vingrošanas paklājiņi, gan kā 
“virve” stiepšanās vingrinājumiem.

par galvenajiem rūpju objektiem izvēlējās dažus. 
viens no tiem – posms balvu ezera krastā starp parku 
un sporta skolu, kas nez kāpēc bija visai pieaudzis ar 
nevajadzīgiem objektiem. te pulcējās visvairāk talci-
nieku. talkas dienā paveica arī kādu ne gluži uzpoša-
nas darbu – kopā ar Nbs gaisa spēku lidotājiem iekār-
toja atbilstošu helikoptera nosēšanās laukumu. Reiz, 
kad neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 
vajadzēja nogādāt Rīgā smagu slimnieku, atklājās, ka 
laukums gan ir pietiekami liels, taču neatbilstošs pra-
sībām. kāpēc arī šādu darbu nepaveikt talkas dienā? 
helikopteru piloti palīdzēja novākt liekos šķēršļus, 
nokrāsoja “robežkociņus”.

lai rosinātu talcinieku vērīgumu, izsludināja konkursu 
par eksotiskāko atkritumu. Žūrijai nācās grūti izlemt, 
vai pirmo vietu piešķirt veciem elektriķa kāpšļiem vai 
makšķernieka ekipējumam (to jaunieši “sastutēja” no 
dažādās vietās atrastām ietērpa detaļām, pat makšķere 
nebija speciāli jāmeklē!). triumfēja “makšķernieks”.

ilggadēja tradīcija talkas dienas noslēgumam balvos ir 
kopēja mielošanās ar “talkas zupu”. tās vārīšanu katru 
reizi uztic kādas domes nodaļas darbiniekiem. Šoreiz 
mielasta vietai bija izvēlēta pilsētas estrāde, kur atbil-
dīgie pavāri (vietējie viņos atpazina projektu vadītājus) 
bija sagādājuši pat attiecīgas uniformas. “balvu maiz-
nieks” – arī tradīcija! – visus cienā ar maizi.

2012. gada lielā talka balvos izdevās īpaša. liekas, 
ka galvenais trumpis, lai spētu aizraut un iesaistīt tik 
daudz jauniešu ne tikai talkas dienā, bet arī pirms 
tam, bija Māra jaunība. Žēl, ka ceļojumā līdzi nevarēja 
doties visa palīgu brigāde. izbrīvēt laiku balvas “izman-
tošanai” izdevās tikai rudenī, tāpēc iecerēto supertīro 
valsti Šveici Māris nomainīja pret turciju, lai paildzi-
nātu vasarīgās izjūtas. Ak, tajā zemē gan neviens par 
atkritumiem nebēdā! tiklīdz sper kāju ārpus viesnīcas, 
tā pie daudz tīrākas vides pieradušā Māra skats asi 
uzrādīja ne tikai vienas, bet daudzu talku nepiecieša-
mību šajā valstī. pat fotokadrā iemūžināja.



koordinējam

LOGS44

evita aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste

lielās talkas dalībnieku vidū ik gadu ir arī Alūksnes 
novads, un pērn pašvaldības ainavu arhitekts un tal-
kas koordinators Alūksnes novadā agris Veismanis 

lielās talkas rīkotajā vides kampaņā “skaties dziļāk!” 
ieguva godpilno 2. vietu.

Alūksnes novads ir ūdeņiem bagāts, tādēļ aizvadītā 
gada lielās talkas tēma, kas saistījās ar ūdeni, mūsu 
novadā bija tieši laikā. vides kampaņā Agris veismanis 
alūksniešus aicināja piedalīties vides izglītojošā pasā-
kumu ciklā “skaties dziļāk alūksnes ezerā!”.

tā ietvaros sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku 
apmeklētāji varēja apskatīt tematisku grāmatu, pub-
likāciju un pētniecisko darbu izstādi par Alūksnes 
ezeru, kā arī piedalīties konkursā “skaties dziļāk 
Alūksnes ezerā!”, kura dalībniekiem bija jāatbild uz 
desmit jautājumiem par ezera ģeogrāfiju, ekoloģiju 
un vides problēmām.

kopā ar Alūksnes muzeju izstrādātā izglītojošā prog-
ramma par vides problēmām Alūksnes ezera apkār-
tnē ietvēra gan informāciju par aktuālāko ezera eko-
loģijā, gan Agra stāstījumu par bebru darbiem un 
nedarbiem Alūksnes ezera ainavā un citas tēmas. Šo 
programmu varēja iepazīt ne tikai Alūksnes muzeja 
apmeklētāji, bet arī vairāku ezera krastā esošo pagas-
tu skolu audzēkņi.

savukārt Alūksnes pilsētas vispārizglītojošo skolu 
kolektīvi, lielās talkas koordinatora A. veismaņa aici-
nāti, iesaistījās akcijā “palīdzēsim Alūksnes ezerā ligz-
dojošiem putniem!”, kuras laikā ar vietējo uzņēmēju 
palīdzību tika izgatavotas un vēlāk ezerā uzstādītas 
mākslīgās ligzdvietas. bet Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņi pārgājienā “pa Alūksnes ezera taku” iepazina 
dabas procesus ezerā un tā piekrastē ziemā, lai pēc 

pārgājiena to visu iedzīvinātu zīmējumos, kurus varēja 
aplūkot pašvaldības administratīvās ēkas foajē.

“Tā kā Alūksne atrodas skaistā un gleznainā Alūksnes 
ezera krastā, aktivitātes konkursam izdomāt nebija 
sarežģīti. Priecājos, ka koordinatoriem rīkotajā konkur-
sā izdevās ieņemt otro vietu. Balvā iegūtā dāvanu karte 
atvaļinājuma laikā ļāva doties braucienā uz Romu. Lai 
gan brauciens ilga tikai četras dienas un laiks bija ļoti 
karsts, kopā ar dzīvesbiedri varējām baudīt atpūtu un 
iepazīt daļiņu Itālijas. Vienmēr, dodoties apmeklēt kādu 
vēl neiepazītu vietu, cenšamies tur apskatīt zooloģisko 
dārzu un botānisko dārzu. Arī Romā apmeklējām šos 
objektus un, protams, apbrīnojām nepārspējamo vēstu-
risko Romas arhitektūru!” atceras A. veismanis.

Alūksnes novadā atrodas 11. lielākais ezers latvijā 
– Alūksnes ezers, kas vasarā ir iecienīta vieta atpūt-
niekiem, tādēļ pirms sezonas sākuma lielās talkas 
dalībnieki Alūksnē pērn daudz darba ieguldīja, sakār-
tojot vairākus ezera apkārtnē esošus objektus. darbos 

iesaistījās gan Alūksnes novada pašvaldības un tās 
ie stāžu darbinieki, gan valsts iestāžu un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvi iedzīvotāji un domu-
biedru pulciņi. lielās talkas dienā rosība pērn notika 
katrā novada teritorijā, bet savdabīgākais objekts, kas 
todien tika uzposts, bija tīklu saliņa alūksnes ezerā. 
tā ir pavisam neliela, bet ļoti romantiska vieta, kas 
pašreizējai trīsdesmitgadnieku un četrdesmitgadnie-
ku paaudzei raisa daudz sentimentālu atmiņu. Un kā 

no alŪksnes UZ seno roMU
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2012. gada lielās talkas konkursa “skaties dziļāk!” trešās 
vietas ieguvējs – Rīgas Austrumu izpilddirekcijas talkas 
koordinators Uldis skujiņš (pirmais no labās), kurš ikdie-

nā vada pašvaldības Administratīvo inspekciju, piedalī-
jies un koordinējis arī visas līdzšinējās lielās talkas.

pērn viņa vadībā Austrumu izpilddirekcija organizēja 
Putnu dienas, iesaistot tajās gan skolēnus un pedago-
gus, gan vēsturniekus, gan iedzīvotājus. tā kalpaka 
skolā audzēkņi, vecāki, brāļi un māsas piedalījās ne 
tikai būrīšu izgatavošanā, bet arī zīmēšanas konkursā 
un pasākumā “zelta būris”. 20. martā pļavnieku parkā 
tika uzstādīti 60 jauni putnu būrīši.

savukārt 22. martā norisinājās “vēstures ekskurss 
promenādē”, kas iekārtota Ķengaragā. vēl šajā dienā 
tika uzstādīti būrīši kvadrāta ielā pie putnu novēro-
šanas torņa, ko papildināja ornitologa stāstījums par 
putniem. Rīgas Austrumu izpilddirekcija organizēja arī 
pasākumu “suņi pilsētā, īpašnieku un suņu uzvedība 
publiskā vidē”, kas notika sporta manēžā, un fotokon-
kursu “Mana pilsēta – skaistā un atšķirīgā Rīga”.

Rīgas Austrumu 
izpilddirekcija, tur-
pinot iesākto darbu 
latgales priekšpil-
sētas kultūrvides 
uzlabošanā, veikusi 
nozīmīgus teritorijas 
rekonstrukcijas un 
labiekārtošanas dar-
bus pļavnieku bērzu 
birzī, kur noasfaltēti 
un nobruģēti gājēju 
celiņi, iedzīvotāju 
ērtībai uzstādīti jauni 
apgaismes stabi, 
izvietoti atpūtas soli-
ņi un atkritumu urnas. papildus izvietotas informatīvās 
zīmes “suns”, lai rosinātu pļavnieku iedzīvotājus sakopt 
teritoriju, izejot pastaigā ar saviem mājdzīvniekiem.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors dmitrijs 
pavlovs atzīst: “Mūsu mērķis ir priekšpilsētas iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošana. Ar Rīgas domes atbalstu 
mums bijusi iespēja uzsākt zaļās teritorijas sakopšanu arī 
Pļavniekos, kur dzīvo, strādā un mācās liela daļa mūsu 
pilsētas iedzīvotāju.” Rīgas pašvaldība labiekārtošanas 
darbus šajā mikrorajonā turpinās arī šogad.

sarmītes Golmeisteres, antras liepiņas, 
Jura kalniņa un Ulda skujiņa foto

nu ne, jo savulaik tīklu saliņa bija iecienīta atpūtas 
vieta, kur atradās pat estrāde! diemžēl laika zobs 

saliņai nodarījis kaitējumu – tā apaugusi krūmiem, 
un estrāde bija kļuvusi nelietojama. tādēļ alūksnieši 
2012. gada lielās talkas dienā strādāja tīklu saliņā, 
nojaucot bojāto estrādi un izgriežot krūmus, lai palī-
dzētu šai mazajai sauszemes strēlei atgūt pievilcību.

tā kā lielā talka jau klāt, arī šogad Agris veismanis 
koordinē veicamos darbus novada teritorijā, lai 
uzkoptu un labiekārtotu vēl virkni vietu novada teri-
torijā. viņš gan atzīst, ka līdzīgi kā citus gadus, arī 
šopavasar labprāt sagaidītu iedzīvotāju lielāku akti-
vitāti, nevis tikai norādot vietas, kur valda netīrība vai 
nepieciešama labiekārtošana, bet piesakoties pašiem 
kopt kādu objektu, kas sauc pēc sakārtošanas.

rīGas aUstrUMU daĻa 
pieVilina pUtnUs
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JŪrMala
Citiem noderīga pieredze

pēc Jūrmalas pilsētas domes apkopotajiem datiem, 
2012. gada lielajā talkā aptuveni 2500 jūrmalnieku 
strādāja vairāk nekā 100 talkošanas vietās. Atkritumu 
savākšanai tika izdalīti 12 000 dzelteno maisu. Jau 
talkas dienā uz atkritumu izgāztuvi tika izvestas 77,5 
tonnas atkritumu, un to savākšana turpinājās arī nāka-
majās dienās.

dome talciniekus aicināja papildināt kūrortpilsētas 
zaļo rotu un lielās talkas dienā stādīt priedes. pilsētas 
dome As “latvijas valsts meži” sabiles novada “Mazsilu” 
kokaudzētavā iegādājās 700 priežu ietvarstādu, un 
ikviens jūrmalnieks tos varēja saņemt bez maksas un 
iestādīt savā teritorijā. domes priekšsēdētājs Gatis 
truksnis un citi pašvaldības darbinieki lielās talkas 

dienā stādīja priedes dubultos, strēlnieku prospektā 
pie kļavu ielas, kur tagad zaļo 50 jaunas benksa priedī-
tes, kas dažādos Jūrmalas zaļo rotu. turpinot iepriekšē-
jā talkā iesākto tradīciju, kopā ar bulduru dārzkopības 
tehnikuma audzēkņiem un siA “Jld” tika ierīkoti jauni 
puķu stādījumi parkā pie bulduru stacijas.

Atbalstot talkas organizatoru aicinājumu īpašu uzma-
nību pievērst ūdensmalām, vairākas talcinieku grupas 
sakopa prāvas teritorijas lielupes krastos, lielupes 
palienu pļavas, makšķernieku iecienītās vietas pie 
varkaļu kanāla un baltās kāpas apkārtni, kur talkas orga-
nizatori – vasarnīcu īpašnieku biedrība “vārnukrogs” – 
izvietoja brīdinājuma zīmes par ugunsdrošību mežā. 
dabas aizsardzības pārvaldes pierīgas reģionālā admi-
nistrācija sakopa apkārtni pie slokas ezera, Melnezera 
un vēršupītes. ūdenstūrisma draugu kopa veica sakop-
šanas darbus iedzīvotāju iecienītā peldvietā lielupes 
krastā, savāca pavasara palos tur izskalotos dabīgos 
materiālus un izvietoja tos upes krastos, kā arī pļaviņā 
blakus peldvietai iestādīja tuvējam mežam raksturīgus 
kokus – Jūrmalas priedes.

iepriecinoši, ka talkas organizēja daudzdzīvokļu namu 
iemītnieki. ļoti aktīvi talkas organizēšanā iesaistījās 

jaunievēlētās Jūrmalas iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes locekļi, iejuzdamies savu mikrorajonu iedzīvotāju 
mobilizētāju lomā. talcinieki sakopa Majoru muižas 
teritoriju, domubiedru grupa organizēja koka laipu 
remontu Ragakāpā. talka notika arī brāļu kapos slokā, 
pie kapteiņa zolta pieminekļa kaugurciemā un Asaru 
kapos, kur saposa pirmā pasaules kara cīnītāju piemi-
ņas vietas.

Apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā strādāja arī 
pilsētas izglītības iestādes. īpaši čakli bija Jūrmalas 
Alternatīvās skolas darbinieki un audzēkņi kopā ar 
vecākiem, pirmsskolas izglītības iestādes “zvaniņš” 
un bērnunama “sprīdītis” darbinieki un audzēkņi. pēc 
labi padarīta darba talcinieki daudzviet ieturēja kopī-
gas maltītes ar ugunskurā ceptām desiņām vai pašu 
vārītu zupu un tēju.

Citām pašvaldībām iesakām

* pateikt paldies cilvēkiem par darbu teritorijas sakop-
šanā. Jūrmalas pilsētas dome pateicās visiem talkas 
organizatoriem, visiem iedzīvotājiem, iedzīvotāju gru-
pām, organizācijām, skolām un pirmsskolas iestādēm, 
kas iesaistījās apkārtnes sakopšanā lielās talkas laikā, 
kā arī visiem talku organizētājiem, pašvaldības laik-
rakstā nosaucot uzņēmumus, iestādes un cilvēkus, kuri 
organizēja talkošanu savās izvēlētajās vietās. cilvēki 
jutās pagodināti, ka dome pamanījusi un novērtējusi 
viņu darbu, zvanīja mums un pateicās, ka bijis patī-
kami redzēt savu uzvārdu vai firmas nosaukumu – tas 
liecina, ka viņu darbs ir pamanīts.

* Jūrmalā pilsētas sakopšana tiek organizēta ne tikai 
lielās talkas dienā, bet, gatavojoties vasaras sezonai, 
visu mēnesi – no aprīļa vidus līdz maija vidum – 
katru gadu tiek izsludināts spodrības mēnesis. tā laikā 
ikviens pilsētas iedzīvotājs un nekustamā īpašuma 
īpašnieks tiek aicināts sakopt savu apkārtni. pilsētas 
sakopšanā piedalīties aicināti visi – gan lieli un gan 
mazi, gan privātpersonas un iestāžu un organizāciju 
darbinieki, gan dažādas sabiedriskās organizācijas. 
Jūrmalas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa Spodrības mēneša laikā organizē bezmaksas 
lielgabarīta sadzīves atkritumu izvešanu. lai izvairītos 
no publisko sabiedrisko vietu piesārņošanas ar saim-
niecībā nevajadzīgiem lielgabarīta sadzīves atkritu-
miem (nokalpojušām mēbelēm, sadzīves tehniku un 
citām nevajadzīgām lietām, bet ne būvgružiem, sīkiem 
sadzīves atkritumiem un pērnajām lapām), katram 
pilsētas iedzīvotājam ir iespēja pieteikt šo atkritumu 
izvešanu bez maksas. pilsētas iedzīvotāji Spodrības 
mēneša laikā var zvanīt uz pilsētsaimniecības un labie-
kārtošanas nodaļu un pieteikt atkritumu izvešanu, kas 
tiek veikta pēc iepriekš saskaņota grafika.

elita Cepurīte

atskatoties Un plĀnoJot
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JaUnpils noVads
dāvana iedzīvotājiem

talkošana jaunpilniekiem nav bijusi sveša nekad, jo 
sakopta vide šejieniešiem ir ļoti būtiska.

savus iedzīvotājus lielās talkas dienā iepriecinām, 
piedāvājot bez maksas atbrīvoties no lielgabarī-
ta atkritumiem (skapjiem, gultām, matračiem u.c.). 
Aizvešanu un noglabāšanu atkritumu poligonā 
apmaksā novada dome, un šis pakalpojums ar prieku 
tiek plaši izmantots.

Šajā gadā lielā talka notiks, kā ierasts, neesam plāno-
juši to rīkot atšķirīgu no citiem gadiem, jo cilvēkiem ir 
izveidojušās savas tradīcijas un ierastā dienas kārtība. 
iedzīvotāji veido grupas un sakopj sev aktuālas teri-
torijas – mājas vai darbavietas apkārtni, savu iemīļoto 
atpūtas vietu utt., tādējādi pārklājot lielāko daļu nova-
da teritorijas. pēc laba darba talcinieki paši sev sarīko 
atpūtu – lielākoties labos laikapstākļos tas ir pikniks.

gribas cerēt, ka lielās talkas dienā saulīte pa zemes virsu 
ripos, darbi veiksies un būs maz, ko maisos iekšā likt!

līga eidmane–kabaka

kandaVas noVads
pucējam!

talkās paveikto savā novadā varam vērtēt gan kilo-
gramos, gan maisos, gan dalībniekos, bet, protams, 
visprecīzākais būtu vērtējums pēc padarītā darba un 
novada tīrības un sakoptības.

Ja skaitām maisus, tad 2010. gadā to bija 3012, 2011. 
gadā – 3144, bet pagājušajā gadā maisu skaits bija 
sarucis līdz 2751. varētu secināt, ka novads kļuvis tīrāks 
un “nejaucību” gar ceļa malām, tuvējos mežos un upes 
krastos – mazāk.

Ja vērtējam cilvēkos, tad to skaits pēdējos trijos gados ir 
aptuveni vienāds – tuvu pie četriem simtiem talkojošo 
tieši lielās talkas dienā, bet šim skaitam vēl jāpieplusē 
piecu pamatskolu, divu vidusskolu un viena tehnikuma 
audzēkņi, kas sakopj savas teritorijas pirmstalkas nedē-
ļā. Un kur tad vēl privātmāju un daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji, kas sakopj savu māju apkārtni šajā dienā!

Ja rēķinām tonnāžā, tad cipari ir šādi: 2010. gadā – 
61,62 tonnas, 2011. gadā – 38 tonnas; 2012. gadā – 47,14 
tonnas. (Re, kāds paradokss – 2011. gadā maisu bijis 
vairāk, bet tonnāža mazāka! izrādās – maisi esot bijuši 
mazāka izmēra.)

Ja runājam par to, kas pieminēšanas vērts, tad tā ir 
kandavas pagasta iedzīvotāja inese kleinberga, kura 
pēc savas iniciatīvas kopā ar saviem bērniem, audžu-
bērniem un kaimiņu bērniem katru gadu talkas dienā 
sakopj kandavas stacijas apkārtni, kur pati dzīvo. ineses 
čaklumu novada ļaudis novērtējuši, pagājušā gada 
nogalē piešķirot viņai apbalvojumu “Gada labdaris”. 
varētu jau vēl turpināt virknēt pieminēšanas vērtus 
faktus, bet tad jau citiem novadiem vietas nepietiks!

kā vienojošo faktoru gan gribu pieminēt to, ka visās 
talkās noslēgumā notiek kopīga maltītes baudīšana un 
sarunas par talkā padarīto. tas cilvēkiem ir ļoti svarīgi.

dagnija Gudriķe

talsU noVads
acīm tīkams skats

tāpat kā visā latvijā, arī talsu novadā katru gadu aprīlī 
pēc lielās pavasara talkas ikviens, dodoties uz darbu 
vai skolu, pamana, ka apkārtne kļuvusi daudz tīrāka un 
acīm patīkamāka – nemētājas tukšas pudeles, izdzer-
tas kafijas krūzes, dažādu firmu maisiņi un vēl citi neie-
domājami atkritumu kalni.

Un vēl lielāks gandarījums ir tad, kad tas paveikts 
kopīgiem spēkiem un omulīgā gaisotnē. ik gadu talkā 
piedalās ap 3000 dalībnieku. savāktie atkritumi tiek 
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nogādāti uz sadzīves atkritumu poligonu “Janvāri”. 
bet paši talcinieki bauda uz ugunskura vārītu zupu vai 
ugunskurā ceptas desiņas.

talsu pašvaldības administrācijas darbinieki jau 
astoto gadu pēc kārtas talku organizē sadarbībā ar 
ziemeļkurzemes valsts meža dienesta ļaudīm – ne 
tikai savāc atkritumus, bet veic arī labiekārtošanas 
darbus. Šogad turpināsim pērn iesākto un uzposīsim 
vilkmuižas ezera apkārtni. paldies par atsaucību As 
“latvijas valsts meži”, kas bieži vien palīdz norādīt vie-
tas, kas prasās pēc sakopšanas!

inga priede

Ventspils pilsĒta
tīrība diendienā

ventspilī par kārtību un tīrību gādā ikdienā, nevis vienu 
reizi gadā īpašā datumā, tāpēc dienā, kad visā latvijā 
notiek lielā talka, ventspilnieki stāda jaunus kokus vai 
gatavo putnu būrīšus.

Arī šogad 20. aprīlī stādīsim kokus abos ventas kras-
tos. koku stādīšanas talkās ik gadu iesaistās ventspils 
pilsētas domes deputāti, domes nodaļu vadītāji un 
speciālisti, kā arī aicināts piedalīties ikviens iedzīvo-
tājs. ventas labajā krastā – pārventā – dzintaru ielā un 
kurzemes ielā stādīs aptuveni 70 piramidālos ozolus, 
savukārt ventas kreisajā krastā pasiekstes ielā iecerēts 
iestādīt 35 sarkanos ozolus vai pensilvānijas ošus (izvē-
le būs iedzīvotāju ziņā).

savukārt 6. aprīlī ventspils skolās, piedaloties skolēniem 
un domes deputātiem un speciālistiem, norisināsies 
ikgadējā putnu būrīšu gatavošanas talka. Šāds datums 
izvēlēts, lai putni pie jaunajām mājām tiktu laikus. 2012. 

gadā putnu būrīšu gatavošanas talkā tika izgatavoti un 
pie skolu tuvumā augošiem kokiem piestiprināti 120 
putnu būrīši, bet koku stādīšanas talkas laikā liepu ielā 
ventas kreisajā krastā iestādīja 39 platlapu liepas.

ventspils pilsētas teritoriju kopjam ikdienā un neatka-
rīgi no sezonas. iedzīvotājiem tiek radīti visi apstākļi, 
lai būtu pēc iespējas ērtāk sakopt privātās teritorijas 
– divas reizes gadā ventspils pilsētā organizējam liel-
gabarīta atkritumu savākšanas akcijas, kā arī pa vienai 

bīstamo atkritumu savākšanas akcijai un elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas akcijai. Arī 
lielās talkas laikā pilsētas teritorijā tiek izvietoti lielga-
barīta atkritumu konteineri.

kristīne duļbinska

kUldīGas noVads
Ābele uzzied martā!

2012. gada lielajā talkā 10 ha platībā savācām 3000 
maisu ar atkritumiem.

interesantākais pasākums pērn bija akcija “atvērsim 
un nomazgāsim vecpilsētas acis! skaties dziļāk!”, 
kuras mērķis – nomazgāt ēku logus trīs vecpilsētas 
ielās – baznīcas, Raiņa un 1905. gada ielā. kuldīga ir 

unikāla ar savu seno apbūvi. pilsētā ir daudz ēku, kuru 
logi atrodas tuvu zemei un ziemas un pavasara atkušņu 
iespaidā tiek ļoti ātri nosmērēti un nolieti ar netīra-
jiem peļķu ūdeņiem. kuldīgas novada pašvaldības 
lielās talkas koordinatore evita pētersone kopā ar siA 
“kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbiniekiem un 
brīvprātīgajiem nomazgāja logus apmēram 50 mājām, 
kas atrodas šajās trīs ielās. pavisam tika nomazgāti ap 
150 – 200 logu!

sakopjot teritorijas, gadījušies arī dažādi neparasti 
atradumi – vecs vērpjamais ratiņš, senas zirglietas, 
neiztika arī bez dīvāniem un gultām.

Šogad plānots turpināt sapost pilsētu un novadu pava-
sarim. 9. aprīlī tiks organizēta putnu dienu darbnīca. 
tajā ģimenes ar bērniem varēs izgatavot putnu būrīšus, 
ko izvietos 1905. gada parkā. Marta beigās kuldīgā 
uzziedēja vides objekts “Ziedošā ābele”, kas veidots 
no 4138 pet pudelēm. tādējādi atkritumiem tiek dots 
otrs mūžs. akcijā “Uzziedi savai pilsētai” iesaistījušies 
bērni un jaunieši no mācību iestādēm.

anita Zvingule

rUCaVas noVads
Jubilejas gads

Šogad svinēsim Rucavas 760. jubileju, tāpēc vēlamies 
sakopt pēc iespējas plašāku novada teritoriju.
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Aicinām māju īpašniekus sakopt savus īpašumus, lai 
novada svētkos varētu lepoties ar sakoptiem namiem. 
tāpat kā daudzviet citur, pēc talkas tiek rīkots pikniks, 
kur visi var atpūsties, spēlēt spēles, izdziedāties vai 
vienkārši baudīt paveiktā darba augļus.

