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Lielā Talka atver koku stādīšanas karti
Aprīļa izskaņā, piedaloties aptuveni 145 tūkstošiem talcinieku tika aizvadīta jau
par stabilu tradīciju kļuvusī Lielā Talka. Ar katru gadu Talkas ideja attīstās,
tāpēc, jau ar domu par LV200, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti sēt un dēstīt
“laimes kokus”, atzīmējot šo notikumu īpaši izveidotā kartē.
Izsakot vissirsnīgāko pateicību visiem talciniekiem un pašvaldību koordinatoriem,
kuri desmit gadu garumā, atsaucoties uz Lielās Talka aicinājumu piedalīties kopīgajā
mūsu zemes sakopšanā, ir padarījuši Latviju daudz skaistāku un daudz zaļāku, Lielās
Talkas organizatori saka – viss turpinās! Viss vēl nav paveikts. Metot tiltu uz
Latvijas 200, ikviens tiek aicināts mainīt Latviju un mainīties pats, lai kādu dienu
Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē.
Noslēdzot šā gada Lielo Talku un gaidot Vispasaules talku, Lielās Talkas vadītāja
Vita Jaunzeme aicina visus iestādīt savu Laimes koku un augt tam līdzi, vērojot kā
tas no sēklas vai stādiņa izaug līdz lielam kokam: “Es izsaku vissirsnīgāko pateicību
ikvienam, kas ir piedalījies Lielajā Talkā! Šo 10 gadu laikā esam sakopuši savu zemi
un mainījušies arī paši. Tagad varam dalīties pieredzē ar citām pasaules valstīm.
Mums jāiet uz priekšu! Aicinu ikvienu iestādīt savu, savas ģimenes Laimes koku, kas
simbolizē mūsu labās domas un vēlējumus Latvijai kā pārtikušai, veselīgai un
ilgtspējīgai nākamās simtgades valstij! Es ticu, ka domas materializējas un sapņi
piepildās. Tāpēc piepildīsim šo zemi ar pozitīvām domām, pārdrošiem sapņiem un
skaistām idejām,” aicina Lielās Talkas vadītāja.
Lielās Talkas mājas lapā talkas.lv ir izveidota īpaša karte, kurā ikviens – gan liels, gan
mazs, tiek aicināts atzīmēt vietu, kur ir iesējis koka sēkliņu vai iestādījis stādiņu, kā
arī atstāt vēlējumu Latvijas un pasaules nākamajiem 100 gadiem.
Akcijas “Stādām Latvijas nākotni – katram savu Laimes koku!” rezultāti tiks parādīti
apvienības “Let`s Do It! World” rīkotajā Pasaules talkā, kas norisināsies 15.
septembrī. Tā sāksies Jaunzēlandē plkst.10.00 pēc vietējā laika un sekos Saulei visas
dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas. Talka noslēgsies Havaju salās. Plānots,
ka tajā iesaistīsies brīvprātīgie no vairāk nekā 150 valstīm. Pasaules talka būs lielākā
kopīgā dabas sakopšanas talka pasaules vēsturē.

Simboliskā akcija laimīgai, pārtikušai un veselai nākotnei “Stādām Latvijas nākotni!”
aizsākās Talkas dienas noslēgumā Daugavas krastmalā pie Lielā Kristapa. Klātesot
Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, Lielās Talkas vadītājai Vitai
Jaunzemei un citiem Talkas idejas atbalstītājiem, tika iestādīta liepa un izteikti
vēlējumi Latvijas nākotnei. Koku iesvētīja tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvji.
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags, uzrunājot
klātesošos sacīja: “Latvijai simtgadē novēlu cilvēkus, kas tic Dievam, mīl savu valsti,
sargā to un ar Dieva palīgu ceļ par labu vietu, kur dzīvot vēl simt gadus.”
Latvijas Pareizticīgo baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs pēc
liepas iestādīšanas novēlēja visai Latvijas tautai Dieva žēlastību, labklājību, mierpilnu
dzīvi, kā arī Dieva svētību un Latvijas valsts uzplaukumu.
Savukārt prāvests Māris Zviedris koku pielīdzināja dzīvības simbolam. “Šodien mēs
uzlūkojam koku kā dzīvības simbolu. Es jūs aicinu uzlūkot koku arī kā brīvības tēlu.
Kad Dievs radīja cilvēku un izvietoja viņu Ēdenes dārzā, tad cilvēka priekšā tika
stādīts labā un ļaunā atzīšanas koks. To nedrīkst uzlūkot tā it kā Dievs vēlas kārdināt
cilvēku, bet gan, ka Dievs dod viņam izvēles iespēju. Līdz ar šo brīvas izvēles iespēju
nāk arī atbildība – palikt ar Dievu vai šķirties no Viņa.. Mūsu valstij ir dota liela
dāvana – brīvība. Arī tai līdzi nāk atbildība par mūsu Latvijas zemi. Lai šis koks
atgādina mums, ka brīvība, kuru Dievs dod Latvijai, pieprasa arī atbildību no mums –
visiem Latvijas valsts iedzīvotājiem.”
Par Pasaules talku vairāk var uzzināt šeit.
Mainām Latviju! Maināmies paši!
Ja esi par zaļu Latviju – BALSO!
Latvijai BŪT zaļai par visiem 100!

Doties “Lielajā Talkā 2018” aicina “Rīgas brīvostas pārvalde” un “Latvijas Valsts
meži”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides
aizsardzības fonds, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, “DHL”
un “Clean R”. Informatīvo atbalstu sniedz LNT, TV3, Pirmais Baltijas kanāls, Kas
Jauns, Latvijas radio 2 un nacionālā informācijas aģentūra LETA. Tāpat par atbalstu
paldies sakām tulkošanas birojam “Valodu koks”.
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