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Vēstnieces Odile Soupison uzruna Francijas valsts svētkos 

2018.gada 14.jūlijā 

Francijas vēstniecība Latvijā 

Rīga, « Latviešu Biedrības nams » 

* 

Ekselences, 

Dāmas un kungi, 

Dārgie draugi,  

 

Labdien! 
 
Esmu ļoti priecīga un saviļņota šodien svinēt Francijas Valsts svētkus  kopā ar jums visiem. Pateicos Jums, 

ka esat ieradušies tik kuplā skaitā atzīmēt četrpadsmito jūliju. Lai arī Francijā šī diena bieži  tiek saistīta ar 

Bastīlijas ieņemšanu un absolūtisma beigām, pirmkārt  tā simbolizē francūžu vienotību, iestājoties par 

kopīgu lietu, par tādām vērtībām  kā brīvība, demokrātija un cilvēktiesības.  

 

Latvijas simtgades svinību pirmajā gadā šī 14.jūlija atzīmēšana ir izteikti simboliska: kopīgi universālie ideāli 

vēstures gaitā ļāva veidot ciešas saites starp mūsu zemēm. Te jāmin gan franču valodas un kultūras 

nozīmīgums latviešiem vēl pirms Latvijas valsts dibināšanas ; gan Brīvības cīņu laiks un Rīgas atbrīvošanas 

cīņas 1919. gadā un Latvijas valsts oficiālā atzīšana 1921. gadā; gan visbeidzot Latvijas neatkarības un 

diplomātisko attiecību atjaunošana 1991. gada augustā un Fransuā Miterāns kā pirmais Eiropas valstu 

prezidents, kurš ieradās vizītē Latvijā 1992. gadā un pauda vēlmi : « veidot ciešu draudzību un stipras 

attiecības ».  

 

Šajā pašā notikumu līnijā iederas arī tas, ka šī gada aprīlī Francijas prezidents uzņēma Parīzē  prezidentu 

Vējoni un viņa Lietuvas un Igaunijas kolēģes.  Šī vizīte bija ne tikai spēcīgs vēstījums politiskā ziņā, tās laikā 

arī tika atklāta Baltijas valstu simbolisma mākslas izstāde Orsē muzejā, kas atvērta līdz rītdienai. Tā 

iepazīstina ar māksliniekiem, kuri devuši ieguldījumu nacionālās apziņas veidošanā. Nevaru šodien 

nepieminēt vienu no viņiem, Jani Rozentālu, kura lieliskās freskas mums ir izdevība apbrīnot šeit, šajā 

namā. 

 

Šī vizīte vienlaikus bija arī izdevība paplašināt un attīstīt mūsu valstu sadarbības stratēģisko ietvaru, un 

rezultātā jau maijā premjerministram Mārim Kučinskim bija iespēja tikties ilgā sarunā ar prezidentu 

Makronu. 

 

Kā norādīja Francijas Republikas prezidents šī gada 9.aprīlī, “īpaši nemierīgais un neskaidrais starptautiskais 

konteksts mums liek turpināt ciešu sadarbību”. Francija un Latvija dala to pašu politisko gribu strādāt kopā 

Eiropas atjaunošanas vārdā. Latvija šodien var atrasties iekšējā Eiropas Savienības solidaritātes lokā, jo tā 
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kopš 2004.gada izdarīja noteiktu izvēli pārvarēt grūtības, lai integrētu Eiropu sabiedrībā un lai būtu Eiropas 

projekta priekšgalā. Ir tik daudzas politiskas izvēles, kuras padara Franciju un Latviju par sabiedrotajām un 

draugiem, to interesēm un vērtībām satiekoties Eiropas Savienībā. Vairas Vīķes-Freibergas klātbūtne Parīzē, 

ievedot Simonu Veilu Panteonā pirms pāris dienām, parāda, ja tas vēl nebija skaidrs, mūsu abu valstu 

vienotību Eiropas vērtībās. 

Sadarbība ir daļa no stratēģiskās partnerības, kas vieno Franciju un Latviju kopš 2008.gada. Desmit gadus 

vēlāk – 2018.gadā – Edgars Rinkēvičs un viņa Francijas kolēģe parakstīja jaunu stratēģiskās partnerības 

rīcības plānu. Šajā plānā definēti darba mērķi turpmākajiem 5 gadiem katrā no divpusējo attiecību 

dažādajām nozarēm.  

Aizsardzības un drošības nozarē sadarbība ir īpaši attīstīta : 

- Francija jau 7.reizi nodrošina Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju ar četrām Mirage-

2000 lidmašīnām. Francija darbojas Stratcom centrā Rīgā un Francijas karavīri ir daļa no 

paplašinātās klātbūtnes Baltijas reģionā kaujas grupas, kas tika aizsākta 2017.gadā un tiks 

pagarināta arī 2019.gadā.  

