
Mana kā Valsts prezidentes uzruna Latvijas dzimšanas dienā 

   Esiet  sveicināti, visi klātesošie. Es, Latvijas prezidente, sveicu jūs visus Latvijas 

dzimšanas dienā. 

   Šis gads Latvijai ir bijis smags. Lielie lieti un vēsā vasara nodarījuši daudz posta, bet 

var arī paskatīties uz to no citas puses. Latvija nomazgājās, velējās un baltojās, jo tuvojās 

tās dzimšanas diena. 

   Uz mani var apvainoties mūsu Latvijas zemnieki, bet katru situāciju un notikumu var 

vērtēt dažādi, var krist izmisumā, dusmās, var paraudzīties no gaišās puses, kā tas zemnieks 

Latgalē izpeldējās savā noslīkušajā labības laukā. I jāmīl sava zeme, vai tā ir slapja vai 

sausa, jo mīlestība spēj gāzt vislielākos kalnus. Kā tautas dziesmā teikts: “Liku bēdu zem 

akmeņa, pāri gāju dziedādama.” Tik ļoti daudzas reizes skandēti vārdi, tomēr reizēm tik 

grūti piepildāmi. 

   Es vērsīšos pie Latvijas mazākajiem iedzīvotājiem, pie Latvijas bērniem, jo pati esmu 

mazā Latvijas prezidente. Latvijas bērni, jūs esat mūsu zemes nākotne. Jūs esat nākošie 

skolotāji, ārsti, zinātnieki, zemnieki, un būsiet saimnieki savā zemē. Tagad vēl esat mazi 

cinīši, kas nākotnē gāzīs lielus vezumus. Jūs esat mazie Latvijas ozoliņi, kuri turpinās augt 

par lieliem, stipriem vīriem un sievām, jo esat izauguši no simtgadīgā Latvijas ozola zīlēm, 

kam saknes stingri stāv Latvijas zemē. Tā zaros putni vij ligzdas un perē mazuļus. Tā lapas 

mēs pinam Līgo svētkos ozolu vainagos, kad līgo visa Latvija. Lai izaudzētu vēl lielāku 

ozolu, mums ir vajadzīgs spars, izturība, mērķtiecība, zinātkāre, pacietība, jā, arī gaiša un 

pozitīva domāšana. Dažreiz ir vajadzīgs tāds dvēseles lietus, kas nomazgā sirdi baltu un 

prātu dara priecīgu. Ozols ar katru dienu aug lielāks, ja cilvēki dara labus darbus.  

 Vēl man gribas novēlēt, lai mums katram būtu MĀJAS. Mājas ne tikai kā vieta, kur 

mitināties, justies labi, vieta, no kuras gribētu aizbraukt Pasaulē un vēl vairāk  - atgriezties, 

bet mājas, kur katrs bērns var būt ar vecākiem, izjust rūpes, dalīties priekā un kopā būšanā. 

Lai šajā valsts dzimšanas dienā katram mājās ir stiprs tētis un mīļa mamma,  

skaista un garda torte ar deviņdesmit deviņām svecītēm uz galda-Latvijas dzimšanas dienas 

torte. 

 Tev mūžam dzīvot Latvija! Tev mūžam dzīvot latvju tauta! 
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