
“
Ceļā uz Latvijas simtgadi novēlu cilvēkiem Latvijā dzīvot 

arvien labāku dzīvi. Dzīvi, kas ir brīva no barjerām, kas ļauj 
izkopt savus talantus, dibināt uzņēmumus. Lai katram būtu 

iespēja sniegt savu ieguldījumu kopējam labumam, kas 
stiprina mūsu valsti un par spīti visām pasaules vētrām ved 

Latviju uz tālāku izaugsmi.

LAIMDOTA STRAUJUMA

“

“
Latvijas simtgadi gaidot, ir jāpaveic viss iecerētais, lai mūsu 
Bruņotie spēki kļūtu arvien spēcīgāki un lai nevienam pat 

nerastos doma izaicināt mūsu karavīrus 
uz cīņu par Latviju!

RAIMONDS BERGMANIS

“

“
Latvijas simtgades jubileja ir labs pamats, iemesls un 

iespēja atgādināt pasaulei par Latvijas nepārtrauktību, tās 
bagātajām tradīcijām, nemainīgu Eiropas un brīvas 

pasaules daļu.

EDGARS RINKĒVIČS

“

“
Novēlu, lai, sasniedzot Latvijas simtgadi, mūsu sabiedrība 

kļūtu zinošāka un prasmīgāka, ar vēl lielāku spēju pievienot 
vērtību savam darbam, lai vismaz 20% no mūsu valsts 

iekšzemes kopprodukta radītu rūpniecības sektors un visos 
Latvijas reģionos būtu jaunas, labi apmaksātas darbavietas!

DANA REIZNIECE-OZOLA

“

“
Finanšu joma ir dinamiska un nepārtraukti iet līdzi laikam, 
tāpēc es vēlu, lai mēs turētos līdzi šim tempam un veidotu 

savu izpratni par finansēm atbilstoši mūsdienu 
izaicinājumiem! 

JĀNIS REIRS

“

“
Lai katrs cents, kas ieguldīts drošībā, nes Latvijai un 

katram cilvēkam divtik, jo drošā valstī dzīvo cilvēki, kas 
nebaidās augt profesionāli, attīstīt uzņēmējdarbību un 

veidot ģimenes.

RIHARDS KOZLOVSKIS

“

“
Lai vārdus par izglītības un zinātnes lomu labklājīgas un 
ilgtspējīgas valsts veidošanā izdodas īstenot pārdomātos, 

mērķtiecīgos ikdienas darbos un kvalitatīvas izglītības 
iespējās ikvienam Latvijas bērnam un jaunietim!

MĀRĪTE SEILE

“
“

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir jāsajūt Latvijas 
dzimšanas diena kā savi svētki, tāpēc Latvijas valsts 
simtgades svinībām jāaptver visi. Simtgades svinību 

veiksmes pamatā ir gatavošanās svētkiem un to svinēšana 
visiem kopā – Latvijas sabiedrībai un tautiešiem ārvalstīs, 

nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, 
valsts pārvaldei – izdzīvojot Latvijas stāstu un radot 

paliekošas vērtības nākamajām paaudzēm.

DACE MELBĀRDE

“

“
Ceļā uz simtgadi vēlu aizvien vairāk kuplu ģimeņu, lai katrā 
Latvijas reģionā, novadā, pilsētā cilvēkiem būtu darbs, kas 

garantēs nopelnīto pensiju vecumdienās, un nosargāt 
izveidoto pensiju sistēmu, kurai šogad atzīmējam 20 gadus.  

ULDIS AUGULIS

“

“
Lai katrs ceļš, kas ved uz simtgadi, ir gluds un drošs, katrs 

tajos ieguldītais eiro kalpo ne tikai komfortam un ceļu 
kvalitātes uzlabošanai, bet līdz minimumam mazina bojā 

gājušo un cietušo skaitu ceļu satiksmes negadījumos. 

RIHARDS KOZLOVSKIS

“

“
Sagaidot Latvijas simtgadi, novēlu Latvijai lielas, spēcīgas 

un modernas tiesas, kas tiek veidotas un tiks veidotas  mazo 
tiesu apvienošanas rezultātā!

DZINTARS RASNAČS

“

“
Strādāsim, lai veidotu profesionālu, efektīvu, modernu un 
uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi, ieviešot e-pārvaldes 

principus iestāžu darbā un publisko pakalpojumu 
sniegšanā.

KASPARS GERHARDS

“

“
Vēlu jaunu veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, kur 

ieplūstu būtiski vairāk finanšu līdzekļu. Lai katram Latvijas 
iedzīvotājam būtu drošība, ka veselības aprūpes 

pakalpojumi būs pieejami neatkarīgi no viņu rocības un 
dzīves vietas

GUNTIS BELĒVIČS

“

“
No savas puses novēlu,  lai lauki  vairāk ienāk pilsētās, 
radot izpratni par lauku nozīmīgumu un ieguldījumu 

Latvijas labklājībā. 

JĀNIS DŪKLAVS

“
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