
Aicinām iedzīvotājus 22. aprīlī plkst. 10 pulcēties talkas norises vietās! 

 

Līdumu (Klīves) karjerā vai pie Olaines novada pašvaldības, Zemgales ielā 33, Olainē un 

talkojot gar gājēju celiņu doties uz Līdumu karjeru – atbildīgā Marija, tālr. 28675504 

Jaunolainē pie Olaines pagasta pārvaldes, Meža ielā 2 – atbildīgā Sandra, tālr.29283823 

Gaismās pie bibliotēkas Gaismas ielā 1, Stūnīšos - atbildīgā Guna, tālr. 67931150 

Jāņupes karjerā - atbildīgā Dace, tālr. 29207373 

Grēnēs - atbildīgais Dzintars, tālr. 26547000 

Lubaušos - atbildīgā Mārīte, tālr. 26013906 

 

Talkas inventāru – maisu un cimdu pāri – talciniekiem būs iespēja saņemt pie 
atbildīgajiem koordinatoriem.  
 
Sīkāka informācija par talkas norisi:  

 Olaines pilsētā pie Marijas Juršas, Zemgales ielā 33, Olainē, 226.kab, tālr. 
28675504; 

 Olaines pagasta teritorijā pie Aijas Ritumas, Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, 
Jaunolainē, tālr. 29510971. 

 
Aicinām arī privātīpašniekus, uzņēmumus un dārzkopības sabiedrības sakopt savas 
teritorijas! 
 
Atgādinām, ka par atkritumu izvešanu privātīpašnieki un juridiskās organizācijas 

atbild paši, no dārzkopības sabiedrībām atkritumu izvešanu organizē dārzkopības 

sabiedrības valde. 

Saudzēsim dabu, cienīsim kopīgi paveikto un rūpēsimies par savu apkārtējo vidi ne tikai 
talkas dienā, bet arī ikdienā! 

Ja Tu pats vēlies ORGANIZĒT SAVU TALKU un kļūt par TALKAS ATBILDĪGO, tad iepazīsties 
ar Atbildīgā pienākumiem, sazinies ar savas pašvaldības LIELĀS TALKAS KOORDINATORU 
(Olaines pilsētā - Mariju Juršu, tālr.28675504, Olaines pagasta teritorijā - Aiju Ritumu, 
tālr.29510971), lai saskaņotu talkošanas vietu, un pēc tam reģistrē to Talkas mājas lapā 
www.talkas.lv. 

Atgādinām, ka talkošanas vieta nedrīkst būt privāta teritorija!  

 1. Kas ir talkas Atbildīgais?  

Pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmuma pārstāvis, kā arī ikviens 
brīvprātīgais, kurš 22. aprīlī organizē kolektīvu talku noteiktā teritorijā, kas ir saskaņota ar attiecīgā 
novada Lielās Talkas koordinatoru un ir reģistrēta mājas lapā www.talkas.lv. 

2. Kādi ir mani pienākumi, ja esmu talkas Atbildīgais? 

1. sazināties ar sava novada Lielās Talkas koordinatoru un noskaidrot, kur labāk talkot vai arī 
informēt un saskaņot talkas vietu, ja tāda ir jau atrasta. 

2. reģistrēt savu talkošanas vietu mājas lapā www.talkas.lv. 
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3. aicināt un organizēt iedzīvotājus/ savu kolektīvu talkošanai. 
4. TALKAS DIENĀ BŪT SAZVANĀMAM UN ATRASTIES SAVĀ TALKOŠANAS VIETĀ. 
5. nodrošināt savus talkas dalībniekus ar maisiem. Tos bez maksas varēs saņemt pie Lielās 

Talkas koordinatora. 
6. informēt talciniekus par atkritumu maisu atstāšanas vietu.  
7. uzmundrināt talkotājus. 
8. uz tālr. 26909714 talku atbildīgie 22.aprīlī apm. plkst.10.00, 12.00 un noslēdzot talku sūta 

īsziņas par talcinieku skaitu, interesantajiem atradumiem, savākto atkritumu daudzumu, kā 
arī citas interesantas ziņas. 

9. līdz 30.aprīlim stāstu un foto par paveikto Lielās Talkas laikā sūtīt uz e-pastu 
inese.priedite@olaine.lv. 

3. Kur atstāt savāktos atkritumu maisus?  

Atkritumu maisus atstāt tikai vietās, kuras saskaņotas ar Lielās Talkas koordinatoru. 

 REĢISTRĀCIJAS NOTEKUMI: 

1. pirms reģistrācijas lūdzu iepazīties ar talku rīkotāju pienākumiem; 
2. sazinies ar attiecīgās pilsētas/ novada Lielās Talkas koordinatoru pašvaldībā un saskaņo 

savu talkas vietu; 
3. reģistrē savu talku www.talkas.lv - aizpildi visus zemāk norādītos laukus. Īpašu uzmanību, 

lūdzu, pievērs kartei, kurā jāatzīmē pēc iespējas precīza talkošanas teritorija; 
4. reģistrējoties obligāti norādi talkas Atbildīgo personu, kura, tuvojoties 22.aprīlim, būs tiesīga 

saņemt bezmaksas atkritumu maisus priekš saviem talciniekiem pie Lielās Talkas 
koordinatora; 

5. atceries, ka reģistrētā talkas vieta nevar būt privāta teritorija! 

NB! Tās iestādes un uzņēmumus, kas talko savā teritorijā, vai privātīpašniekus, kas talko privātā 
teritorijā Lielās Talkas organizatori neatbalsta ne ar atkritumu maisiem, ne savākto atkritumu 
izvešanu. 

Plašāka informācija par Lielo talku pieejama šeit. 
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