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sestdienas salons

Grāmatā par izcilo Latvijas sporta žurnālistu Arturu Vaideru apkopoti 123 Artura draugu, kolēģu, laikabiedru un daudzu leģendāru personību stāsti. 

A klases vecis!  
Manuprāt, šie vārdi Arturu raksturo īsi un perfekti. 

Edgars Buļs, uzņēmējs, sporta komentētājs 

Artura humora izjūta bija tā, kas redakcijā ļāva nezaudēt sakarus ar zemi un realitāti, un viņa vadītajā sporta nodaļā varēja atvilkt elpu pēc pārāk ilgas uzturēšanās augsto principu retinātajā gaisā. 
Egils Zirnis, žurnālistsArturā ieklausījās visi. Sākot no olimpiskajiem čempioniem līdz puikām sētas futbola laukumā. Uz viņu izcili projicējas teiciens — “viņš lasa lauku”. 

Uģis Joksts, TV raidījumu vadītājs Manās atmiņās Arturs ir iekrāsojies kā izcils tēvs, vīrs, sava aroda lielmeistars ar izteiktu cilvēkmīlestību it visā. 
Juris Jansons, LR tiesībsargs Apbrīnas vērtas bija Artura zināšanas. Viņš  zināja daudz tādu lietu, par kurām nerakstīja, tāpēc vienmēr bija interesanti ieklausīties. 

Martins Dukurs, skeletonistsArturs mācēja paskatīties uz notikumu plašāk. 
Anatolijs Kreipāns, sporta komentētājsArturs Vaiders bija personība un autoritāte. 

Gunārs Jākobsons, žurnālists 

Man patika universitātē studentus mācīt, 
bija ļoti labs kontakts ar viņiem. Politikā 
mani ievilka pret manu gribu...

Kā tas var notikt? 
90. gadu sākumā LNNK man prasīja 

uzrakstīt viņiem ekonomisko programmu 
Saeimas vēlēšanām. Tā toreiz tika atzīta 
par labāko, un pēc tam ņēmās pierunāt 
mani iet sarakstā. Ielika sarakstā, kļuvu 
par parlamentāro sekretāri, varēju likt lietā 
savas zināšanas, veidojot reģionālo politi-
ku, pēc tam tiku ievēlēta Rīgas domē, biju 
vicemēre, pēc tam Saeimā vadīju ārlietu 
komisiju – darbs vienmēr bija interesants.

Kā tu jūties Eiropas parlamentā?
Labi. Tas mani tagad tur pie dzīvības. 

Citādi es liktos tāda kā nevajadzīga, tik ļoti 
biju pieradusi pie Artura klātbūtnes. Bet 
tur ir tik daudz darba. Zinu, kas man 
jādara, kolēģus pazīstu, vairāki kolēģi, 
sevišķi no vecajām valstīm, tur arī ir jau 
kopš 2004. Gada, un to starpā man ir labi 
draugi. Tā kā man parlamenta lietas ir  
zināmas, ir viegli strādāt. 2004. gadā mūs 
vēl varēja uzskatīt par nezinošākiem, bet 
tagad tā vairs nav. Darbu sākam pusdevi-
ņos no rīta un beidzam vienos naktī, bet 
nav jau tā, ka mēs visu laiku sēdētu ple-
nārsēdēs. Kādreiz saka: jūs jau tur nesēžat. 
Jā, nesēžam, jo mums ir iespēja strādāt 
birojā, tur ir monitori, kuros var klausīties 
un redzēt notiekošo. Vēl ir komiteju sēdes, 

darba grupu sēdes, tikšanās ar iedzīvotā-
jiem.

Izstāstīt Latvijas vēsturi tur ir viegli 
vai grūti?

Tas bija, tā sakot, liels izaicinājums. No 
2004. līdz 2009. gadam es ar to ļoti daudz 
nodarbojos. Pirmām kārtām tas ļoti labi 
izdevās caur filmu Padomju stāsts. Jaunais 
režisors Šnore piedāvāja to atbalstīt visiem 
deputātiem, bet piekritām tikai mēs ar  
Kristovski. Šnore bija filmu iecerējis kā 
atbildi filmai Baltijas nacisms, bet mēs 
teicām, ka jāņem plašāk, jāparāda padom-
ju režīms vispār. Tad tur parādījās golodo-
mors, izsūtīšanas. Pēc filmas pirmizrādes 
2008. gadā man pienāca klāt viens britu 
deputāts un teica: ja filmu tagad parādītu 
Anglijā, neviens neticētu, ka tā nav montā-
ža. 