Baiba auguste

priekUles noVads
priekšdarbi aktīvai ikdienai

Atskatoties uz pērn paveikto, vēlamies īpaši pieminēt 
talku pie priekules kultūras nama, kur lielās talkas dienā 
tika veikti priekšdarbi un sakopts laukums, lai varētu 
uzstādīt slidotavu un minigolfa laukumu. es projekts 
“hokeja un slidošanas laukuma apmaļu (bortu) un 
minigolfa laukuma un inventāra iegāde” tika realizēts, 
pateicoties leAdeR programmā gūtajam atbalstam. 
2013. gada janvārī notika publiskās slidotavas atklāša-
nas pasākums, bet minigolfa laukums tiks uzstādīts un 
būs pieejams apmeklētājiem vasaras sezonā.

kalētu pagasta iedzīvotāji talkoja pie daudzdzīvokļu 
mājām liepu alejā 3 un 3a, kur darbi tika veikti, iegul-
dot lielās talkas pagalmu konkursā iegūto finansēju-
mu. projektu uzrakstīja un idejas kopā vāca solvita 
Ķerķe un elita Jaunzeme. piedaloties konkursā, gal-

venais uzsvars bija likts uz to, lai iekārtotu bērniem 
tīkamu pagalmu. pagalmu konkursa uzvarētāji stādīja 
jaunos apstādījumus un pabeidza iesāktos rotaļu ele-
mentus – smilšu kastes, slīdkalniņus, skatuvi, šūpoles, 
kustīgo baļķīšu pāreju u.c.

egita Ziņģe

skrUndas noVads
kopā ar “sava” kuģa komandu

lielās talkas rītā visos skrundas novada apdzīvoto vietu 
centros cilvēki grābj, vāc un uzkopj teritoriju. 2012. 
gada talkā īpaša uzmanība tika pievērsta skvēram 
skrundas centrā, uzsākot tā rekonstrukciju. talkā nāca 
patruļkuģa “skrunda” komanda, jo daudzi darbi tā 

īsti pa spēkam bija tikai vīriešiem – celmu un krūmu 
izrakšana, bedru izlīdzināšana. darbos palīdzēja arī 
ainavu arhitekte rita Ķirķe, kura raudzījās, lai uzlabotu 
skvēra vizuālo izskatu.

Jau pēc mēneša – maijā – skrundas svētkos tika atklāts 
skvērs, kurā goda vietu ieņem Ģirta Burvja veidotais 
pulkstenis “laika upe”.

2013. gadā lielās talkas laikā tiks turpināta skrundas 
novada skolēnu domes iesāktā o. kalpaka takas attīrī-
šana, sadarbojoties ar patruļkuģa “skrunda” komandu, 
kā arī citi darbi.

Zane eglīte

doBeles noVads
atkritumu apjoms nesarūk

2012. gadā lielās talkas tēma bija ūdens, tādēļ par gal-
veno norises vietu tika izraudzīts Ķestermežs gar Bērzes 
upes krastu, kur attīrījām pastaigu celiņu un pašu bērzes 
upi. kā katru gadu, jaunieši kopa un atjaunoja pludma-
les volejbola laukumu pie upes. talkas dienas noslēgu-
mā par tradīciju kļuvusi sezonas atklāšana laukumā ar 
volejbola spēli.
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dobeles pilsētā iedzīvotāji iestādīja 300 liepu aleju. 
Arī pagastu iedzīvotāji kopa savas teritorijas un stādīja 
jaunus kokus.

Novadu cenšamies uzturēt sakoptu arī ikdienā. talkā 
savāktajiem atkritumiem vajadzētu arvien samazinā-
ties, tomēr tā nav. 2010. gadā kopējais savākto atkritu-
mu daudzums bija 18,46 tonnas, bet 2012. gada lielajā 
talkā novadā nodeva 25,14 tonnas atkritumu.

ikdienā cenšamies mainīt cilvēku attieksmi pret dabu, 
rīkojot akcijas skolās, publicējot rakstus par vides tīrī-
bu, dzīvnieku turēšanu un atkritumu šķirošanu. katru 
gadu pašvaldība atbalsta siA “eko Media” organi-
zētās akcijas par atkritumu šķirošanu. sadarbībā ar 
uzņēmējiem tika atrastas vietas, kur izvietot izlietoto 
bateriju un ekonomisko spuldžu savākšanas kastītes.

Šāgada lielajā talkā plānojam iekārtot atpūtas vietu 
aiz dzīvojamā masīva krasta ielā, izveidojot oriģinālus 
soliņus un ugunskura vietu. paredzēts turpināt atpūtas 
takas veidošanu gar bērzes upes krastu.

agnese liepa un egija košinska

JelGaVas pilsĒta
lielās talkas mazās māsas

Jelgavā talcinieku skaits katru gadu ir audzis – no 1000 
cilvēkiem 2008. gadā līdz 2400 sakoptības entuzias-
tiem pērn.

vides sakopšanas darbi notiek pašvaldības izsludinātā 
Spodrības mēneša un Meža dienu laikā. Šogad tas būs 
aprīlis. tā kā ne visi var piedalīties lielās talkas dienā, 
mazākas talkas notiek visa Spodrības mēneša garumā.

Jelgavā talku koordinē pašvaldības sia “Zemgales 
eko”, kas ikdienā organizē sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu. galveno akcentu liekam uz savas mājas un 
apkārtnes labiekārtošanu.

2012. gadā jelgavnieki talkoja 80 vietās, labiekārtoja 
septiņus objektus, kuros līdzināja un veidoja apstādīju-
mus un stādīja dekoratīvos krūmus, kokus un vīteņau-
gus. Šogad labiekārtošanas darbus turpināsim, īpaši 
aicinot sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus.

līga klismeta

JelGaVas noVads
Upju labsajūtas pionieri

Jelgavas novada pašvaldība ir talkas idejas piekritēji, 
lai gan savās cēlākajās aktivitātēs neietilpst tikai lielās 
talkas datuma ievērotājos. Ja palūkojamies uz talkas 
jēgu – paveikt kopā to, ko nevar izdarīt vienatnē, tad 
vislabākais apliecinājums tai ir Jelgavas novada inicia-
tīva mazo upju tīrīšanā.

latvijā tam uzmanību pievērsa 2012. gada talkā, bet 
mūsu novadā šis būs jau trešais gads, kad, izvēloties 
mazās upes konkrēto posmu, bruņojušies ar izkaptīm, 
ķekšiem un grābekļiem, pašvaldības darbinieki, pulkā 
aicinot jauniešus, nevalstisko organizāciju un pagastu 
aktīvistus, brien upē un attīra to no aizauguma, nied-
rēm un dažādiem atradumiem upes gultnē. Aprīlī, 
atsaucoties lielās talkas aicinājumiem, novada iedzī-
votāji galvenokārt rosās teritoriju sakopšanā, koku 
stādīšanā un dabas objektu sakārtošanā, talka upēs 
vispilnasinīgāk tiek turpināta jūnijā un jūlijā.

tam aizsākums ir 2011. gada pasākums vides projekta 
ietvaros, kad hidrobiologa andra Urtāna virsvadībā 
attīrīja kādu no vircavas upes posmiem. pašu rokām 
paveiktais un patiešām redzamais efekts upes posma 
attīrīšanā sniedza pārliecību, ka līdzīgi pasākumi orga-
nizējami regulāri arī citu upju aizaugušajos posmos. 
pēc tīrīšanas vircavas upe konkrētajā posmā pārlie-
cinoši atguva straujteci un spēku. pērn līdzīgas talkas 
akcijas tika organizētas gan svētes upē svētes pagastā, 
gan platones pagasta lielvircavā – jau citā vircavas 
upes posmā. Un ticiet vai ne, no upes tiek izceltas 
visneiedomājamākās lietas: vecas gultas, ledusskapji, 
vārtu ailes, režģi, kas līdz šim slāpējuši upes plūdumu, 
gulēdami dzelmē.

tā kā Jelgavas novadā upju tīkls ļoti blīvs un upes ir 
mūsu bagātība, nevaram atļauties par tām nerūpēties. 
Jāņem vērā, ka mums kā lielā mērā lauksaimniecības 
novadam intensīvā nitrātu deva, kas nonāk upēs, ātri 
tās aizaudzē. Aizaugumi ar ūdensaugiem, koku sagā-
zumi un pārlieku pārkārušies zari, straujteces samazi-
nāšanās ir teju katras mazās upes problēma. vairākos 
upju posmos nepieciešama profesionāla tehnika un 
arī vērā ņemamas finanses, lai koriģētu un atjaunotu 
krasta līniju un attīrītu pašu upes gultni. taču daudz-
viet kaut vai upes izpļaušana, zaru izvākšana, akmeņu 
ievietošana straujteces nodrošināšanai ir būtiski palī-
dzības soļi, lai upe atgūtu savu bioloģisko komfortu un 
varētu tālāk pašattīrīties. Reizēm iedzīvotāji protestē 
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pret upes profesionālu tīrīšanu ar tehnikas palīdzību, 
iebilstot pret krastu izbagarēšanu. tad vienīgā alterna-
tīva ir pašu iedzīvotāju rūpes par upes regulāru attīrīša-
nu – līdzīgi kā pavasara talkā.

Arī šogad 20. aprīli Jelgavas novadā plānojam aizvadīt 
rosīgi, kopjot parkus, stādot jaunus kokus vircavas un 
lielplatones parkā, aprūpējot dižkokus un ūdenskrā-
tuvju krastus, tomēr ar nepacietību gaidīsim atkal to 
īsto ūdenstalku, kas patiešām iedveš pārliecību, ka 
“talka sākas galvā” – ideja par tīru upi sākas ar noticēša-
nu tam, ka viena upes posma labsajūta ir mūsu pašu 
rokās un varēšanā!

esam saņēmuši latvijas vides aizsardzības fonda 
apstiprinājumu projektam, kas šogad paredz atbal-
stu ūdenstalku veiksmīgai norisei vēl piecos Jelgavas 
novada upju – vircavas, svētes, platones un sidrabes 
– posmos. tas nozīmē, ka aprīļa talka Jelgavas novadā 
turpināsies gan jūnijā, gan jūlijā, bet jau – ūdenī.

dace kaņepone

rUndĀles noVads
pusmaiss atkritumu katram

2011. gadā aicinājumam sakopt savu apkārtējo vidi 
atsaucās 200 talcinieku, piepildot ar atkritumiem 1800 
maisus. pērn drēgno laikapstākļu dēļ talcinieku bija 
mazāk – 130 iedzīvotāji, toties piepildīto maisu vairāk – 
2500. varam secināt, ka 2012. gadā par katru Rundāles 
novada iedzīvotāju tika savākts pa pusmaisam ar atkri-
tumiem (novadā ir 4250 iedzīvotāju).

lielās talkas laikā tradicionāli tiek sakopts Mežotnes 
pilskalns. gluži kā balvu var uzskatīt zupas vārīšanu 
un atpūtu pēc padarītā darba vienā no skaistākajām 
vietām – pilskalnā ar gleznainu skatu pār lielupi.

2012. gada talkā pavisam neparasts atradums gadījās 
divām pilsrundāles iedzīvotājām. vietējās upītes krastā 
apzinīgās talcinieces zem rudens lapām ieraudzīja tādu 
kā konservu kārbu. Aplūkojot neparasto atradumu 
tuvāk, izrādījās, ka tas ir lādiņš. 
Atbraukušie sapieri konstatēja, 
ka atradums ir nešauts padom-
ju armijas mīnmetēja lādiņš.

Šogad lielās talkas laikā Rundāles novada iedzīvotāji 
kops ne tikai sabiedriskās vietas, bet arī savu tuvāko 
apkārtni. sasaucoties ar vadmotīvu “tīra latvija sākas 
tavā galvā!”, iedzīvotāji tiks aicināti arī ikdienas steigā pie-
vērst uzmanību apkārtējās vides jautājumiem, lai 2018. 
gadā, kad latvija kļūs par tīrāko valsti pasaulē, novadā 
būtu 2500 talcinieku un tikai 130 piepildīti maisi!

kristīne kociņa

BaUskas noVads
rekords!

2012. gada lielajā talkā novadā kopumā talkoja 1037 
lieli un mazi talcinieki, kas kopā savāca ap 5000 atkri-
tumu maisu. kopš talkas rīkošanas pirmsākumiem šis 
ir lielākais savākto maisu skaits.

tā kā pagājušā gadā talkas pamatvirziens bija ūdenstil-
pes, tad mūsu novadā šajā jomā darba pilnas rokas, jo 
teritoriju caurvij trīs skaistas upes. Atjautīgākie talko-
tāji pat nebaidījās ienirt aprīļa vēsajos ūdeņos, lai attī-
rītu iecienītās peldvietas. Arī par atradumu oriģinalitāti 
būtu grēks sūdzēties: no automašīnu riepām un vien-
tuļiem apaviem līdz pat numuru zīmēm. ceraukstes 
pagasta talkotāji bija padomājuši par talcinieku īpašu 
vienotu noformējumu. ļoti izdevusies bija sadarbība 
ar tirdzniecības centru “rimi”, kas talciniekus cienāja 
ar pīrāgiem un siltu tēju. kopā ar vietējiem muzikan-
tiem tika dziedātas talkas dziesmas.

gadiem ejot, izmaiņas skar talcinieku sastāvu, jo 
vairāk kļūst to talkotāju, kas nav ne kolektīvu, ne arī 
kādu sabiedrisko organizāciju biedri. Arvien vairāk 
nāk domubiedru grupas, ģimenes, draugu kompāni-
jas – cilvēki, kas vēlas brīvprātīgi dot savu artavu mūsu 
novada un visas latvijas vides sakopšanā.

andra Matuļenko

Baldones noVads
objekti mainās, vadītājs ne

lielās talkas koordinators baldones novadā nemainīgi ir 
pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Helmuts 
nezinis. viņa virsvadībā iedzīvotāji ir braši talkotāji!
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* 2011. gadā baldones novadā tika savākti 2200 maisu 
ar atkritumiem. 2012. gadā savākto maisu skaits bija 
mazāks (1900), jo slikto laikapstākļu dēļ talkā nepieda-
lījās skolēni. Šogad baldones novada domes Attīstības 
nodaļa ļoti cītīgi domā par to, kā lielajā talkā iesaistīt 
vairāk jauniešu.

* pērn visinteresantā-
kais talkošanas objekts 
bija pie liliju ezera. 
Šis ezers ir iegruvum-
ezers pie slēpotājiem 
iemīļotā Riekstukalna. 
ezera malas šūpojas, 
kas ir ne tikai nepatī-
kami, bet arī bīstami. 
tas neatturēja dau-
dzus tīrības mīļotājus 
sakopt ezera apkārtni!

