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Valdis Zatlers

Šodien, 30.aprīlī, visā Latvijā notiekošās Lielās Talkas ietvaros Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze
talkoja Rīgā, Ziepniekkalnā, kopā ar jaunsargiem, skautiem, gaidām, „Iespējamās misijas” skolotājiem un apkārtējo
dzīvojamo māju iedzīvotājiem sakopjot Ziepniekkalna Ozolciema ielas apkārtni.

Pirms talkas Valsts prezidents aicināja sakopt Latviju, sākot katram ar savas mājas pagalmu un tuvāko apkārtni. Tam labs piemērs
ir Ziepniekkalna Ozolciema ielas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji – pērn viņi sāka ar savu māju pagalma sakopšanu un
labiekārtošanu, bet šogad turpināja sakopt tuvējo mežmalu.

Ar Ozolciema ielas pagalma sakopšanu pērn sākās Lielās Talkas „Pagalmu labiekārtošanas un sakopšanas” kustība. Tā parādīja, ka
sakopšanai nav nepieciešams liels pašvaldības finansiālais atbalsts, bet gan svarīga ir pašu iedzīvotāju iniciatīva.

Ziepniekkalna apkārtne tika sakopta, organizējot sacensību starp talcinieku komandām, kuru dalībnieki centās viens otru pārspēt
gan sakoptās teritorijas tīrībā, gan arī savākto maisu daudzumā. Sacensība noslēdzās, kopīgi baudot talcinieku cienastu, apskatot
mazāko talkotāju zīmējumu izstādi un iestādot pagalmā ceriņu krūmus. Vienu no stādiem daudzstāvu namu iedzīvotāji dāvanā
saņēma personīgi no Valsts prezidenta un Lilitas Zatleres kundzes.

Valsts prezidents atzina, ka tieši talkas dienā mēs pamanām, ka Latvija ar katru gadu kļūst aizvien tīrāka: „Ja es gribu, lai ar mani
pašu notiek labas lietas, tad man apkārt jābūt labai videi. Pagājušajā vasarā un arī šo pavasar, braucot pa Latvijas novadiem, jūt to,
ka mūsu vide mainās uz labo pusi. Un tas nozīmē, ka arī mums iekšā kaut kas mainās uz labo pusi.”

Iepriekšējos gados Valsts prezidents ir talkojis dažādās Latvijas vietās – Lapmežciemā, Jelgavā un Skrīveros –, bet šogad izteica
vēlmi piedalīties savas dzimtās pilsētas Rīgas sakopšanā.

Šogad ceturto reizi Latvijā tiek organizēta kustība un vides sakopšanas akcija „Lielā Talka”, kas aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties
savas zemes attīrīšanā no atkritumiem un arī labiekārtošanā. Latvijas „Lielās Talkas” mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas
100.dzimšanas dienai, padarīt Latviju valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to
no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
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