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Pirms nedaudz vairāk kā mēneša mēs tikāmies Esplanādē. Mēs jūs pavadījām uz olimpiādi ar lielām cerībām un ar vislabākajām
domām. Jūs paņēmāt tās līdzi. Tagad pēc olimpiādes jūs esat atveduši ļoti labus startus un medaļas. Jūs esat mūsu lepnums,
dārgie olimpieši, un es varu apliecināt, ka mēs skatījāmies jūsu startus arī tad, kad laika starpības dēļ tas bija neparastos laikos. Es
domāju, ka arī tas, ka mūsu sabiedrība visu laiku domāja līdzi jums, palīdzēja šiem labajiem panākumiem.
Man jāsaka, ka tas ir viens no labākajiem Latvijas rezultātiem, kāds līdz šim vispār ir bijis, Latvijai startējot ar savu vārdu. Pirmo
olimpisko medaļu ir guvis soļotājs Jānis Daliņš 1932. gadā Losandželosā. Pavisam nesen tika atklāts viņa vārdā nosauktais
atjaunotais modernais stadions – tas ir ārkārtīgi skaists. Tas nozīmē, ka mēs Latvijā piešķiram sportam ļoti augstu nozīmi divu
iemeslu dēļ. Protams, pirmkārt, tas ir tādēļ, ka šie sasniegumi ir svarīgi, lai parādītu, ko cilvēks vispār spēj. Bet otrs iemesls ir
sabiedrība, jo jūs vienojat sabiedrību. Mūsu sabiedrība ir sašķelta daudzos jautājumos, bet sportā mēs varam vienoties un būt kopā
kā latvieši, kā Latvijas pilsoņi.
Liels paldies par jūsu sportiskajiem sasniegumiem, kā arī par jūsu devumu sabiedrībai, mūsu sabiedrības vienotībai.
Medaļas, protams, izcīnījāt jūs, bet šīs medaļas ir visai Latvijai. Mums ir zelta medaļa, un mums ir bronzas medaļa. Man ir tas gods
arī pasniegt Edgaram Krūmiņam Valsts prezidenta piemiņas medaļu par šo sasniegumu. Jūsu kolēģi nevarēja būt šodien šeit klāt,
bet arī viņi saņems šīs medaļas, tāpēc liels paldies, Krūmiņa kungs! Šis sasniegums vienlaicīgi ir arī pārsteigums, pārsteigums
Latvijai un pārsteigums pasaulei. Jūs un visa 3x3 komanda parādījāt, ko latvieši var!

Man ir tas gods pasniegt Valsts prezidenta piemiņas medaļu mūsu bronzas medaļas ieguvējam Artūram Plēsniekam. Jūs ar savu
ilgstošo neatlaidību un mērķtiecību sasniedzāt šo augstāko sasniegumu, un mēs vēlam jums arī turpmāk tādas virsotnes. Milzīgs
paldies par to, ka jūs iepriecinājāt visus!
Olimpiskās spēles turpinās ar paraolimpiskajām spēlēm, un mēs visi kopā varam vēlēt mūsu paraolimpiešiem vismaz tikpat labus
panākumus kā jums. Tātad mūsu labās domas no olimpiādes uz paraolimpiādi, paldies!
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