* dzelzāmura ceļa posma apkaimē dzīvo ļoti strādī-
gi un saliedēti ļaudis. katru gadu viņi cītīgi piedalās 
talkā un šo pasākumu uztver ne tikai kā darbu, bet arī 
kā iespēju satikt kaimiņus, paziņas un kopā svinēt šo 
dienu, kad latvija kļūst tīrāka.

* visneparastākais lielās talkas atradums baldones 
novadā 2012. gadā bija nesprādzis lādiņš.

alma Šlosberga

ĶekaVas noVads
papildtalka

2011. un 2012. gadā mūsu novadā tika savāktas aptuve-
ni 100 tonnas atkritumu. Šogad šis skaitlis, iespējams, 
būs mazāks, jo teritorija ar katru gadu kļūst aizvien 
sakoptāka.

pērn Ķekavas novada kultūras aģentūra rīkoja papil-
du talku 1. maijā. Šajā talkā piedalījās arī pārstāvji no 
imanta ziedoņa fonda “viegli”. talkas laikā tika sakoptas 
gan pašvaldībai piederošās, gan privātās teritorijas. Arī 
šogad kultūras aģentūra ir ieplānojusi papildu talku.

artūrs Zālītis

ikŠĶiles noVads
izaugsmes garantija

vislielākā talcinieku atsaucība bija 2009. gadā, kad 
mūsu novadā notika apkārtnes sakopšanas, koku 
stādīšanas un citu pavasara darbu talkas 24 pieteiktās 
un daudzās oficiāli nepieteiktās vietās. kopējais apzi-
nāto talcinieku skaits bija vairāk nekā 550, no tiem 
140 – skolu audzēkņi. talkas ietvaros bija organizēta 
makulatūras vākšanas akcija – uz līgatnes papīrfabriku 
aizveda trīs tonnas makulatūras.

2010. un 2011. gadā talkoja 19 vietās. ikšķiles novadā 
bija izvietoti deviņi atkritumu konteineri. 2010. gadā 

talkošanas darbos piedalījās 373 cilvēki, savācot 96 
m³ atkritumu. patīkami apzināties, ka šo talku atbal-
stīja ne tikai dažādu vecumu vietējie iedzīvotāji, bet 
arī brīvprātīgās ģimenes no Rīgas. savukārt 2012. gadā 
kopumā piedalījās vairāk nekā 350 dažādu vecumu 
talcinieku 16 talkošanas vietās visā novadā.

katru gadu talko arī ikšķiles novada pašvaldības 
darbinieki. tā, piemēram, pagājušajā gadā sako-
pām Jāņkrastu saliņu gleznainās Juglas upes krastos. 
Atdzīvinot senās tradīcijas, nākotnē šajā vietā, pašā 
tīnūžu centrā, plānots izveidot jauku atpūtas un svēt-
ku rīkošanas vietu.

lielajās talkās kopīgiem spēkiem sakoptas daudzas 
ikšķiles novada vietas – daugavas dambis, zaļās zonas 
ikšķiles pilsētā, teritorijas pie ikšķiles benzīntanka un 
dzelzceļa sliedēm, Upes ielai piegulošā meža teritori-
ja, tīnūžu administratīvais centrs un Juglas upes krasts. 
talkas laikā grābtas ne tikai pērnā gada lapas, lasīti 
žagari, savākti dažādi sadzīves atkritumi, bet arī stādīti 
koki un veikti apzaļumošanas darbi.

Šogad plānojam turpināt iepriekšējos gados iesāktās 
tradīcijas, sakopjot teritorijas gan ikšķiles pilsētā, gan 
tīnūžu pagastā. Mēs ticam – jo skaistāks un sakārto-
tāks būs mūsu novads, jo labāk jutīsies tā iedzīvotāji 
un viesi.

inga Šulca
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oGres noVads
atkritumu “otrā elpa”

2012. gada aprīlī ogres novada iedzīvotāji pilsētā un 
pagastos sakopa ne tikai savu apkārtni – ceļmalas, 
piemiņas un sabiedriskās vietas, dārzus, parkus, upju 
krastus un peldvietas, bet rīkoja arī dažādus citus intere-
santus pasākumus. tā, piemēram, Ķeipenē talka notika 
Muižas parkā, kas ir aizsargājams dendroloģiskais stādī-
jums, tādēļ talciniekiem interesanti bijis atrast neparas-
tus ķērpjus un piepes, apbrīnot veco koku skaistumu 
un diženumu. Atzīmējot talkas piecgadi, bija noor-
ganizēta fotoizstāde “lielā talka Ķeipenē 2008–2012”. 
savukārt Madlienā talkotājiem pievienojās arī jaunsargi 
un zemessargi, makšķernieki un pat nūjotāju komanda. 
Mazozolos vienuviet talkas laikā atrasts vesels talko-
tāja komplekts – gumijas zābaki, darba cimdi, šķīvītis, 
pudele un glāzīte. toties suntažos apkopts 250 gadu 
vecs dižozols! lielajā talkā 2012. gadā novadā piedalījās 
dalībnieki no gada līdz pat 81 gada vecumam.

talkas priekšvakarā – 2012. gada marta beigās ogres 
Mūzikas skolā notika mākslas darbu izstādes “skaties 
dziļāk!” atklāšana, kur bija apskatāmi ogres Mākslas 
skolas un bērnu un jauniešu centra audzēkņu zīmē-
jumi par tīru upju un ezeru tēmu – bērnu skatījums 
uz to, kāpēc izmirst ūdenī dzīvojošās radības, kāpēc 
ūdens tiek piesārņots, kā to novērst. pasākuma laikā 
interesenti varēja noklausīties ziemeļvidzemes biosfē-
ras rezervāta direktora, vides gida Andra Urtāna lekciju 

par daugavas un ogres upes vērtību, kā arī kopīgi pie-
dalīties radošā mākslas darba tapšanā. savukārt ogres 
un ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra ogres zilo kalnu 
dabas parkā kopā ar skolēniem un vieglatlētikas sporta 
klubu “Jūdze” organizēja priežu stādīšanu.

Šogad talkā vēlas piedalīties “Fazer maiznīca”, ne tikai 
piedāvājot darbarokas, bet arī solot uzkodas un karstu 
zupu talciniekiem. ogres novada pašvaldība ar sadar-
bības partneriem plāno organizēt konkursu iedzīvotā-
jiem par “otrās elpas” piešķiršanu atkritumiem.

2010. gadā ogres novadā reģistrēti 2300 talkotāju, 2011. 
– 2185, bet 2012. gadā – 1623. kaut arī talkotāju skaits 
sarūk, savākto atkritumu skaits pieaug – pagājušajā 
gadā talkas laikā savāktas 360 tonnas atkritumu, tāpēc 
pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja un lielās tal-
kas koordinatore Valentīna Jahimoviča ir pateicīga 
visiem, kas piedalās lielajā talkā un sakopj savu māju, 
savas pilsētas un pagasta apkārtni, tā padarot tīrāku, 
skaistāku un zaļāku mūsu kopējo dzīves telpu.

Baiba trumekalne

kokneses noVads
pamanīt vērtības

lielās talkas ideja gūst arvien lielāku atsaucību mūsu 
iedzīvotāju vidū. Ne jau kāds cits, bet mēs paši varam 
likt atkāpties pērnajiem sārņiem un darboties tā, lai ik 
vieta mūsu novadā top par sakoptu un zaļu stūrīti. lielā 
talka mūs pamudinājusi vērīgāk un kā no jauna paskatī-
ties uz vērtībām, kas mums pieder, devusi iedvesmu un 
apņemšanos apvienot spēkus, paveicot labus darbus. 
lai arī lielās talkas atbalstītāji galvenokārt ir kokneses 
novada domes un pagasta pārvalžu darbinieki un izglī-
tības iestādes, ik gadu šajā dienā sastopam pavisam 
mazus talciniekus un tos, kam sirmums matos.

iršu pagastā lielās talkas dienā aktīva rosība notika 
iršu muižas klēts – Magazinas apkārtnē. irsieši lepojas 
ar sava pagasta vēsturi un neļauj zust aizmirstībā tās 
aculieciniecei – sirmajai muižas klētij. tā vienmēr atgā-
dinās par laiku (1766–1939), kad iršos atradās baltijā 
lielākā vācu kolonija. talkas dienā iršu pagasta pārval-
des darbinieki, pērses pamatskolas skolēni, ģimenes 
krīzes centra “dzeguzīte” iemītnieki un pārējie pagasta 
iedzīvotāji tapa par vienotu spēku, lai atbrīvotu muižas 
pagalmu no krūmiem, veciem bojātiem kokiem un sak-
nēm. Uzņēmīgākajiem vīriem izdevās “salāpīt” vienu 
stūrīti daudz pieredzējušās klēts jumtā, tika iztīrītas un 
sakoptas klēts iekštelpas. irsieši jau redz klēts nākotnes 
vīziju – tajā taps savdabīga ekspozīcija, kas stāstīs par 
pagasta īpašo un neparasto vēsturi laiku lokos.

vispirms bija ideja – izlolota piecu gadu garumā. 
pagājušajā pavasarī, kad bija iegūtas vajadzīgās atļaujas, 
klāt bija arī lielās talkas diena, un idejas īstenošana 
– dabas takas izveide no kokneses pilsdrupām līdz 
likteņdārzam varēja sākties! sparīgie dabas takas vei-
dotāji, savācot sadzīves atkritumus un kritalas, darbojās 
trīs maršrutos: gan no brīvdabas estrādes, gan no vecās 

peldētavas talkotāji gar daugavas krastu virzījās uz 
likteņdārzu, savukārt citi koknesieši no likteņdārza gāja 
pretī abu grupu talciniekiem. gatavojoties lielās talkas 
dienai, kokneses novada domes komunālās nodaļas 
vīri jau bija paguvuši izgriezt lielākos krūmus un izvei-
dot vizūru, atraduši piemērotu vietu tiltiņa būvei. Čakli 
rosoties, aiz talciniekiem pavērās glīti sakopta ainava. 
Mēnesi vēlāk, 19. maijā, koknesē tūrisma sezonas atklā-
šanas pasākumā “sama modināšanas svētki” nūjotāji 
pirmo reizi devās gājienā pa jauno dabas taku. iecerēts, 
ka šajā lielajā talkā koknesieši turpinās labiekārtot dabas 
taku, izveidojot vēl jaunus tiltiņus un soliņus, kaut ko 
interesantu bērnu atpūtai un rotaļām.
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bebru pagasta centrā, vecbebru muižas parkā, jau 
piekto gadu atvērtas Vecbebru romas katoļu baznī-
cas durvis. “Mazā lauku baznīciņa”, kā to atklāšanas 
dienā 2008. gada 28. decembrī nosauca kardināls 
Jānis pujats, ir uzņēmīgo katoļu draudzes locekļu un 
dāsno atbalstītāju lolojums. saulainajā lielās talkas 
dienā ap dievnama teritoriju kā čaklas bitītes darbojās 
draudzes locekļi, bebru pagasta pārvaldes darbinieki 
un citi pagasta iedzīvotāji, kas lepojas, ka bebros nu ir 
savs dievnams. kopīgiem spēkiem tika sakopta diev-
nama apkārtne pēc pēdējiem remontdarbiem, piegu-
lošā parka teritorija, taciņas un zālājs. Arī šogad lielās 
talkas dienā bebrēnieši turpinās labiekārtot dievnama 
apkārtni un sakops dīķīti piegulošajā parka teritorijā.

sarmīte rode un anita Šmite

salas noVads
solis tuvāk tīrai videi

pagājušajā gadā salas novada iedzīvotājiem lielā talka 
norisinājās no 15. līdz 28. aprīlim. divu nedēļu laikā 
talkošanā iesaistījās visi, kam rūp vide, kurā dzīvojam, 
– pašvaldības administrācija, iestāžu un uzņēmumu 
darbinieki, skolēni, daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji.

katram novada iedzīvotājam lielā talka bija atgādinā-
jums un iespēja spert soli tuvāk tīrai videi un sakoptai 
apkārtnei. tāpēc visos salas novada ciemos – salā, 
sēlijā, biržos, gravānos un ošānos – iedzīvotāji 21. 
aprīlī izmantoja saulaino un silto dienu, lai sakoptu 
dzīvojamo māju un saimniecības ēku apkārtni. kopā 
tika savākti apmēram 1300 atkritumu maisu.

pēc projekta “dalīto atkritumu savākšanas laukumu 
izveidošana salas novadā” realizācijas šogad ziemā 
notika sanāksmes visos ciemos, kur iedzīvotāji tika 
skoloti atkritumu šķirošanas un vides aizsardzības 
jautājumos. sanāksmes bija necerēti labi apmeklētas, 
kas liecina par iedzīvotāju atbildību un ieinteresētību 
dzīvot skaistākā vidē.

salas novada atpūtas komplekss “Zvejnieklīcis” ir vieta, 
kas vasarā piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan tūris-
tus, tādēļ salas vidusskolas skolēni nolēma sakopt pie 
šīs vietas esošos vecos kapus un grāvmalas. 2012. gadā 
te talkot bija ieradies As “sadales tīkls” ziemeļaustru-
mu reģiona kolektīvs no Aiviekstes, kas izzāģēja liekos 
kokus un zarus visas takas garumā gar daugavas krastu.

kristīne Jucīte

JĒkaBpils pilsĒta
kamēr vecāki talkos

* 2008. gads. talkas laikā tika sakopta daugavas mala 
un vairākas pilsētas teritorijas, talkā piedalījās apmē-
ram 400 iedzīvotāju. tika izvesti 507 maisi un 212 m³ 
savākto atkritumu.

* 2009. gads. talcinieki sakopa tūristu apmeklētākā 
objekta – krustpils pils apkārtni, kā arī Mežaparku un 
Radžu ūdenskrātuves apkaimi, daugavas krastus un 
citas pilsētas iedzīvotāju iecienītās atpūtas vietas. talkā 
piedalījās vairāk nekā 400 jēkabpiliešu.

