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2008. gada sākumā Valsts prezidents Valdis Zatlers kļuva par Lielās Talkas patronu un aicināja visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties
valsts sakopšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadskārtai.
Pirmā Lielā Talka notika 2008. gada 13. septembrī. Valsts prezidents šajā dienā kopā ar ģimeni un Māmiņu kluba ģimenēm
piedalījās vides sakopšanā Lapmežciemā. Šajā dienā ap 50 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kuriem rūp ilgtspējīga valsts attīstība un
iespēja dzīvot nepiesārņotā vidē, sakopa 512 talkas vietas 364 pašvaldību teritorijās. Organizatoru un poligonu aplēses liecina, ka
talkas laikā tika savākti vairāk nekā 260 tūkstoši maisu ar atkritumiem.
Lielās Talkas kustība guva ļoti lielu atsaucību, un tika nolemts projektu turpināt, 2009.gada Lielo Talku rīkojot jau 18.aprīlī. Valsts
prezidents apņēmās aicināt arī Lietuvas, Igaunijas un Polijas prezidentus kļūt par talkas patroniem, lai organizētu visu Baltijas
valstu un Polijas reģiona pavasara sakopšanas lielo talku.

Turpinot veiksmīgi iesākto Lielās Talkas atbalstīšanu, 2009. gada 18. martā Valsts prezidents Valdis Zatlers piedalījās Lielās Talkas
koordinatoru sanāksmē un aicināja pašvaldību, skolu, augstskolu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus aktīvi iesaistīties 18. aprīlī
notiekošajā vides sakopšanas akcijā.
Lielajā Talkā 18. aprīlī piedalījās vairāk nekā 110 tūkstoši brīvprātīgo, savācot ap 340 tūkstošiem 60 litru ietilpīgo maisu ar
atkritumiem. Lielās Talkas norisi nodrošināja 834 koordinatori visā Latvijas teritorijā, tostarp 392 pašvaldības, 269 skolas,
161 uzņēmums un organizācija un 12 augstskolas, neskaitot individuālos talkotājus, kas sakopa savu īpašumu teritorijas. Valsts
prezidents un Lilita Zatleres kundze šajā dienā talkoja Jelgavā, kopā ar Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas skolēniem
kopīgi sakopjot skolas parku.

2010.gada 24.aprīlī notika jau trešā Lielā Talka. Mēnesi pirms grandiozā Latvijas sakopšanas notikuma ar Lielās Talkas patrona
Valsts prezidenta Valda Zatlera uzrunu talkas koordinatoru sanāksmē sākās aktīva gatavošanās Lielajai Talkai. Talkas trešajā gadā
tika aizsākta zaļo lentīšu kustība – ikviens tika aicināts piesiet automašīnām vai piespraust apģērbam zaļu lentīti, apliecinot gatavību
talkot un iestāties par tīru un zaļu Latviju.
Talku pirmsākumi latviešu folklorā vienmēr saistīti ar dziesmu, tāpēc Lielās Talkas kustība 2010.gadā, sagaidot X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkus, aicināja uz dziesmotām kultūras talkām. Dziesmusvētku kustības dalībnieki tika aicināti apzināt
visas vietas, kas saistās ar Dziesmusvētkiem - estrādes, komponistu piemiņas vietas u.c., lai tās sakoptu. Kori, deju kolektīvi,
folkloras kopas, orķestri tika aicināti iesaistīties arī citās talku norises vietās, līdzās darbam uzmundrinot talciniekus.

2010.gada Lielās Talkas akcents bija talkošanas daudzveidība – iedzīvotāji tika aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus
labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus.
Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze 2010.gadā talkoja Skrīveros, kopā ar jaunsargiem, skautiem un gaidām, un Skrīveru
novada iedzīvotājiem sakopjot unikālu Eiropas nozīmes meža vēstures objektu - Skrīveru Dendroloģisko parku.
2010.gada 29.oktobrī Lielās Talkas organizatori tikās ar pasākuma patronu, Valsts prezidentu Valdi Zatleru, lai pārrunātu
2011.gada talkas norisi un vides sakopšanas kustības turpmāko attīstību.

2011.gada Lielās Talkas akcents un prioritāte ir profesionāli un atraktīvi vides izglītības pasākumi, kas jau kopš janvāra tiek īstenoti
kopā ar Latvijas ārstiem un augstskolu mācību spēkiem. Šo pasākumu laikā cilvēki tiek informēti par dabas piesārņošanas
bīstamību un tās seku apzināšanos un novēršanu. Tāpat šajā gadā tiks turpināta jau iepriekš aizsāktā pagalmu labiekārtošanas
kustība.

2011.gadā Lielā Talka notika 30.aprīlī. Laikā no 22.marta līdz 15.aprīlim Lielās Talkas organizatori aicināja ikvienu Latvijas
iedzīvotāju brīvprātīgi līdzdarboties Lielās Talkas organizēšanā un iesaistīties akcijā „Nāc talkā Latvijai!”. Akcijas laikā ikvienam
interesentam bija iespēja kļūt par Talkas brīvprātīgo palīgu, apzinot savā pilsētā vai novadā piesārņotās vietas, kuras Lielās Talkas
laikā būtu nepieciešams satīrīt un sakopt. Tāpat brīvprātīgie palīgi tika aicināti arī atzīmēt savas tuvākās apkārtnes skaistākās,
gleznainākās vietas, kur ikviens varētu gūt prieku, iedvesmu un labas emocijas. Eiropas Savienībā 2011.gads ir pasludināts par
Eiropas brīvprātīgā darba gadu ar saukli „Esi brīvprātīgs! Uzdrošinies izmainīt!”. Līdz šim Lielā Talka Latvijā ir vienīgais tik plaša
mēroga pasākums, kas gadu no gada vienkopus pulcina vairāku 100 tūkstošu brīvprātīgo darbinieku.
2011.gadā 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.
Projekta mērķis ir desmit gadu laikā līdz mūsu valsts proklamēšanas 100. gadadienai padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par
tīrāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, to attīrot no plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām krāsu
bundžām un citiem atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt, lai Latvija būtu
tīrākā un zaļākā valsts pasaulē.
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