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Augsti godātais prezidenta kungs!
Ekselences!
Dāmas un kungi!
Дорогі українські друзі!
Man ir patiess prieks sveikt Ukrainas prezidentu pirmajā vizītē Latvijā!
Šī vizīte ir apliecinājums mūsu valstu draudzīgajām attiecībām un ciešajai sadarbībai. Man ir patiess gandarījums par šodienas
interesantajām un auglīgajām sarunām, par mūsu savstarpējo sapratni. Latvijas atbalsts Ukrainas reformām, eiroatlantiskajai
integrācijai, kā arī teritoriālajai nedalāmībai un suverenitātei ir stabils un nemainīgs. Jūs varat uz mums paļauties.
Augsti godātais prezidenta kungs!
Es ar patiesu gandarījumu atzīmēju nozīmīgās pozitīvās izmaiņas Ukrainā. Neraugoties uz Krievijas agresiju valsts austrumos un
Krimas okupāciju, Ukrainas tauta ir stingri un nelokāmi iestājusies par tiesiskumu, demokrātiju un Eiropu. Esmu pārliecināts, ka šī
neatlaidība un izlēmība ļaus Ukrainai sasniegt tās nospraustos mērķus – atgūt teritoriālo integritāti un kļūt par plaukstošu valsti
vienotā un drošā Eiropā.
Latvija šogad svin 15 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Ceļā uz pievienošanos Eiropas un transatlantiskajām
struktūrām guvām ievērojamu pieredzi. Esam guvuši mācību gan no saviem panākumiem, gan kļūdām. Mēs ļoti labi zinām, ka šis
process ir izaicinājumu pilns.
Eiropas Savienības durvīm ir jābūt atvērtām tiem, kuri to vēlas, kuri jau ir daudz paveikuši un kuri ir gatavi strādāt vēl vairāk.
Mēs atzinīgi vērtējam Ukrainas sadarbību ar Eiropas Savienību Austrumu partnerības formātā, kur Ukraina izteikti ir viena no
līderēm. Priecājamies un esam gandarīti, ka varam izmantot šo platformu, lai dalītos pieredzē ar Ukrainu jūsu reformu ceļā.
Drošība un aizsardzība ir svarīgas ikvienai nācijai. Vēlos atkārtoti apliecināt Latvijas nemainīgo atbalstu Ukrainas suverenitātei un
teritoriālai nedalāmībai. Mēs novēlam jums izturību un sekmes, lai pārtrauktu Krievijas agresiju Ukrainas austrumos un Krimas
okupāciju. Latvija šajā jautājumā būs jūsu sabiedrotais starptautiskajā arēnā. Mēs arī turpināsim sniegt palīdzību konfliktā
cietušajiem Ukrainas karavīriem.
Augsti godātais prezidenta kungs!
Mūsu tautas vieno savstarpējas simpātijas vairāku gadsimtu garumā. Ukrainā iedvesmu smēlušies ne tikai mākslinieki un dzejnieki,
bet arī zinātnieki. Lepojamies, ka ar Ukrainas vārdu ir saistīti vairāki Latvijas valstij un tautai nozīmīgi sabiedriskie darbinieki, mūziķi
un rakstnieki, piemēram, nacionālā eposa autors Andrejs Pumpurs, kurš smēlies zināšanas Odesas virsnieku skolā 19. gadsimtā.
Šonedēļ Andrejam Pumpuram veltīta piemiņas plāksne tiks atklāta Odesā. Tāpat vēlos pieminēt valodnieka Jāņa Endzelīna studijas
Harkovas Universitātē. Ilgu laiku Harkovas muzikālo dzīvi bagātināja brāļi Jurjāni.

Pagājušajā nedēļā Kijevā tika atklāts Latvijas skvērs, kur svinīgajā brīdī bija klāt arī Latvijas ārlietu ministrs. Ļoti ceram, ka
paredzamā nākotnē tiks labiekārtots Ukrainas parks Latvijas galvaspilsētā.
Latvijas neatkarības atjaunošanas kustībā ieguldījumu ir devuši ukraiņi un Ukrainas iedzīvotāji. Īpaši vēlos izcelt Latvijas Tautas
Frontes aktīvistu, vēlāk Ukrainas Augstākās Radas deputātu un Krimas tatāru tautas medžlisa vadītāju Refatu Čubarovu.
Augsti vērtējam viņa ieguldījumu Krimas tatāru tiesību aizsardzībā.
Ar prieku pieminu arī Latvijas mūzikas leģendu – komponistu Raimondu Paulu, kurš savu dzīvesbiedri satika Odesā pagājušā
gadsimta 50. gados. Savukārt šodien Ukrainas sportu bagātina valsts nacionālās izlases treneris basketbolā Ainārs Bagatskis, bet
Ukrainas volejbola izlasi vada Latvijas speciālists Uģis Krastiņš.
Latvijas valsts atbalsta Rīgas Ukraiņu vidusskolu. Mēs lepojamies ar ukraiņu bērniem, kuri, esot neatņemama Latvijas sabiedrības
daļa, iegūst arī savas dzimtās valodas un kultūras zināšanas.
Prezidenta kungs, novēlu Jums izturību, atjautību un drosmi jūsu darbā.
Savā un manas dzīvesbiedres vārdā atļaujiet man uzsaukt tostu par Latvijas un Ukrainas valstu draudzību un veiksmīgu sadarbību
mūsu tautu nākotnes un labklājības vārdā. Par Jūsu veselību, prezidenta kungs!
Lai dzīvo Latvija! Lai dzīvo Ukraina!
Слава Україні! Героям слава!
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