* 2010. gads. talkošana notika visā pilsētas teritorijā. 
talkā piedalījās vairāk nekā 2000 talcinieku, kopā 
savākti vairāk nekā 660 m³ atkritumu.

* 2011. gads. sakopām Jēkabpils pilsētas kapu piegulošo 
teritoriju, kur tika likvidēti snieglauzes postījumi. talkā 
piedalījās apmēram 2000 talcinieku. kopā tika savākti 
un nogādāti izgāztuvē apmēram 261 m³ atkritumu.

* 2012. gads. talkas tēma bija ūdens, tāpēc pašvaldība 
organizēja talku pie pilsētas ūdeņiem – Radžu ūdens-
krātuves un pils dīķa. talkā piedalījās aptuveni 2500 
talcinieku un kopā tika savākti apmēram 3000 maisu 
ar atkritumiem. Uz poligonu “dziļā vāda” un lapu kom-
postu laukumu nogādāja 60 tonnas dažādu atkritumu.

* 2013. gada 20. aprīlī pašvaldība turpinās iepriekšējā 
gadā uzsākto sakopšanu un labiekārtošanu Mežaparkā 
pie Radžu ūdenskrātuves. laikā, kad vecāki būs nodar-
bināti sakopšanas darbos, bērniem un jauniešiem 
paredzētas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar apkār-
tējās vides izzināšanu (lekcijas, praktiskie darbi, pie-
mēram, putnu būrīšu izgatavošana un uzstādīšana 
u.c.). pēc labi padarīta darba paredzēta gan talcinieku 
cienāšana ar talkai atbilstošu ēdienu, gan pašdarbības 
kolektīvu priekšnesumi.

anita truksne

JĒkaBpils noVads
Meklēsim “čaklo bitīti”

2012. gadā laikapstākļi mums bija sagādājuši gan sauli, 
gan siltumu, un novada čaklie talkotāji to arī izmanto-
ja no visas sirds – kopumā piedalījās 505 cilvēki, kas 
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atbilst aptuveni 10% no visa iedzīvotāju skaita. katrā 
pagastā 2012. gads atstāja “tīrības zīmes”.

piedalījāmies arī talkas koordinatoru sacensībās “skaties 
dziļāk!”. galvenās balvas gan aizceļoja mums garām, 
tomēr paši jutāmies ieguvēji, jo rīkojām dažādus pasā-
kumus: jaunieši piedalījās erudīcijas konkursā par tēmu 
“globālie ūdens resursi”, dārzu un sētu mīļotājiem notika 
lekciju cikls “Mazās ūdenstilpnes dārzos un pagalmos”, 
taču visinteresantākais bija konkurss “Vārdu daugava”. 
Aicinājām iedzīvotājus iesūtīt savas mīļākās tautasdzies-
mas par mūsu dižupi. varējām apkopot vairāk nekā 120 
tautasdziesmas! gan mītiskas, gan jautras, gan dzirdētas, 
gan nedzirdētas – tās visas ir lasāmas arī mūsu novada 
mājaslapā, sadaļā “Mūsu literātu daiļrade”.

tā kā esam zaļš un ar dabu bagāts novads, tad iedzī-
votājus allaž aicinām talkas laikā ne tikai savākt atkritu-
mus, bet arī stādīt. pirms talkas dienas mudinām doties 
palīgā tiem cilvēkiem, kas vairs nespēj paši apkopt 
savas sētas un pagalmus. Jau iepriekšējos divos gados 
mūsu novadā talkoja ne tikai iedzīvotāji, bet arī viesi 
– viņi darbojās nodibinājuma “Mārtiņa fonds” rehabi-
litācijas centra “dūjas” teritorijā kalna pagastā. Šogad 
Jēkabpils novadā talka ar lielu viestalcinieku skaitu 
notiks arī dignājas muižas teritorijā, un to organizē 
biedrība “dzīvības koks”, kas šeit veido rehabilitācijas 
centru. divi rehabilitācijas centri tik mazā novadā – tas 
apliecina, ka esam tiešām zaļi un dzīvelīgi! biedrība 
“ūdenszīmes” pie bijušās kaldabruņas skolas Rubenes 
pagastā organizēs talku ar latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācijas atbalstu – šīs talkas ietvaros tiks 
labiekārtota teritorija vides klasei un izveidots ārstnie-
cības augu dārzs. skolas telpās top pļavas muzejs.

Arī šogad piedalīsimies tal-
kas koordinatoru konkursā un 
dosimies uz vairākām novada 
skolām ar lekcijām par dabas 
aizsardzības tēmām. Šogad čak-
lākie talcinieki saņems uzlīmes 
“Jēkabpils novada čaklā bitīte”, 
kas jauki sasaucas ar mūsu nova-
da tēlu – gan ar zaļumu un dar-
bīgumu, jo tieši bites savas māj-
vietas sāk sapost pašas pirmās, 
gan arī ar pašvaldības logo, kurā 

mūsu septiņi pagasti ir attēloti kā bišu šūnas. plānojam 
pasūtīt 1500 uzlīmes, cerams, ka visiem pietiks!

ieva Jātniece

aknīstes noVads
dzīve bez “šmuces”

pagājušajā gadā mūsu novadā lielās talkas devīze 
bija “Novads bez šmuces”. pateicoties ideāliem laik-
apstākļiem, talcinieku atsaucība bija liela. Aknīstes 
veselības un sociālās aprūpes centra darbinieki kopa 
sev piederošo teritoriju un ravēja puķu dobes. tika 
sakopta grava aiz domes ēkas. Aknīstē pie dambēm 
darbojās talcinieki no sēlijas (Augšzemes) vides aizsar-
dzības asociācijas, izcērtot krūmus upes krastā, vācot 
atkritumus un dedzinot zarus. īpašs pielietojums bija 
izcirstajām zaru klūgām, kas tika iepītas tiltiņa margās, 
lai radītu lielāku drošību, pārejot tiltu. pagastos tika 
sakoptas ceļmalas, jo ceļš ir mūsu vizītkarte. pa ceļam 
uz Asares pagastu tika stādīta bērzu birztala. Arī pri-
vātmāju un saimniecību īpašnieki čakli strādāja savās 
saimniecībās.

pēc kvalitatīvi veiktajiem darba uzdevumiem talcinie-
kus gaidīja atmiņā paliekoši atpūtas brīži. katrā pagas-
tā “stk (sakoptības, tīrības, kārtības) departaments” un 
“zaļais krusts” ieradās ar talkas himnu. pēc kopīgas 
dziedāšanas notika veselības pārbaude. Nogurušajiem 

veselības atgūša-
nai derēja karote 
“spēka dziras” vai 
“enerģijas kapsu-
la”. pēc nopietnas 
izmeklēšanas tika 
izsniegti sertifikā-
ti veselīgākajiem 
talciniekiem, bet 
pagastu pārvald-
nieki saņēma ser-
tifikātu “Novads 
bez šmuces”. 
taču visam pāri 

izskanēja doma – brīdi padomāt, pirms metam zemē 
papīru, plastmasas pudeli vai kādu citu nevajadzīgu 
lietu, tad reizi gadā nevajadzēs rīkot tādu pompozu 
pasākumu kā lielā talka.

Mūsu pagājušā gada domu lidojums īstenojas 2013. 
gada talkas devīzē “tīra latvijas sākas tavā galvā!”. Mūsu 
novada sauklis šogad ir “tīrs novads, skaists novads!”, 
bet par zaļo domāšanu atgādina novada emblēma. lai 
popularizētu veselīgu dzīvesveidu, Aknīstes novadā 
notiks pašvaldības iestāžu un uzņēmumu sporta spē-

les, kad katram dalībniekam 
būs iespēja izmērīt arī savu 
ekoloģiskās pēdas nospie-
dumu. pateicībā tiks izsnieg-
tas emblēmas. lielajā talkā, 
atbalstot ūdens tēmu, aknīs-
tieši sakops vecmuižas un 
zuju ezera krastus. pēc talkas 
paredzēts cienasts un čaklāko 

talkotāju apbalvošana ar ekoloģiskiem pušķīšiem – 
lociņu un salātiņu buntītēm.

lāsma prande
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daUGaVpils noVads
ar “zelta grābekli” pūrā

2012. gadā mūsu novadā tika pieteiktas 30 talkoša-
nas vietas, kur darbojās vairāk nekā 2000 talcinieku. 
kopējiem spēkiem viņiem izdevās piepildīt 7000 
atkritumu maisu, kas bija par 2000 maisiem vairāk 
nekā 2011. gadā. Rekordista gods pienācās Naujenes 
pagasta ļaudīm – 1150 maisu, otrās vietas ieguvēji no 
līksnas pagasta savāca 758 maisus ar atkritumiem.

talka mūsu novadā nesaistās tikai ar sakopšanas dar-
biem – līksnas, Maļinovas, vecsalienas, tabores un 
demenes pagastā tika iestādīti gandrīz 200 jaunu 
kociņu un košumkrūmu.

Mēs joprojām lepojamies ar to, ka 2011. gadā līksnas 
pagasts ieguva balvu “zelta grābeklis” kā labākais tal-
kas rīkotājs latgales reģionā. strādājot 62 cilvēkiem, 
līksnieši spēja savākt 724 maisus, sakārtojot teritoriju 
24 kilometru garumā.

elza timšāne

preiĻU noVads
talkojam ar prieku

visus sešus gadus lielās talkas koordinatore ir siA “preiļu 
saimnieks” komunālās nodaļas vadītāja Zenta igolniece: 
“Priecē, ka talcinieku pulks gadu no gada kļūst kuplāks. 
Talkojam ne tikai pilsētā, bet arī pagastu centros. Talkā 
piedalās visas novada skolas. Kopumā var teikt, ka Lielās 
talkas diena mūsu novadā kļuvusi par stabilu tradīciju.”

preilēnieši katru gadu sakopj preiļu parka teritoriju. 
parks mums ir liels, vairāk nekā 40 hektāru, tādēļ darba 

pietiek visiem. lielās talkas dienā savācam atkritumus 
no parka dīķiem. parks ir iecienīta atpūtas vieta, vasa-
ras sezonā estrādē notiek dažādi pasākumi. preiļu 
parks ir nozīmīgs ikvienam pilsētas iedzīvotājam, tādēļ 
šeit visi strādā ar prieku.

Mums izveidojusies lieliska talkas dienas tradīcija – 
koku stādīšana. iepriekšējos gados kopīgi stādījām 
holandes liepas valmieras ielā, atjaunojām liepu aleju 
Raiņa bulvārī un parkā. par to īpašs prieks – kociņi augs 
vēl ilgi. kopējo pūliņu rezultātā preiļu centrs ar katru 
gadu kļūst arvien sakoptāks, tādēļ lielās talkas dienā 
varam sakopt arī attālākas pilsētas vietas.

darāmā, protams, vēl daudz, tomēr lielās talkas tra-
dīcijai ir pozitīvs rezultāts. Novadā savākto atkritumu 
kopējais daudzums ik gadu palielinās. tas nav tādēļ, 
ka no jauna tiek daudz piemēslots, bet gan tāpēc, ka 
talkas kustība vēršas plašumā un piedalās arvien vairāk 
talcinieku.

inese Šņepste

aGlonas noVads
aizraujošs piedzīvojums

tāda 2012. gada lielās talkas diena izvērtās tiem Aglonas 
novada jauniešiem, kuri piekrita talkas koordinatora 
aināra streļča piedāvājumam braukt ar kanoe laivām 
no Jaunaglonas līdz Aglonai un sakārtot upju un ezeru 
krastus. Atkritumu bija daudz! iesākums bija smags, jo 
vajadzēja ne vien apgūt iemaņas laivas vadīšanā pa upi, 
bet ievērot gružus gar krastiem, apstāties, savākt tos 
un doties tālāk. vietām airēšana bija ekstrēma, ja upēs 
gadījās koku zari un krāces. vienai no jauniešu ekipā-
žām nācās izjust pavasara dzestrā ūdens pieskārienus. 
Ar apņēmību un neatlaidību viss izdevās – sakārtota 
pludmale, izzāģēti sakritušie zari, savākti gruži no salas, 
upju un ezeru krastiem. visiem bija prieks par labi 
padarītu darbu – 70 atkritumu maisiem.

talkošana notika visos Aglonas novada pagastos, gal-
venais uzsvars bija likts uz ezeru krastu sakopšanu. Ar 
prieku jāatzīst, ka daļa no Aglonas novada 63 zilo ezeru 
krastiem kļuva tīrāka. vairāk nekā simts talcinieku kopā 
savāca 670 maisus gružu. Arī šogad lielajā talkā iece-
rēts turpināt upju un ezeru krastu tīrīšanas akciju.

Zane ločmele
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rĒZeknes noVads
prieks pašiem un citiem

Ar gandarījuma izjūtu par paveikto darbu un tīrā-
ku apkārtni jau vairākus gadus ik pavasari noslēdzas 
lielā talka Rēzeknes novadā. pērn talkošanā Rēzeknes 
novadā piedalījās vairāk nekā 1600 cilvēku, tostarp 
arī daudz bērnu.

“Mazākie bija ļoti priecīgi, jo jutās vajadzīgi, lai gan 
brīžiem paši bija pārsteigti, no kurienes rodas tik daudz 
atkritumu,” par pagājušā gada talkas norisi strūžānu 
pagastā pastāstīja talkas organizatore inese Boļšija.

kopumā 2012. gada lielajā talkā Rēzeknes novadā tika 
savākti 9718 atkritumu maisi. darba gaitā bija arī inte-
resanti atradumi – Maltas pagastā talkotāji ieraudzījuši 
izmestu datoru, bet ozolmuižā – 1500 nelietotu plast-
masas pudeļu, savukārt lūznavas pagastā, sakopjot 
ceļmalas, no miega esot iztraucētas odzītes.

talkas dienā paveikto var 
mērīt ne vien ar maisu 
skaitu, bet arī padarīta-
jos darbos, jo, piemēram, 
silmalas pagastā no kārklu 
klūgām izveidota puķu 
dobe, sakstagalā sakopta 
rakstnieka Jāņa klīdzēja 
kapa vieta, kaunatā uzstā-
dītas bērnu šūpoles, slīd-
kalniņi un kāpnes.