- Bet es vēlos pateikties Latvijai par tās nozīmīgo ieguldījumu Eiropas aizsardzībā, piedaloties 

operācijās Āfrikā un parakstot Pastāvīgās strukturētās sadarbības līgumu. 

- Par visiem šiem tematiem apspriedās mūsu valstu aizsardzības ministri pirms pāris nedēļām 

Parīzē. 

Ekonomikas nozarē es vēlos paust gandarījumu par daudzajām iniciatīvām, kas palīdz attīstīt abpusējas 

investīcijas un tirdzniecību mūsu valstu starpā : 

- Francijas-Latvijas ekonomikas forums, kurš šī gada maijā notika Parīzē, bija iespēja Ministru 

prezidentam Mārim Kučinskim izcelt Latvijas stiprās puses Francijas uzņēmumiem. Vēlos 

piezīmēt, ka pēdējos mēnešos vairākas uzņēmumu un banku delegācijas ir izrādījušas interesi 

par šo Eiropas valsti, ar kuru tām nebija ierasts strādāt, dodot priekšroku tālākām zemēm. 

- Sadarbības nozares ir daudzas un dažādas un tiešā lidojuma starp Rīgu un Bordo atvēršana ir 

brīnišķīga iespēja attīstīt biznesa un tūrisma sakarus starp Latviju un lielāko Francijas reģionu. 

Taču sadarbība starp Franciju un Latviju ir plašāka par šīm dažādajām nozarēm. To īpaši spilgti parāda 

pēdējo mēnešu aktīvais dialogs starp mūsu valstu parlamentiem un augstākā līmeņa tiesām. Kā arī Latvijas 

simtgade tika atzīmēta ar dažādiem kultūras pasākumiem Rīgā un Francijā, kā jau minēju pirms brīža. 

Es šo dinamiku saucu par mūsu divpusējo attiecību, kuras jau tāpat ir izteikti ciešas, “atjaunotni”, un tādā 

pašā garā paies arī turpmākie mēneši ar šādiem svarīgiem notikumiem : 

- prezidenta Makrona vizīte, kā par to vienojās prezidents ar ministru prezidentu Māri Kučinski 

pirms pāris nedēļām; 

- Latvijas simtgades atzīmēšanas turpinājums ar Rīgas atbrīvošanas cīņu 100.gadadienu 

2019.gada oktobrī; 

- otrā Biznesa foruma sarīkošana Rīgā, kas šoreiz ļaus Francijas uzņēmējiem ierasties Latvijā, lai 

satiktu Latvijas ekonomikas nozares dalībniekus; 

- tuvākajos mēnešos Rīgā atgriezīsies izstāde par Baltijas valstu simbolismu, lai to varētu apskatīt 

arī tie, kas nevarēja aizbraukt uz Parīzi. 
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Noslēgumā es vēlētos paust savu pateicību visiem divpusējo attiecību veidošanā iesaistītajiem – valdības 

locekļiem, ierēdņiem, diplomātiem, pilsoniskajai sabiedrībai, māksliniekiem, kuri diendienā iemieso šo 

attiecību kvalitāti. 

Es vēlos īpaši atzīmēt Francijas institūta ieguldījumu šo divpusējo attiecību labā. Līdzās Žila Verna Rīgas 

franču skolai un ciešā sadarbībā ar Latvijas kultūras un izglītības iestādēm Institūtam ir nozīmīga loma 

franču kultūras un valodas izplatīšanā. 

Es nepiemirstu arī Latvijā esošās franču kopienas un Francijas uzņēmumu ieguldījumu. Īpaši atzinīgi vērtēju 

dinamiku, kas piemīt Francijas biznesa aprindām un visiem tiem, kuri sniedz ieguldījumu  divpusējo 

attiecību attīstīšanā. Vēlos Jums vēlreiz apliecināt, ka Francijas valdība ir Jums līdzās. Katrs mūsu līdzpilsonis 

zina, ka var paļauties uz Vēstniecības personāla profesionalitāti, par kuru sirsnīgi pateicos.  

Visbeidzot es vēlētos izteikt īpašu pateicību visiem, kas devuši savu artavu, lai šis pasākums šodien būtu 

izdevies : 

- Liels paldies visiem mūsu sponsoriem : Axon Cable, Schneider, Thales, L’Oréal, Esthederm, Sothys, 

Renault, Rigas Karte un Pernod Ricard. 

- Vēlos sirsnīgi pateikties arī mūsu mūziķiem un koristiem, kuru klātbūtne šodien apliecina mūsu abu 

valstu attiecību kvalitāti.  

* 

Paldies, ka esat šeit, un priecīgus svētkus jums visiem! 

Lai dzīvo Francija! 

Lai dzīvo Latvija! 

Lai dzīvo draudzība starp mūsu valstīm!  

Un lai dzīvo Eiropa! 

 

Merci! Paldies! 

* 

HIMNAS 

* 

Par Franciju! 


