sest dien a s s alo n s
BIJA VIEGLĀK.
Politika nav rožu
lauks, saka Inese
Vaidere: «Man
kļuva vieglāk jau
no tā, ka vakarā
grūtos brīžus biju
izstāstījusi Arturam,
turklāt viņam
vienmēr bija kāds
risinājums, kāds
padoms»

Pūlis bijis ļoti liels, bet viņas izskatījušās tik skaistas, ka pievestas pirmajā rindā,
un «Leniņu» gandrīz ar roku varējušas
aizsniegt. Padomju laikos vecāmāte bieži
runāja: «Nu, kā tagad ir, tā gan Leniņš
neteica.»
Tā kā vecāmāte un vecaistēvs bija
strādājuši savā uzņēmumā, pensijas
viņiem nebija, un 50. – 60. gados mums
bija ļoti knapi ar naudām. Vecaistēvs veda
uz tirgu pārdot kaut ko no dārziņā izaudzētā un savus pītos kurvīšus. Atceros, kā
mēs ar draudzeni skolā pirkām bulciņu uz
pusēm – vienu dienu man bija piecas
kapeikas, viņai četras, citu dienu otrādi.
Ja es tagad varētu paprasīt vecamtēvam un vecaimātei, kā tur īsti bija... 1921.
Gadā, braucot atpakaļ uz Latviju, viņiem
nomira vecākā meitiņa, un arī vecāsmātes
māte saslima ar holēru. Tajā pašā laikā
piedzima mana mamma... Vecaistēvs, lai
izglābtu sievasmāti, bija atdevis zelta
pulksteni pret baltmaizes kukulīti, jo bija
dzirdējis, ka, ieēdot baltmaizi, caureja
varētu beigties. Diemžēl tas nepalīdzēja.
Kā Arturs kļuva par sporta žurnālistu?
Mēs abi bijām laimīgi tajā ziņā, ka
mana disertācija un Artura diplomdarbs
mums vēlāk noderēja. Arturs diplomdarbam bija izvēlējies tēmu par sporta biedrības Vārpa vēsturi. Daudzi esot vīpsnājuši,
kas tā par tēmu vēsturnieka diplomdarbam, bet Arturu jau kopš bērna kājas
sporta lietas ārkārtīgi interesēja. Viņš
izstrādāja tēmu, kurā varēja apvienot
vēsturi ar savu aizraušanos. Tad viņu
uzaicināja strādāt Sporta komitejā.
Es savukārt kā ekonomiste negribēju
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dažu gadu laikā
konstatēju, ka
man nevajag
nekādas
draudzenes, ja ar
vīru ir ļoti
interesanti
rakstīt par sociālisma ekonomiku, jo jau
trešajā kursā biju sapratusi, ka tā ir funkcionēt nespējīga. Tāpēc pēc studiju beigšanas izvēlējos disertācijas tēmu Vācijas
Federatīvās Republikas reģionālā ekonomiskā politika. Deviņdesmitajos kļuvu par
Ekonomikas ministrijas parlamentāro
sekretāri un varēju izveidot reģionālo
politiku Latvijā.
Arturs pēc Sporta komitejas kādu laiku
Fizkultūras institūtā lasīja lekcijas sporta
vēsturē. Tad viņš tika uzaicināts piestrādāt
radio, veidojot sporta reportāžas. Kad sāka
veidoties Diena, viņa draugs Jānis Matulis
uzaicināja Arturu tur. Tajā brīdī Arturs bija
sapratis, ka pedagoģija nav viņa aicinājums, savukārt, lai rakstītu par sportu,
zināšanas viņam bija enciklopēdiskas.
Nesen Jānis Matulis televīzijā teica: ja
viņam līdz 2016. gada 3. oktobrim vaicātu,
kurš Latvijā ir zinošākais sporta žurnālists,

viņš teiktu: Arturs Vaiders. Arturs redzēja
visu laukumu, bija erudīts visos sporta
veidos, kā pats smējās, varbūt tikai par
kriketu uzreiz nevarētu rakstīt. Deviņdesmito gadu vidū Arturs kļuva par Dienas
sporta nodaļas vadītāju.
Vai Arturam pašam jaunībā bija
ambīcijas sportā?
Viņam padevās visi sporta veidi, visu
viņš varēja izpildīt tehniski akceptējami,
bija viens no labākajiem desmitcīņniekiem rajonā. Viņa Vārkavas vidusskolas
rekords tāllēkšanā palika nepārspēts 40
gadu.
Kurš kuru jūsu ģimenē vairāk mudināja uz fiziskām aktivitātēm – Arturs tevi
vai tu viņu?
Attiecībā uz sportošanu pašiem abi
viens otru mudinājām vienādi. Es drusku
vairāk iestājos par rīta vingrošanu un
skriešanu. Arturam patika tāllēkšana,
augstlēkšana, lodes grūšana un komandu
sporta veidi, bet skriešana viņam nebija
no mīļajām disciplīnām, es viņu parasti
pierunāju. Skolas laikā man arī ne pārāk
patika skriet, bet tagad patīk, protams, ne
treniņzālē, man skrienot ir svarīga ainava
un svaigs gaiss. Laukos mēs ar Arturu
vairāk peldējām, tur jau daudz nepaskriesi, visur suņi, bet te Rīgā mans iecienītais
maršruts ir pa Kronvalda parku. Briselē un
Strasbūrā arī vienmēr izskrienos.
Skriešanas sakarā jāpavaicā aktuālā
#meetoo tēma: vai tev parkos neviens
maniaks nav skrējis pakaļ?
Tās aktuālās tēmas ir tik kaitinošas...
Paldies Dievam, neviens uzmācies nav,
laikam neskrienu pa šaubīgām vietām.
Tagad arī Eiropas Parlamentā pēkšņi
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