
 

 

Cienījamā Ināra! 

Godātie Saeimas deputāti! 

 

Es gribu sākt šo uzrunu ar pateicību. Paldies. Jums visiem un ikvienam, ko šeit pārstāvat.  

 

Latvija man vienmēr būs cerības, pārmaiņu un izturības simbols. Simbols cilvēku un nācijas 

neizsīkstošai spējai pārvarēt grūtības, pretoties un uzņemties vadību. Saraut vēstures važas, lai 

pievienotos Eiropas Savienībai un iesaistītos mūsu kopīgās nākotnes veidošanā.  

 

Latvijas tauta personificē tās pašas īpašības un vērtības, uz kurām balstās Eiropa.  

 

2022. gadā atzīmējam ļoti nozīmīgu simtgadi. Svarīga gadskārta aprit jūsu valsts demokrātijai, 

jūsu apņēmībai aizsargāt cilvēka cieņu un brīvību, jūsu brīvībai pašiem lemt savu likteni.  

 

Pirms simts gadiem Saeimas deputāti pulcējās uz Latvijas Republikas parlamenta pirmo sēdi. 

Brīvi ievēlētā asambleja pieņēma Latvijas Republikas Satversmi. 

 

Pēc piecdesmit gadu ilgušas okupācijas 1990. gada maijā Latvijas Augstākā padome Rīgā lēma 

par atbrīvošanos no PSRS jūga. Tika atjaunots Latvijas valstiskums un 1922. gada Satversmes 

darbība. Tam vajadzēja drosmi. Vajadzēja ticību un principiālu nostāju.  

 

Tāpēc es vēlos godināt tos 138 deputātus un deputātes, kuri ar ārkārtēju drosmi pauda savu 

nelokāmo pārliecību. Tieši šo garu es šodien saredzu Ukrainā. Tieši šī politiskā drosme mums 

jāatgūst, kad sācies nākamais posms šajā netaisnīgajā, nelikumīgajā un nepieņemamajā 

Krievijas iebrukumā suverēnā Eiropas valstī.  

 

Ir skaidri jāsaprot: mēs pieredzam Kremļa mēģinājumu pārrakstīt vēsturi, atjaunot dzelzs 

priekškaru, ko Latvijas iedzīvotāji palīdzēja sagraut, un atjaunot valstu ietekmes sfēras.  

 

Tas man nav pieņemami, un tas nav pieņemami Eiropas Savienībai.  

 

Mēs nekavējoties pieņēmām tālejošu un stingru sankciju kopumu pret Krieviju un Baltkrieviju. 

Mēs ātri ierobežojām piekļuvi ES kapitāla un finanšu tirgiem. Mēs rīkojāmies, lai krasi 

samazinātu mūsu atkarību no Krievijas energoresursiem. Krievijai piederošiem 

transportlīdzekļiem mēs liedzām piekļuvi mūsu ūdeņiem, ostām, gaisa un transporta telpai. 

Mēs apstiprinājām Ukrainu un Moldovu par ES kandidātvalstīm. Mēs uzņēmām ukraiņus savās 

mājās un sirdīs, un turpinās militārās, finansiālās un humānās palīdzības plūsma.  

 

Mēs lepojamies, ka esam līdzās Ukrainai un atbalstām to, un mums jāturpina iesāktais. 

 

Savā pirmajā runā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja amatā es apsolīju, ka mūsu iestāde nekad 

nebūs neitrāls vērotājs, vienmēr būs ugunsdzēsēju, nevis uguns pusē, un mums ir jāturpina 

palīdzēt Ukrainai uzvarēt. 

 

Tas nozīmē saukt pie atbildības Krievijas režīmu par kara noziegumiem, kuros bez izšķirības 

tiek nogalināti civiliedzīvotāji. Tas nozīmē vēl papildu sankcijas. Tas nozīmē pastiprināt 

Latvijas robežu drošību. Tas nozīmē sniegt Ukrainai vēl lielāku finansiālo un militāro 

palīdzību, tostarp tai nepieciešamos tankus un pretgaisa aizsardzības sistēmas.  

 



 

 

Tas nozīmē arī stiprināt triju Baltijas valstu pārrobežu saites, lai sekmīgi īstenotu prioritāro 

ātrgaitas infrastruktūras projektu Rail Baltica, kas tagad kļuvis par steidzamu ar militāro 

mobilitāti saistītu drošības jautājumu. 

