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Reģionu iedzīvotāji aicināti piedalīties “Lielās talkas” Pagalmu konkursā 

Lielās Talka aicina daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kas vēlas kopīgiem spēkiem 

uzlabot vidi savos pagalmos, piedalīties sadarbībā ar Pagalmu sakopšanas kustības 

atbalstītāju – AAS “Gjensidige Baltic” – izsludinātajā Pagalmu konkursā reģioniem. Pie 

konkursa uzvarētājiem dosies profesionāli ainavu arhitekti un studenti no Latvijas 

augstskolām, lai sagatavotu labiekārtošanas projektu, kuru Lielās talkas dienā – 

25.aprīlī – realizēs kopā ar pagalma māju iedzīvotājiem.  

Šogad ar Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas kustības atbalstītāja AAS “Gjensidige Baltic” 

atbalstu tiks sakopti un labiekārtoti četri pagalmi – trīs Latvijas reģionos un viens Rīgā. 

Plašāka informāciju par pieteikšanos Pagalmu konkursam un pieteikuma anketa 

atrodama mājas lapā www.talkas.lv Aizpildīt anketu un pieteikties konkursā būs 

iespējams līdz 22.februārim. 

“Es vēlos aicināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju – ja jums ir svarīgi, kāda vide ir ap jums, un 

ja jūs atrodat sevī degsmi un spēku kaut ko darīt arī paši savām rokām, tad 

nekavējieties! Šī ir kārtējā iespēja, ko piedāvā Lielā Talka. Izmaiņas sākas mūsos pašos, 

tikai pēc tam sāk izmainīties arī mūsu apkārtne. Šogad mēs lielāku uzmanību pievērsīsim 

reģioniem, bet tas neliedz nevienam kritiski apskatīt savu pagalmu, sasaukt kopā 

kaimiņus un padomāt – ko mēs paši varam darīt lietas labā. Ja jūsu pagalmu izvēlēsies 

Lielas Talkas žūrija – tad tiksimies un kopā realizēsim jūsu sapņus,” saka Lielās talkas 

kustības vadītāja Vita Jaunzeme. 

Aleksandrs Rjabovs, AAS „Gjensidige Baltic” ģenerāldirektors: „Mēs nākam talkā 

Lielajai talkai, jo realizēt šādus projektus var tikai, strādājot kopā. Pagalms ir mūsu 

ikdiena, daļa no dzīvesvietas, tā ir mūsu bērnu brīvā laika pavadīšanas vieta vairāku gadu 

garumā, tā ir vide, kurā viņi uzaug. Daudzi pagalmi ir novecojuši, rotaļlaukumi sabrukuši, 

un daži pat bērniem ļoti bīstami, ar bojātām metāla konstrukcijām. Kā uzņēmums, kura 

galvenā misija ir rūpes par iedzīvotāju un viņiem piederošās mantas drošību, mums ir 

būtiski, ka Latvija top arvien vairāk sakopta, lai pagalmi, kuros aug mūsu bērni, būtu 

droši un tajos vienmēr būtu prieks uzturēties gan bērniem, gan viņu vecākiem. Esam 



 

 
pārliecināti, ka Pagalmu sakopšanas kultūra ir būtisks ceļš arī uz iedzīvotāju sadraudzību 

un atbildību sava sakoptā pagalma uzturēšanā un uzraudzīšanā. Un es droši varu teikt, 

ka šogad Lielās talkas laikā daudz čaklāk talkosim arī paši, Gjensidige Baltic darbinieki, lai 

parādītu, ka esam atbildīgi par tīru un sakoptu Latviju.”  

Izvēlētajos pagalmos, Latvijas reģionos ainavu arhitekti kopā ar studentiem palīdzēs 

iedzīvotājiem atrast piemērotākās idejas pagalma uzlabošanai, sagatavos 

labiekārtošanas projektu un kopā ar daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem realizēs 2015. 

gada Lielajā Talkā 25. aprīlī.  

Lielā Talka ir vides sakopšanas kustība ar mērķi līdz 2018. gadam, Latvijas 100. 

dzimšanas dienai, padarīt mūsu 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. Pagalmu labiekārtošanas projekts ir viens no 

Lielās Talkas akcentiem, kas aicina iedzīvotājus apzināt savu daudzdzīvokļu māju 

pagalmu problēmas, vienoties par vēlamajiem uzlabojumiem ar kaimiņiem un brīvprātīgi 

iesaistīties pagalma vides sakopšanā, kopīgā darbā apvienojot lielus un mazus, lai 

turpmāk pagalms būtu droša un patīkama atpūtas un rotaļu vieta visām paaudzēm.  

Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas projektu organizē biedrība „Pēdas LV” ar AAS 

“Gjensidige Baltic”, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības un Jauno Arhitektu kustības 

atbalstu. Plašāka informācija par konkursu: Anete Lesīte, Lielās Talkas Pagalmu 

sakopšanas projekta vadītāja, mob.29123464, anete.lesite@gmail.com  
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