Arī šogad talkas dienā aktīva rosība būs vērojama visos 
25 Rēzeknes novada pagastos. kā teic ilggadējie talkas 
dalībnieki: “Lai būtu prieks pašiem un arī apkārtējiem!”

Madara Ļaksa

GUlBenes noVads
ar domu par rītdienu

Mūsu novads ir gana plašs, un šīspuses cilvēki allaž 
gribējuši sakopt katru pleķīti, katru stūrīti zemes. kurš 
gan var saskaitīt mērvienībās talkās paveikto? Mūsu 
bilancē ir sakārtoti parki un skvēri, kultūrvēsturiskās 
vietas un pieminekļi, kapsētas, upmalas, ezermalas, 
mežmalas, ceļa malas, pamestas teritorijas un vēl, un 
vēl. taču vislielākā vērtība – katra talkas dalībnieka 
brīvā griba sakopt vairāk par savu degungalu.

ko interesantu esam atklājuši pēdējo gadu “ekspedī-
cijās”? kādā no lielajām talkām pulciņš domubiedru 
sakopa 19. gadsimta vidū celtās Galgauskas sv. Jāņa 
kristītāja baznīcas teritoriju. pati ēka bija tā ieaugusi 
kokos un krūmos, ka to pat trenētai acij bija grūti 
pamanīt un atrast. lai gan baznīca ir pamesta un 
tā pieder valstij, talcinieki ar lielu entuziasmu ķērās 
pie smagā darba. blakus baznīcai atrodas baronu 
Mengdenu dzimtas kapi. Uz kapakmeņiem lasāms, 

ka divi baroni nodzīvojuši 61 un 47 gadus, bet abas 
baroneses – tikai 18. baznīcu kā apskates vērtu objektu 
izvēlas alternatīvie ceļotāji vai interesentu grupas.

vēl kādā talkā savu atdzimšanu piedzīvoja paideru 
dižakmens lejasciema pagastā. Nacionālās nozī-
mes dižakmeni no kokiem un krūmiem kopīgi attīrīja 
ziemeļaustrumu virsmežniecības lejasciema mežnie-
cības un lejasciema pagasta pārvaldes darbinieki kopā 
ar lejasciema vidusskolas skolēniem. trīsstūra formas 
dižakmeni, kura apkārtmērs ir 14 metri, augstums 1,8 
metri, garums 5,2 metri un platums 3,5 metri, pēc 
sakopšanas darbiem ir skatījuši un turpina skatīt tuvi 
un tāli novada viesi, piebilstot, ka šis ir bijis viens labs 
un varens darbs.

savukārt gulbenes spārītes parka svētā ezera tīrīšana 
bija liels notikums gan talciniekiem, gan vienkāršiem 
garāmgājējiem, jo talkā nāca gulbenes vUgd ūdens-
līdēji, kas nira ledainajā ūdenī un cēla ārā noglabātos 
“dārgumus”. Jāpiebilst, ka aizvadītajā gadā svētā ezera 
nosaukums – “svētā ezera brīnums” – tika piešķirts 
aukstajai zupai, kas iekļauta gulbenes novada īpašā 
piedāvājuma ēdienkartē!

Arī šogad centīgi turpināsim talkot visā gulbenes 
novada teritorijā, atkal to padarot par vēl vienu soli 
zaļāku, gaišāku un pievilcīgāku. tā kā trešie gulbenes 
novada svētki “tirza laika turzā” notiks tirzā, tad lielajā 
talkā visvairāk darbarūķu plūdīs šā pagasta virzienā, lai 
kopīgiem spēkiem gatavotu pamatīgu augsni 3. augus-
tam. talkosim šodien ar domām par rītdienu!

Jana igaviņa
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Valkas noVads
kristāla kurpītes meklējumos

kurpju kalns putraskalnā – tā varētu raksturot pagāju-
šā gada valcēniešu lielāko un neparastāko atradumu, 
strādājot vienā no valkas pilsētas lielās talkas objek-
tiem. vieni no šīs vietas kopējiem un “laimīgie” atradēji 
bija aas “Balta” Cēsu filiāles Valkas klientu apkalpo-
šanas centra darbinieki ar savām ģimenēm. 69 dažādi 
apavi, kopā salasīti 25 sadzīves atkritumu maisi nebija 
vienīgais darba auglis un ieguvums. pēc talkas AAs 

“balta” čaklais talcinieku kolektīvs sagatavoja atraktīvu 
prezentāciju par redzēto, piedzīvoto un lielajā talkā 
paveikto. pēc tam viņi šo prezentāciju pieteica sava 
uzņēmuma izsludinātajā iekšējā konkursā, kur ieguva 
pirmo vietu un naudas balvu. to kolektīvs izmantoja 
kopīgai ekskursijai uz igauniju.

varbūt šis labais piemērs 
noder arī kādai citai orga-
nizācijai, lai motivētu 
darbinieku kolektīva aktī-
vāku dalību lielajā talkā? 
Atraktīvās prezentācijas 
autori bija apdrošinā-
šanas speciālista Māra 
koopa dēli – Jānis un 
roberts. “Šādi pasākumi 
vieno darba kolektīvus un 
viņu ģimenes, protams, 
vislielākais ieguvums – tīra 
un sakopta pilsēta,” atzīst 
Māris koops.

“Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz 
parādīties,” šim imanta ziedoņa teiktajam piekrīt arī 
AAs “balta” valkas kAc kolektīvs un ir apņēmības pilns 
šogad atkal piedalīties lielajā talkā.

sandra pilskalne

strenČU noVads
“Birzīte” atdzimusi

Ar katru gadu strenču novadā pieaug talkas dalībnieku 
skaits. 2011. gadā talkoja 200 talcinieku, bet pērn to 
skaits jau bija pieaudzis līdz 549 talkotājiem.

viens no labākajiem un interesantākajiem darbiem, 
kas uzsākts lielās talkas laikā, ir sūnu ciema atpūtas 
parka “Birzīte” izveidošana strenčos. kādreiz tā bijusi 
strencēniešu iecienīta aktīvās atpūtas vieta, bet gadu 
gaitā zaudējusi seno spožumu. vietas sakopšanas 
darbi tika uzsākti 2011. gada lielajā talkā. piesaistot 
dažādu projektu finansējumu, tika izveidota aktīvās 
atpūtas vieta ar sporta spēļu laukumiem, ugunskura 
vietu, šūpolēm un citiem aktīvās atpūtas atribūtiem.

2011. gada 10. septembrī notika “birzītes” atklāšana un 
pirmie dārza svētki ģimenēm. Nu jau šis pasākums 
kļuvis par iecienītu tradīciju un ieguvis popularitāti 
visā novadā. dārza svētkos notiek volejbola turnīrs 
“birzītes kauss”, atraktīvas nodarbes bērniem un pie-
augušajiem, kultūras programma, zupas vārīšana uz 
ugunskura un atpūta visai ģimenei. “birzītes” aktīvisti ik 
gadu rūpējas par vietas sakopšanu un arī šogad lielajā 
talkā strādās turpat.

Ginta Gailīte

naUkŠĒnU noVads
absolventi poš savu birzi

Naukšēnu novads var lepoties, ka ar katru gadu palie-
linās talcinieku skaits, bet samazinās savākto atkritumu 
maisu skaits. tātad vide kļūst mazāk piemēslota, un 
par to jāpateicas vietējiem iedzīvotājiem.

2012. gada talka atšķīrās no ierastās teritorijas uzkopša-
nas, jo pēc Naukšēnu novada vidusskolas direktores un 
vecāku padomes iniciatīvas notika skolas absolventu 
birzs sakopšanas talka. tā bija iespēja absolventiem 
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un pašreizējiem un bijušajiem skolotājiem tikties pēc 
vairāku gadu pārtraukuma. talcinieku reģistrācija lie-
cināja, ka viskuplākā skaitā tika pārstāvēta vidusskolas 
trešā izlaiduma (1962) klase, turklāt bijušie skolēni 
ieradās kopā ar audzinātāju. ikviens Absolventu birzs 
talcinieks, ilgi nedomājot, atcerējās izlaiduma dienā 
stādīto koku un tā atrašanās vietu. gandrīz pie katra 
koka atrodas izlaiduma gada plāksnīte. Šajā reizē 
darbs tika apvienots ar patīkamu atkalredzēšanos un 
kavēšanos atmiņās par skolas gadiem.

Šāgada darbus pagaidām ir ļoti grūti plānot, jo Naukšēnu 
novadā kā jau ziemeļvidzemē vēl aizvien turpinās 
ziema. tā kā sakopjamo teritoriju kļūst mazāk, tad lielāka 
uzmanība tiks veltīta labiekārtošanai, aizaugušo teritori-
ju sakopšanai un citiem darbiem. lielajā talkā allaž aktīvi 
iesaistās arī pensionāru biedrības “sarma” seniori.

nora kārkliņa

koCĒnU noVads
no ledusskapja līdz konspektiem

2012. gadā lielajā talkā piedalījās vairāk nekā 460 
talkotāju, iedzīvotāji piepildīja aptuveni 640 maisus 
ar atkritumiem, kā arī, attīrot kocēnu novada teritori-
jā esošās ūdenstilpes, savāca 40 m3 malkas, kas tika 
izmantota apkures nodrošināšanā iedzīvotājiem. 2011. 
gadā, kad talcinieku bija tikai par dažiem desmitiem 
mazāk, tika savākti vairāk nekā 1050 maisu ar atkri-
tumiem. tātad novads ar katru gadu kļūst tīrāks un 
sakoptāks un iedzīvotāji – apzinīgāki.

2012. gadā lielās talkas organizatoru rīkotajā plastma-
sas pudeļu korķīšu vākšanas akcijā ar aktīvu izglītības 
iestāžu kolektīvu un novada iedzīvotāju līdzdalību tika 
savākti 22 128 korķīši.

katru gadu lielajā talkā ir bijuši dažādi interesanti atra-
dumi, piemēram, televizori, ledusskapji, automašīnas 
stūre, klozetpods, mēbeles. Arī fotogrāfijās var redzēt 
dažus no iemūžinātajiem atradumiem – bērna kurpīte 
un lērums studiju laika pierakstu bloku, ko kāda studen-
te, kurai, iespējams, konkrētās studijas “gājušas pie sirds”, 
tīši vai netīši to atstājusi gleznainajā gaujas piekrastē.

elīna Upīte un eva eglīte

ValMieras pilsĒta
rūpes par galveno “ielu”

Šogad lielās talkas dienā valmierā uzmanības centrā 
būs pilsētas galvenā “iela” – gauja ar tās krastiem pie-
gulošajām zaļajām teritorijām.

“Pēdējos gados Valmieras pilsētā Lielās talkas laikā 
savākto sadzīves atkritumu apjoms samazinās, jo val-
mierieši cenšas rūpēties par vidi, kurā dzīvo. Tomēr, zie-
mas sniegam nokūstot, zaļajās zonās vēl aizvien “izaug” 
krāsainas plastmasas un skārda “puķes”, ko vajadzēs 
“izravēt”,” saka pašvaldības Nekustamā īpašuma pārval-
des speciāliste līga Zīlmane. “Jau septīto gadu pilsētas 
sakopšanā neatsverams ir Valmieras izglītības iestāžu 
– no pirmsskolas līdz pat augstskolai – ieguldījums. Tas 
ir apbrīnojami, cik lielas zaļās teritorijas pilsētā spēj pār-
staigāt bērni. Protams, pirms tam viņi tiek iepazīstināti 
ar drošības noteikumiem – bērniem nav jāceļ lietas, kas 
varētu būt bīstamas, vai tādas, ko viņi nevēlas aiztikt. Par 
to jāinformē klātesošie pieaugušie.”

lielajai talkai aktīvi atsaucas arī valmieras uzņēmumi, 
valsts un pašvaldības iestādes, kā arī sabiedriskās orga-
nizācijas.

Šāgada lielās talkas jaunums valmierā būs arī Zaļā biro-
ja programmas atklāšana pašvaldībā. “Vides apziņas 
veicināšanai pilsētā, informējot un izglītojot iedzīvotājus 
par dabai draudzīgu principu ievērošanu ikdienā, nav 
nekā iedarbīgāka par labu piemēru, kas reāli tiek īstenots,” 
atzīst valmieras pilsētas izpilddirektors Jānis Baiks. Jau 
šobrīd pašvaldības darbinieki arvien vairāk domā par 
resursu taupīšanu – izmanto elektroniskos dokumen-
tus, drukā un kopē dokumentus uz papīra lapas abām 
pusēm, šķiro un nodod papīru otrreizējai pārstrādei, kā 
arī īsteno citas videi draudzīgas aktivitātes.

kristīne Melece

raUnas noVads
pozitīvi augošs ieguldījums

Raunas novada domes darbinieki un novada iedzīvo-
tāji jau daudzus gadus sapulcējas pavasara pirmajās 
siltajās dienās, lai sakoptu vai labiekārtotu kādu vietu 
pagasta teritorijā. parasti tas notika krietni ātrāk, pirms 
tika organizēta valsts mēroga lielā talka, tādēļ mēs 
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savu ieguldījumu un veikumu varam raksturot kā pozi-
tīvi augošu gan sakoptās teritorijas ziņā, gan dalībnie-
ku skaita ziņā.

Necenšamies padarīto vērtēt pēc savākto atkritumu 
daudzuma, bet gan pēc iesaistīto aktīvistu skaita. 
katru gadu tam ir tendence pieaugt! talkas ietvaros ne 
tikai sakopjam piemēslotās teritorijas, bet arī stādām 
mežus un parkus, labiekārtojam atpūtas vietas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Žēl, ka joprojām cilvēki 
savus sadzīves atkritumus atstāj nepiemērotās vietās, 
tomēr neko vērtīgu un neparastu neesam atraduši.