 

Patiesi ir arī apgalvojumi, ka pēdējo astoņu mēnešu laikā Eiropas drošības un aizsardzības 

lēmumu pieņemšanas smaguma centrs pārvietojies uz Baltijas reģionu, kura centrā ir Latvija.  

 

Jūs pārāk labi zināt, ar ko mums ir darīšana. Latvijas daudzkārtējie brīdinājumi par Krieviju 

bija pareizi.  

 

Un jūs labāk nekā citi saprotat, ka, lai gan mums ir jācenšas panākt mieru — un mēs to darīsim 

—, tam ir jābūt patiesam mieram. Mieram un brīvībai. Mieram un taisnīgumam un mieram un 

atbildībai.  

 

Šodien Latvija ir Eiropas Savienības līdere, cīnoties pret Kremļa vadītās propagandas un 

hibrīddraudu izplatību.  

 

Latvijas pieredzei un līderībai būs izšķiroša nozīme Eiropas turpmākajā rīcībā. Pirmkārt, 

novēršot nopietnus draudus mūsu demokrātiskajām vērtībām un Eiropas Savienības labklājībai 

un mieram. Mums kopīgiem spēkiem ir jāveido reāla drošības un aizsardzības savienība, kas 

papildinātu NATO. 

 

Latvija pārliecinoši apliecinājusi solidaritāti ar Ukrainu. Latvija arī parāda Eiropai, kā gan 

valstu vadītāji, gan iedzīvotāji var kopīgiem spēkiem stāties pretī brutālai autokrātiskai varai.  

 

Tomēr ir vajadzīga lielāka visas Eiropas Savienības solidaritāte. Tas ir ļoti svarīgi, lai stātos 

pretim enerģētikas un ekonomikas krīzēm, kas skar visus. Eiropas Savienībai jābūt vienotai, 

risinot enerģijas cenu, energoapgādes traucējumu un divciparu inflācijas problēmu.  

 

Jo, ja mēs tagad nerīkosimies kopīgi, negatīvā spirālveida ķēdes reakcija ietekmēs Eiropas 

Savienības uzņēmumu, mājsaimniecību un iedzīvotāju labklājību. Mūsu bankas un finanšu 

nozare jau izjūt spiedienu. Tajā pašā laikā strauji augošās procentu likmes samazinās 

iedzīvotāju mājokļu, algu, pensiju un valstu budžetu vērtību. 

 

Mūsu ekonomikai izdevās atgūties pēc pandēmijas, pateicoties ekonomikas pārvaldības 

sistēmai un Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentam. Taču mēs zinām, ka parāds nav 

diskrecionāri izdevumi. Mums tas būs jāatmaksā, un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir vienoti 

strādāt, lai ES ekonomika atgrieztos uz stabila izaugsmes ceļa.  

  

Draugi! 

 

Mēs ieejam laikposmā, kad būs nepieciešams vairāk Eiropas un vairāk Eiropas Savienības 

integrācijas. Latvija un vēl deviņas citas valstis Savienībai pievienojās tajā liktenīgajā 

2004. gada dienā. Kopš tā laika mēs esam pieredzējuši, kā dalība ES ir pārveidojusi ne tikai 

mūsu valstu tirgus vai vietējās kopienas, bet arī visu Eiropu kopumā. Mēs mainījāmies kopā, 

un mums ir jāpaliek kopā.  

 

Un šajā ziņā ir tik svarīgi saglabāt un stiprināt attiecības starp parlamentiem. Esmu apņēmusies 

uzlabot saikni starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, un es zinu, ka šīs iestādes 

kopā var daudz ko sasniegt.  



 

 

 

Eiropas nākotne ir atkarīga no tās spējas ātri, enerģiski un vienoti pielāgoties. Tāpēc Eiropa 

man vienmēr nozīmējusi nākotni. Pārmaiņas. Iespējas. Cerību. 

 

Pirms pāris gadiem — Brexit sakarā — pieredzējām daudzus politiskos spēkus dažādās valstīs 

apgalvojam, ka labāk ir izstāties no Eiropas. Šodien vairs neviens tā nesaka. Gluži pretēji, 

arvien garāks top to valstu saraksts, kuras vēlas pievienoties. Tā ir cerība uz mūsu kopīgo 

Eiropas nākotni.  

 

Jo tikai kopā Eiropa spēs risināt gan mūsu laika, gan nākamo 100 gadu uzdevumus. 

 

Paldies par uzmanību! 

 

Paldies.       

 

 

 


