
 
LAUTUS padomi Lielās Talkas dalībniekiem 

 
 

Straujiem soļiem tuvojas gada vērienīgākā vides sakopšanas akcija Lielā Talka, kas 
pulcēs un vienos vairākus tūkstošus cilvēku. Lai arī katru dienu aicinām cilvēkus aizdomāties 
par apkārtni un vidi sev apkārt, esam apkopojuši dažus noderīgus padomus Lielās Talkas 
dalībniekiem. 

 
Sagatavojies darbam atbildīgi un pienācīgi.  

Pirms uzsāc darbu, parūpējies par to, lai Tev būtu darbam piemērots apģērbs un apavi ar cietu 

zoli,  kā arī izturīgi darba cimdi. Talkojot mežā vai pļavās, parūpējies, lai apģērbs būtu slēgts un tāds, kas 

pasargās no ērču kodieniem. 

Lieto aizsargbrilles, strādājot ar tehniku, kā arī cimdus un grābekļus, vācot lapas, zarus un 

atkritumus. Tāpat esi uzmanīgs ar atrastajiem atkritumiem, piemēram, stikla lauskām, zariem ar 

ērkšķiem.  
  
Atrodi savu tuvāko talkas vietu. 

Savu tuvāko talkošanas vietu katrs var noskaidrot mājas lapā www.lielatalka.lv ,kur apskatāmas 

visas oficiāli reģistrētās talkas vietas. 

Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašvaldība, tāpēc 

piepildītos maisus atstāj tikai reģistrētajā talkas vietā, informējot par to atbildīgo personu. 
 
Bīstamie atkritumi. 

Ja Talkas laikā atrodi kādus aizdomīgus atkritumus, piemēram, izlietotas injekcijas šļirces, pudeles 

ar nenosakāmiem šķīdumiem vai kādus bīstamos atkritumus – baterijas, tīrīšanas līdzekļus – tos noteikti 

nevajag aiztikt, bet par situāciju jāinformē talkas atbildīgais. Tāpat ir ar medikamentiem – tos nevajadzētu 

mest kopējā sadzīves atkritumu maisā, bet labākais risinājums – pajautāt par to nodošanas iespējām 

tuvējā aptiekā vai arī nodot talkas organizatoram.  

 
Ģenerāltīrīšana savā dzīves vietā. 

Ja Lielās Talkas laikā neplāno doties uz kādu no talkošanas vietām un veiksi ģenerāltīrīšanu savā 

mājā, metīsi ārā vecās drēbes un segas, tad padomā, vai nevari apģērbu aiznest uz kādu labdarības 

vietu, bet savukārt vecās segas –  nodot suņu patversmei.  

Tāpat šis ir labs laiks, lai atbrīvotos no veciem žurnāliem, avīzēm un kastēm. Atceries, ka 

nevajadzīgo makulatūru jāmet tam domātā konteinerā. 

Savukārt, no lielajām lietām pēc ģenerāltīrīšanas, dārza vai būvniecības un remontdarbu laikā 

radītiem atkritumiem, vērtību zaudējušām sadzīves lietām iesakām atbrīvoties, izmantojot LAUTUS BIG-

BAG maisus. Par tiem vairāk lasi šeit. 

 
Talkosim katru dienu!  

Mēs visi vēlamies dzīvot sakoptā un tīrā vidē, tāpēc ir svarīgi, ka ikdienā atkritumus 

izmetam tikai tam paredzētās vietās, šķirojot. LAUTUS komanda aicina būt atbildīgiem pret 

atkritumu apsaimniekošanu un ik dienas spert soli tuvāk Lielās Talkas mērķim – padarīt mūsu 

valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē. 

http://www.lielatalka.lv/
http://lautus.lv/privatpersonam/big-bag-atkritumu-maisi/