Šis gads mums iesācies neparasti aktīvi – jau no pirmās 
dienas tiek plānoti darbi, ko veiksim ne tikai lielās 
talkas dienā, bet mērķtiecīgi turpināsim arī pēc tam. 
Šogad veidosim Veselības taku, izkopjot aizaugušās 
teritorijas Raunas upes krastos un ierīkojot bērnu un 
pieaugušo aktīvās atpūtas nodrošināšanai atbilstošu 
teritoriju. taka ietvers burvīgos Raunas dabas skatus un 
kultūrvēsturiskos objektus, tādēļ tā būs interesanta ne 
tikai vietējiem aktīvistiem, bet arī ikvienam tūristam.

linda Zūdiņa

priekUĻU noVads
Vairāk saules Mārsnēnos

priekuļu novadā lielās talkas centrālo pasākumu tra-
dicionāli rīko kādā novada pagastā. Šogad kārta pie-
nākusi Mārsnēnu pagastam. tas nenozīmē, ka citur 
nekas nenotiks, bet citviet talkošana vairāk būs atkarī-
ga no pašiem iedzīvotājiem.

Mārsnēnu ciematā sāksim veidot interesantu objektu 
– tautisko taku (pēdu masāžai) un neparastu saules 
pulksteni (projektējis astronoms, saules pulksteņu 
speciālists Mārtiņš gills). Šim projektam par pamatu 
esam ņēmuši vietējo tautisko ornamentu motīvu, ko 
papildināsim ar populārākajām latvju zīmēm. Šo pro-

jektu uzsākām tādēļ, ka gribam dot iespēju arī mār-
snēniešiem izbaudīt austrumu medicīnas labumus, 
kas kļuvuši populāri priekuļu saules parka saules takā. 
Mēs radīsim iespēju plašākam priekuļu novada iedzī-
votāju lokam piekopt veselīgu dzīvesveidu.

Aicināsim visus iedzīvotājus piedalīties tautiskās takas 
un saules pulksteņa izveidošanā ar savu pienesumu – 
meklēsim un vāksim laukakmeņus (nelielas kāpostgal-
vas lielumā), kas tiks izmantoti objekta veidošanā.

Jānis sirlaks

aMatas noVads
Meistarklase skujenē

Arī 2013. gada lielās talkas laikā tiks sakoptas teritori-
jas un labiekārtota apkārtne, tomēr šogad vēlējāmies 
pirms talkas cilvēkus uzrunāt par to, kā vēl mēs varam 
veidot tīru latviju, mazināt atkritumus un dzīvot har-
moniskākā vidē.

tā ar saukli “tīra latvija sākas tavā galvā!” skujenes 
pagastā rīkosim meistarklasi par to, kā lietas izman-

tot atkārtoti. ņemot vērā faktu, 
ka salīdzinājumā ar vidējiem rādī-
tājiem eiropā, kur aptuveni 40% 
atkritumu tiek otrreizēji pārstrā-
dāti, latvijā šis procents ir tikai 
12, gribam pievērst iedzīvotāju 
uzmanību tam, kā viņi paši savās 
mājsaimniecībās var izmantot lie-
tas atkārtoti. skujenes pagastā jau 
darbojas aktīvas un izdomas bagā-
tas audējas, kas drēbes un džin-
sus stellēs pārvērš par skaistiem 
deķiem. Aprīlī skujenē meistar-
klases ietvaros vērsim vaļā savus 
skapjus, vilksim ārā drēbju gaba-

lus, kas sen apnikuši vai neder, un no šīm drēbēm 
veidosim jaunas lietas – rotaļlietas, stilīgus apģērbus, 
iepirkuma maisiņus, somas un pat svētku virtenes.

Atklāsim savu radošumu kopā ar laini lapiņu, kura, 
dzīvojot zaubē, veido savu blogu http://mammasro-
kas.blogspot.com/ par lietu otrreizēju izmantošanu, 
vienlaikus piešķirot lietām modernu un stilīgu izskatu.

Zane pīpkalēja
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pĀrGaUJas noVads
korķu pilnas kabatas

2012. gada lielā talka novadā pulcēja vairāk nekā 300 
talkotājus, kas kopā savāca aptuveni 1300 maisus ar 
atkritumiem.

tā kā talkas tēma bija ūdeņi, tad talkošanas vietas 
visos pagastos galvenokārt bija ap ūdenstilpēm. īpaši 
lielu rosību un darba sparu izrādīja novada jaunie-
ši. straupes pagastā viņi bija uzņēmušies rūpi par 
Riebiņezera peldvietu un tās tuvāko apkārtni. Raiskuma 
pagasta jauniešu jaundibinātā biedrība “vari un dari” 
sakopa peldētavu pie Auciema ezera, kā arī pašu spē-

kiem atpūtas vie-
tai izgatavoja 
galdu un solus. 
Raiskumieši atsau-
cās arī aicināju-
mam vākt korķī-
šus un triju nedē-
ļu garumā savāca 
1600 korķu gan 
no dažādu dzē-
rienu pudelēm, 
gan piena pakām. 
Auciema apkār-
tne tika atbrīvota 
no korķīšiem, jo 
tolaik katrs korķis 
bija zelta vērtē. 

daži pat ballīšu laikā uzpasēja, lai neviens korķis neno-
kļūst atkritumu urnā. tāds par šausmām tuviniekiem 
nāca mājās korķu pilnām kabatām. savukārt jaunieši 
no stalbes pagasta sakopa divupes pietekas apkaimi, 
kur laika gaitā bija savākusies milzīga atkritumu bedre.

lielu aktivitāti izrādīja arī novada biedrības. “braslas 
draugi” ne tikai aicināja visus talkot braslas krastos 
Rozulā, bet pēc paveiktā darba uzstādīja sagatavo-
tos plakātus ar brīdinošiem uzrakstiem atkritumu 
izmetējiem. “RikA biedrība” sakopa Auciemmuižas 
teritoriju un Auciema ezera kanālu. tika izveidota 
ainava un sagatavota teritorija laipas un laivu piestāt-
ņu būvniecībai.

Jolanta Vaido–Zālīte

saUlkrastU noVads
īpaša diena

lielā talka vienmēr ir gaidīts notikums mūsu novadā. 
Šī ir īpaša diena, kad kopā pulcējas visu paaudžu 
iedzīvotāji, lai tīrītu, kārtotu un sakoptu savu novadu. 
Čakli darbos iesaistās mazie bērnudārznieki, skolēni, 
seniori, amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, pašvaldī-
bas iestāžu darbinieki, kā arī vietējie iedzīvotāji. katru 
gadu centīgi strādā gandrīz tūkstotis talkotāju.

talkas laikā tiek sakoptas ceļmalas, upju krasti, meži, 
kāpas, kā arī veikti labiekārtošanas darbi. pēdējos 
četrus gadus lielās talkas laikā savākti teju 900 m3 
atkritumu, tajā skaitā arī nestandarta. Nevajadzīgos 
liela izmēra sadzīves priekšmetus iedzīvotāji var nodot 
speciāli šim nolūkam paredzētos konteineros.

priecē tas, ka cilvēki labprāt iesaistās sakopšanas dar-
bos, turklāt svarīgi, ka atkritumu nekļūst ievērojami 
vairāk. tīrot apkārtni, talcinieki atrod dažādus sadzīves 
priekšmetus. tā pērn, tīrot pēterupi, no tās tiks izcelts 
velosipēds, savukārt pāris gadus iepriekš talcinieki 
mežā atrada televizoru un gultu.

par tradīciju kļuvusi lielās talkas zupas ēšana, kad 
talkotāji pulcējas vienkopus, lai pēc padarītā darba 
kopīgi pusdienotu un atpūstos.

Marika Grasmane

CarnikaVas noVads
Ceļš uz jūru – brīvs!

2012. gadā talkoja kā lieli, tā mazi – kopumā aptuveni 
700 cilvēku. 2011. gadā lielās talkas laikā tika savāktas 50 
tonnas atkritumu, bet 2012. gadā – 80 tonnas atkritumu.
tā kā pagājušā gada talka bija veltīta tīriem ūdeņiem, 
talcinieki tīrīja lilastes upes pieteku, kur tika atrasti arī 
vislielākie atkritumi – kopumā izcēla 6 km3 koku, dažā-
dus sanesumus, kā arī plastmasas pudeles, skapjus 
un pat metāla krēslus. tagad no lilastes ezera ar laivu 
iespējams izbraukt līdz pat jūrai.

Šogad lielās talkas dienā carnikavas novada iedzīvotāji 
ne tikai sakops novada piesārņotākās vietas, bet veiks 
arī dažādus labiekārtošanas darbus. Šoreiz carnikavieši 
kopā ar pašvaldības un arī nevalstisko organizāciju pār-
stāvjiem strādās jau pirms lielās talkas dienas – ja vien 
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sniegs būs nokusis, tiks stādīts mežs, savukārt skolēni 
saliks pašu spēkiem meistarotos putnu būrīšus.

tā kā carnikavas novadā neatņemama dzīves sastāv-
daļa ir sports, talkas dienā ar skaidām un mulču tiks 
iezīmēts skriešanas aplis piejūras dabas parkā, kā arī 
jaunizveidotās “zibeņu” trases, kur šogad aizvadītas 
pirmās slēpošanas sacensības. labiekārtošanas darbi 
notiks arī citviet novadā, piemēram, restaurējot koka 
taciņas un mazos tiltiņus.

sandra Baltruka

stopiŅU noVads
neparasta instalācija

Ar katru gadu iedzīvotāju aktivitāte talkās ir pieaugusi, 
un diemžēl pieauguši arī savākto atkritumu kalni, par ko 
liecina talkas maisu un izvesto atkritumu tonnu statistika.

pārskatot līdz šim paveikto, secinājām, ka talkās 
esam ne tikai kopuši, bet arī posuši savu novadu. tā 
2005. gadā daudzdzīvokļu māju pagalmos ir apgriezti 
košumkrūmi un stādītas puķes; 2008. gadā uzstā-
dīti 40 putnu būrīši. pagājušajā gadā, pievienojo-

ties lielās talkas aicināju-
mam par ūdenskrātuvju 
sakopšanu, tīrījām Mazās 
Juglas, piķurgas, sauriešu 
karjeru ūdenskrātuvju un 
Ulbrokas ezera krastus.

stopiņu novada rakstu-
rīgākā talkas tradīcija ir 
kopīgas pusdienas talci-
niekiem. pirmajos gados 
cepām desiņas un vārījām 
tēju, bet jau kopš 2008. 
gada piecos lielākajos 
ciemos uz ugunskura tiek 
vārīta īpašā talkas zupa.

ik gadu aktīvi tal-
cinieki stopiņu 
novadā ir Ulbrokas 
vidusskolas jaun-
sargu pulciņa dalīb-
nieki, kas pagājuša-
jā gadā no savāk-
tajiem atkritumiem 
izveidoja savdabī-
gu instalāciju.

inese skrastiņa

paldies par līdzdalību talkas atmiņu un 
nākotnes plānu apkopošanā pašvaldību,  
iestāžu un uzņēmumu sabiedrisko attiecību 
speciālistiem, kā arī talkas koordinatoriem 
un, protams, visiem foto autoriem!

agita kaupuža,
lps pārstāvniecības briselē 
vadītāja

vēls augusta vakars. Nupat 
esmu ieradusies briselē 
un izmanīgi velku koferīti 
uz savu jauno dzīvesvietu. 
izveicība vajadzīga tādēļ, 
ka briseles ielas atšķirībā 
no Rīgas diezgan intensīvi 
klāj dažnedažādi atkritumi 

– maisiņi, pudeles, papīri un vēl prozaiskākas lietas. 
Mani vēlākie novērojumi par ielu tīrīšanu un atkritumu 
apsaimniekošanas procesu šajā pilsētā visu izskaidro. 
Mūsu tik ierastos sētniekus te var sastapt tikai nozīmīgā-

kajās ielās, savukārt par ietves tīrību iepretim dzīvojama-
jai mājai atbildīgi to iemītnieki. tā kā katrs šo pienākumu 
uztver ar atšķirīgu atbildības pakāpi, dažkārt tiem palīgā 
dodas “ielu kopšanas 
serviss”, kura rosību 
ieraugot pirmoreiz, 
nespēju novaldīt 
smieklus un uzmanīgi 
noskatījos visu proce-
dūru. komandā dar-
bojas trīs vīri un viena 
mašīna: viens vīrs ar 
garu metāla ķeksi no 
ietves aizbaksta atkri-
tumus uz ielas daļu, 
tālāk atkritumus savā 

“le trottoir n’est pas un crottoir” jeb
proZaiskĀ ikdiena BriselĒ
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rīcībā pārņem vīrs ar slotu, kurš tos paslauka tālāk uz 
ielas vidu, un noslēdzošajā posmā uz ielas saslaucītos 
atkritumus manīgi iesūc tīrīšanas mašīna. tā nu viņi rimti 
un nesteidzīgi dodas savās gaitās, lai padarītu briseles 
ielas vismaz uz mirkli tīrākas...

