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Ekselences!
Dāmas un kungi!
Sveicieni visiem klātesošajiem! Paldies vēstniekam Elfertam par pieteikumu.
Šodien mēs tiekamies mūsu Gaismas pilī. Šī tiešām īpašā ēka aizvadītos sešus
mēnešus bija Eiropas centrs.
Tā ir arī kopīgo sasniegumu simbols – simbols visam tam, ko dažādās pasaules malās
dzīvojošie latvieši spēj sasniegt kopā.
Pirms nu jau vairāk nekā 150 gadiem viens no mūsu nācijas tēviem, Krišjānis
Valdemārs, teica: “Latvji, brauciet jūriņā!”
Tas bija tautas atmodas laiks, izskanot aicinājumam pēc pašnoteikšanās. Tā bija
vēlme iegūt neatkarību – gan politisku, gan ekonomisku.
Taču tā bija arī vēlme iemācīties jaunas prasmes, gūt jaunu pieredzi un aicinājums
latviešiem atgriezties mūsu Latvijā.
Dāmas un kungi!
Latvieši ir dzīvojuši un daudzi joprojām dzīvo visā pasaulē. Latviešu diasporas
ieguldījums Latvijas ekonomikas pārveidē pēc neatkarības atgūšanas ir sekmējis visas
valsts attīstību.
Kopš esam Eiropas Savienības dalībvalsts, daudzi latvieši ir izmantojuši brīvas
pārvietošanās tiesības, lai studētu un strādātu ārvalstīs. Mūsu pienākums ir iesaistīt un
iekļaut viņus Latvijas attīstībā.
Viesojoties ārvalstīs, es labprāt tiekos ar mūsu diasporas cilvēkiem. Es lepojos ar viņu
sasniegumiem. Jūsu panākumi ir mūsu panākumi – jo visi kopā mēs veidojam latviešu
nāciju.
Es varu stāstīt arī savas ģimenes pieredzi - mana krustmeita izmantoja ES pilsoņa
tiesības un studēja Apvienotajā Karalistē. Pēc izglītības iegūšanas, viņa ir atradusi
darbu un turpina veidot savu karjeru. Esmu pārliecināta, ka viņa ar iegūto pieredzi un
zināšanām vēlāk dalīsies ar saviem tautiešiem. Un es ceru, ka viņa izmantos savas
zināšanas un palīdzēs mūsu valstij uzplaukt.
Latviešu esamība pasaulē dod arī daudzus ieguvumus. Viņi iegūst pieredzi, zināšanas,
izglītību, valodas un uzņēmējdarbības prasmes, uzkrāj kapitālu.
Viņi iegulda šīs zināšanas un pieredzi tēvzemes attīstībā. Tikai iesaistot mūsu
diasporu, mēs varēsim dzīvot pārtikušā un dinamiskā Latvijā.

Dārgie Latvijas draugi!
Šodien latvieši no visas pasaules jau otro reizi ir pulcējušies vienuviet Rīgā. Jūs esat
sanākuši kopā, lai pārrunātu un atrastu labākos veidus, kā gūt panākumus globālajā
tirgū.
Latvija kā jauna tirgus ekonomika ir piedzīvojusi visus ekonomikas cikla posmus. 25
gadu laikā esam iepazinuši gan strauju izaugsmi, gan smagu lejupslīdi.
Mācoties no kļūdām, esam kļuvuši gudrāki un stiprāki. Mums ir izdevies veikt sāpīgas
pārmaiņas un īstenot strukturālās reformas.
Mēs esam starp visstraujāk augošajām ES tautsaimniecībām. Saskaņā ar neseno
Eiropas Komisijas prognozi, Latvijas ekonomikas izaugsme šogad būs 2,3 %, bet
nākamgad – 3,2%.
Mūsu stabilais un mērķtiecīgais darbs ir guvis starptautisku atzinību.
Tomēr Latvijas labklājība ir cieši saistīta ar eksportu un konkurētspējīgu un inovatīvu
produktu radīšanu. Pašlaik ir būtiski diversificēt eksporta tirgus un novērst
ekonomikas neaizsargātību pret ārējiem faktoriem.
Pasaules ekonomikas attīstības tendences liecina par vēršanos Latvijai netradicionālu
tirgu virzienā. Arī ģeopolitiskā situācija reģionā ietekmē ekonomikas attīstību.
Tāpēc mums jābūt atvērtiem, elastīgiem un inovatīviem, lai gūtu panākumus esošajā
ekonomiskajā vidē.
Dārgie draugi!
Šeit mēs redzam ieguldījumu, ko var sniegt mūsu pilsoņi un visi, kas ir vai sirdī jūtas
latvieši. Daudzi no jums ir guvuši ievērojamus profesionālus panākumus un strādā
pasaulslavenos starptautiskos uzņēmumos.
Jūsu starptautiskajai pieredzei, pasaules uzskatiem un zināšanām ir izšķiroša nozīme
jaunu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā mūsu valstī.
Esmu gandarīta redzēt tik daudz augsta līmeņa profesionāļus, kas pārstāv mediju,
medicīnas inženiertehnikas, viedtehnoloģiju, IT un citas jomas. Tās ir jomas, kurās ar
mūsu kopīgām pūlēm Latvija var iegūt nozīmīgu pozīciju pasaules ekonomikā.
Dāmas un kungi!
Aicinu jūs vēl vairāk iesaistīties mūsu kopējās Latvijas veidošanā un sniegt savu
atbalstu, svinot mūsu pirmo simtgadi, lai Latvija piedzīvotu vēl daudz citu simtgažu.
Paldies un novēlu mums visiem atvērtas un auglīgas diskusijas!