daudzkrāsainie atkritumu maisiņi

viss gan nav tik slikti, jo atšķirībā no rīdziniekiem bri-
seles iedzīvotājiem obligāta ir atkritumu šķirošana un 
dalīšana īpašos maisiņos – baltajos iegulst nešķiroja-
mie atkritumi, dzeltenajos – papīrs un kartons, zilajos 
– plastmasas un metāla iepakojumi, savukārt zaļajos 
– nezāles, augi, lapas, izņemot koku zarus. taču atkritu-
mu savākšanas principi ir sarežģīti un no iedzīvotājiem 
prasa zināmu vērību un arī sagatavotību. divas dienas 
nedēļā visi iedzīvotāji (izņemot tos, kas dzīvo daudz-
dzīvokļu namos), sākot no pulksten 18, kārtīgi izliek pie 
savām namdurvīm baltos maisiņus. gadījumā, ja kāds 
maisiņš būs pametis savu māju pirms 18 un to būs ievē-
rojuši briseles tīrības uzturētāji, viņi nebaidīsies atvērt tā 
saturu, pameklēt kādu vēstuli vai čeku, ar kura palīdzī-
bu identificēt maisiņa īpašnieku, lai atsūtītu soda kvīti 
50 eiro apmērā par apkārtnes piesārņošanu. tāpēc, ja 
kāds dodas brīvdienās, atkritumu jautājums jāpārdomā 
jau iepriekš – vai nu jālūdz kaimiņiem iznest atkritumu 
maiss attiecīgajā dienā un laikā, vai nu jau laikus mazos 
daudzumos jānes atkritumi uz darba vietu vai publis-
kajām atkritumu tvertnītēm uz ielas. Mana dāņu kolēģe 
pirms došanās vasaras atvaļinājumā nolēma riskēt, savu 
maisiņu izliekot pāris stundu agrāk, taču “nevinnēja” – 
atgriežoties pastkastītē viņu jau gaidīja soda kvīts!

tāds pats liktenis var sagaidīt, ja baltajā maisiņā neap-
domīgi iemests kāds stikla izstrādājums un tā savācējam 
gadījies sagriezt rokas. tāpēc visi kārtīgi apmeklē stikla 
vākšanas urnas, kurām arī ir zināmi nosacījumi – viena 
domāta krāsainajam stiklam, otra – caurspīdīgajam.

naktssargs un veļas mazgātāja

Šāgada sākumā ierastā briseles iedzīvotāju atkritumu 
izlikšanas kārtība gan piedzīvoja pamatīgu satricinājumu, 
no kura atgūties daži joprojām nav spējuši, tostarp mana 
kaimiņiene kipriete. iepriekš savā ielā pirmdienu vaka-
rus tēlaini varējām saukt par “visu mēslu dienu” un izlikt 
gan baltos, gan zilos un dzeltenos maisiņus, bet tagad 
visi maisiņi piedzīvo tik tēlaini aprakstīto naktssarga un 
veļas mazgātājas likteni – tiem vairs nav lemts satikties. 
Nu atkritumu izlikšana notiek saskaņā ar atsūtīto “atkri-
tumu kalendāru” – pirmdienās un ceturtdienās māju 
pamet baltie maisiņi, savukārt otrdienās ik pārnedēļas 
mijas dzeltenie un zilie maisiņi. Mana kipriete to nespēj 

atcerēties, lai gan kalendāru esmu piestiprinājusi mājas 
koridorā pie sienas. viņa, kā ierasts, izliek pirmdienās 
visu, kas mājās kļuvis lieks, un tā viņas nepareizi izliktie 
maisiņi mētājas pie mājas durvīm tik ilgi, kamēr pienāk 
to kārta. Jāatzīst, ka “atkritumu kalendārs” gan ir diezgan 
sarežģīts, jo izskatās pēc vairāku lappušu tabulas ar gra-
matikas izņēmumiem, kas iekrāsoti dažādās krāsās – tajā 
attēlotas atkritumu izlikšanas izmaiņas tiem, kuru atkri-
tumi tiek izvesti diennakts gaišajā un tumšajā laikā, kā 
arī minētas vairākas ielas, uz kurām attiecas izņēmumi. 
Nesen uzzināju, ka arī mana latviešu draudzene vēro, 
kādus maisiņus uz ielas izliek viņas kaimiņi, un tikai tad 
attiecīgi rīkojas. tāpēc tagad katru otrdienu viņai zvanu 
un saku, vai nedēļa ir dzeltenā vai zilā maisiņa zīmē!

dziesmiņa par mēsliem

tā nebūt nav, ka ar netīrajām ielām nespēju sadzīvot 
tikai es, kas pieradusi pie sētnieku un t.s. simtlatnieku 
programmas dalībnieku kārtīgi sakoptajiem trotuāriem, 
jo kādu dienu mans piecus gadus vecais bērns vakarā 
sāka dziedāt dziesmiņu ar jautru melodiju, bet samērā 
prozaiskiem vārdiem: “Il y a des crottes sur mes bottes...”1 
biju gan mazliet apstulbusi par šādu skolotājas, kā izrādās, 
pašsacerētu tekstu, gan vienlaikus uzjautrināta par radošo 
domu, kā bērnus radināt pie kārtības. Nākamajā dienā abi 
kopīgi apskatījām arī sko-
las logos ievietotos bērnu 
krāsainos zīmējumus, kuros 
atainoti ar sarkaniem krus-
tiem pārsvītroti suņu izkār-
nījumi un pievienoti tādi 
brīdinoši uzraksti kā, pie-
mēram, “Le trottoir n’est pas 
un crottoir”.2 iespējams, ka cīņa pret mēsliem izvēršas pla-
šumā, jo rūpīgi izgatavoti brīdinoši uzraksti parādījušies 
ne tikai skolas ēkas logos, bet arī pie citu namu sienām.

epilogs

kad stāstīju par maisiņu izlikšanas sistēmu uz ielas, 
mana kolēģe Rīgā pārsteigumā izsaucās: “Kā, vai tad 
tos neizārda bomži vai kaķi bezpajumtnieki?” protams, 
ka ne – šeit bomžiem acīmredzot ir citi iztikas līdzekļi 
un iespējas, savukārt kaķi dzīvo tikai kopā ar saimnie-
ku un vairumā gadījumu bauda labas maltītes. tāpēc 
maisiņi, glīti sakārtoti, sagaida savus savācējus dienas 
gaišajā vai tumšajā laikā, saskaņā ar ielu sarakstu un 
izņēmumiem – pilnīgi neskarti.

1  “Uz maniem zābakiem ir mēsli...” (fr. val.).
2  “trotuārs nav “mēslu klāts”.” (vārdu spēle, fr. val.).
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Arheologi Alūksnes rajonā atraduši vecus darbarīkus. 
Mūsu senči gan bijuši gudri! viņi izdomājuši ierakt 
zemē darbarīkus, lai nav jāstrādā!

J J J
lielās talkas ikgadējie pilnie atkritumu maisi sniedz 
lielākus pierādījumus cilvēka dzīvnieciskumam nekā 
darvina teorija.

J J J
kad es kārtoju māju: 1% kārtošana, 29% lietu meklēša-
na, 70% atrasto lietu izpēte.

J J J
darbu dalīšana talkā:
– pēter, vai pēc pusstopa izdzeršanas strādāt varēsi? 
– varēšu!
– Un pēc diviem? 
– strādāt nevarēšu, bet vadīt varēšu...

J J J
spriežot pēc ceļu kvalitātes, beigusies ir nevis ziema, 
bet karš.

J J J
Neņem no dzīves visu, ko tā dod! Nu kur tu liksi tik 
daudz drazu?

J J J
No talcinieka paskaidrojuma:
– es todien nemaz nebiju dzēris. es vienkārši gulēju 
zālienā un ēdu zāli, jo izkapts bija salūzusi, bet uz-
kopšanas plāns jāizpilda par katru cenu.

J J J
stāv talcinieks pieturā un dikti raud. pienāk večiņa un 
vaicā:
– ko raudi?
– Man biļete pazuda.
– Neraudi, iedošu tev biļeti.
– bet man tur pusdienas bij' ietītas...

J J J
tīrot mežu netālu no gulbenes, talcinieki atrada zie-
massvētku vecīti, kurš laikapstākļu dēļ kategoriski at-
teicās doties tālāk ziemeļu virzienā.

J J J
vēls pavasaris nav nekas ārkārtējs. zinātnieki apgalvo, 
ka tā sākas pilnīgi ikviens ledus laikmets.

J J J
Atriebjoties cilvēkiem par pāreju uz vasaras laiku, zie-
ma viņiem atņēmusi vēl vienu mēnesi.

J J J
– kur tagad Rīgā ir iespējams paslidot?
– visur.

J J J
pavarsaris tuvu – asfalts jau sāk kust.

izrādās, ziemassvētku vecītis ievēlēts uz otru termiņu, 
izkonkurējot lieldienu zaķi. Nākamajā posmā viņam 
jāsacenšas ar Jāni un sieru.

J J J
– kāpēc tu ēd gaļu? vai tad tu neesi veģetārietis?
– Man tagad gavēnis.

J J J
vīrs pārnācis mājās no talkas:
– Mīļā, kas vakariņās?
– es.
– bet man ārsts neļauj neko treknu!

J J J
lācis uz lieldienām pamodās, tikai lai kārtīgāk nosil-
tinātu migu.

J J J
taupīšanas nolūkā valdība nolēmusi atcelt ceļa zīmi 
“Nelīdzens ceļš” un ieviest jaunu zīmi “līdzens ceļš”, 
jo tā jāuzstāda tikai atsevišķās vietās, kuru skaits ar-
vien samazinās.

J J J
– ikreiz, kad redzu kādu stulbu gīmi, man neatturami 
nāk smiekli!
– Un kā tad tu vari noskūties?

J J J
skolā: 
– Arāj, pie tāfeles!
– kāpēc es vienmēr?
– Nu labi, ņemsim pēc saraksta. Arāj, pie tāfeles!

J J J
kredīts – tas ir tāpat kā piečurātas bikses ziemā: no 
sākuma īsu brīdi ir silti un patīkami, bet pēc tam ilgi ir 
pretīgi un auksti.

J J J
kas ir krīzes laika romantika? Makaroni “Rollton” sve-
ču gaismā.
kas būs pēc “uzrāviena”? ūdens, kur vārījušies maka-
roni, un svečturis. 

J J J
latvietis ir iecietīgs pret citu uzskatiem, ja tie sakrīt ar 
viņa paša.

J J J
latvietis nav skaudīgs, pat ja viņam skauž.

J J J
Nav nemaz tik slikti būt igaunim – lēnāk tērējas nau-
da!

J J J
Ja katru mēnesi atliksi priekšdienām nedaudz nau-
das, tad jau pēc gada būsi pārsteigts par to, cik maz 
izdevies sakrāt.



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

TAlKA GAlVĀ – 
365 DiENAs GADĀ

Lielās talkas ieceri un norisi pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta kopš 
pirmsākumgada. Pirmajā talkā 2008. gada septembrī piedalījās galvenokārt vides aktīvisti, 
domubiedru pulciņi un pašvaldību organizētie talkotāji. Pa šiem pieciem gadiem ideja 
attīstījusies un ieguvusi jaunus atzarus ūdeņu sakopšanas un pagalmu labiekārtošanas 
veidā, piepulcējusi ne tikai pilsētu un pagastu, bet arī ciemu un kaimiņmāju iedzīvotājus, 
un talko gan vīri spēka gados un kundzes savā labākajā vecumā, gan skolu audzēkņi un 
bērnudārznieki, gan jaunieši un seniori. Lielā talka kļūst par tautas kustību.

Šopavasar Lielā talka noritēs ar devīzi “Tīra Latvija sākas tavā galvā”. Šī ideja ietver pašu gal-
veno, kādēļ vispār ir vajadzīga talka un apkārtnes sakopšana, kas jāmaina mūsu attieksmē 
pret dabu, līdzcilvēkiem un arī sevi. Lai Latvija kļūtu tīrāka un sakoptāka, katram ir jāsāk ar 
sevi – sava dzīvokļa vai mājas sakārtošanu, sava pagalma sakopšanu, savas iemīļotās takas 
vai atpūtas vietas labiekārtošanu.

Taču Lielā talka nebeidzas ar vakara ugunskuru un gandarījumu par šajā dienā paveikto. 
Īstenībā tas ir starta punkts visām turpmākajām gada 364 dienām līdz nākamajai lielajai 
kopāsanākšanai. Ja visus divpadsmit mēnešus dzīvosim ar domu, lai talkas dienā būtu 
mazāk kopjamā, bet vairāk vērības un laika varētu veltīt skaistākas vides veidošanai un tuvā-
kās dzīvesvietas labiekārtošanai, ja ikdienā centīsimies dzīvot veselīgāk, ja ņemsim vērā to, 
ko gan zinām, bet steigā kaut kā piemirstam, ja... Tad ceļā uz tīru Latviju būs sperts viens 
solis tuvāk mērķim. Tāpēc aicinu visus sākt ar sevi un – vismaz pamēģināt!
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KONKURSS PAŠVALDĪBU 
KOORDINATORIEM

Ar vadmotīvu “Tīra Latvija sākas tavā galvā” šogad norisināsies arī Lielās talkas pašvaldību koordi-
natoru konkurss. Tā ietvaros koordinatori visos Latvijas reģionos ne tikai gādās par talkas norisi, 
bet organizēs arī izglītojoši informatīvus pasākumus – seminārus, lekcijas, akcijas, izstādes, kon-
kursus, pārgājienus un citas radošas aktivitātes, lai rosinātu savas pašvaldības iedzīvotājus mainīt 
ikdienas paradumus un pievērsties zaļākam dzīvesveidam, kā arī pēc iespējas vairāk šai akcijai 
piesaistīt tos cilvēkus, kas talkā nepiedalās un pret zaļo domāšanu izturas ar skepsi, vienaldzību 
un neticību.

Konkursa ietvaros koordinatoriem jāuzņem arī videosižets, mudinot ikdienā dzīvot zaļāk vai pieda-
līties Lielajā talkā. Videomateriālus ikviens varēs noskatīties Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv, 
un par tiem notiks iedzīvotāju balsošana. Balsojuma rezultāts ietekmēs piešķirto punktu skaitu 
kopvērtējumā – jo lielāks balsojums, jo vairāk punktu.

Šogad izvēlētas lielas balvas, lai skaidrotu Lielās talkas ideju. Konkursa uzvarētājam tiks piešķirta 
dāvanu karte 2000 latu vērtībā, 2. vietas ieguvējam – 1000 latu un 3. vietas ieguvējam – 500 latu 
vērtībā. Šīs dāvanu kartes paredzētas ceļojumam uz paša izvēlētu galamērķi.
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