Rīkoju tur arī vairākas konferences, 
skaidrojot, kas ir 9. maijs Latvijā un 8. 
maijs Eiropā – ka Latvijai 9. maijs ir atkār-
totas okupācijas diena un nav pieņe-
mams, ka daļa sabiedrības to svin. Kopā ar 
četriem citu valstu deputātiem panācām, 
ka 23. augustu Eiropā atzīmē kā nacisma 
un staļinisma upuru kopīgu piemiņas 
dienu.

Vai Krievijai Eiropā ir liela ietekme?   
Melu straumes jau plūst, cilvēki tiek 

muļķoti ar viltus ziņām. Nesen bija disku-
sija par Eiropas aizsardzības savienību, 

tajā piedalījās arī studenti no Strasbūras 
Universitātes. Runa bija par NATO spēku 
stiprināšanu un izvietošanu Baltijā. Viena 
meitene pieceļas un saka: jau tagad Krievi-
ja ir spiesta palielināt savu militāro kapa-
citāti, jo sajūt draudus no NATO puses. 
Nācās meitenei atbildēt, ka lieta ir tieši 
pretēja, ka NATO ir spiesta atbildēt Krievi-
jas agresijai – ne jau NATO iebruka Gruzijā 
un ieņēma Krimu. Tāpēc esmu priecīga, ka 
man kā budžeta komisijas loceklei izdevās 
dabūt tuvu pie miljona pilotprojektam par 
Krievijas propagandas identificēšanu un 
apkarošanu.

Vai Eiropas parlamentā, atskaitot 
Latviju un Igauniju, ir kādi deputāti, 
kuri strādā pret savām valstīm?

Liekas, ka nē. Ir dīvainā komunistu 
frakcija, bet tiem vienkārši ir cits redzē-
jums, bet, ka kādi deputāti pārstāvētu citu 
valstu intereses, neesmu manījusi. Ždano-
kas brauciens uz Krimu un Mamikina 
tikšanās ar Asadu Eiropas parlamentā 
izpelnījās vispārēju nosodījumu no tiem, 
kas par to uzzināja.

Brexit tev bija pārsteigums?
Jā. Kā šodien atceros. 2016. gada Jāņu 

vakarā ar Arturu bijām Pāvilostā. Ap 
trijiem naktī, kad gājām gulēt, balsošanas 
iznākums vēl šķita optimistisks, bet no rīta 
veru acis vaļā, un pirmā ziņa, ko saņemu 
no Artura: «Zini, briti nobalsojuši par 
izstāšanos.» Teicu: «Tētuk, vai tu nevarēji 
pagaidīt pāris stundu un tad man teikt šo 
ziņu? Visu Jāņu rītu sabojāji...» Tas ir ļoti 
slikts lēmums gan mums, gan britiem 
pašiem. Neredzu, ka viņi varētu būt 
ieguvēji. Jā, viņi bija neto maksātāji, bet 
caur citām lietām ļoti daudz ko ieguva. 
Šengenā viņi nebija, nauda pašiem sava... 
Jā, viņus spieda forsēt imigrāciju, bet savu 
nacionālo kopproduktu ar mūsu lēto 
darbaspēku viņi ir ļoti pavairojuši. Pro-
tams, britiem nepatīk, ka viņiem kaut ko 
uzspiež, un šajā ziņā liela kļūda bija 
Junkera arogance.

Kādu tu prognozē situācijas attīstību 
Katalonijā?

No prognozēm es atturētos, jo Spāni-
jas valdība ir pārāk striktās pozīcijās, tas 
var noskaņot par atdalīšanos arī tos, kuri 
negrib atdalīties. Tur ir ļoti daudz ekono-
misko interešu, bet atdaloties viņi var būt 
arī lieli zaudētāji. Domāju, ka vienīgais 
ceļš ir sarunas, un nevienai pusei nevaja-
dzētu iecirsties. Katrā ziņā ir skaidrs arī 
tas, kuram būtu izdevīga Eiropas sadalī-
šanās daudzās vājās valstiņās. Krievija 
tajā ir ļoti ieinteresēta, jo tad var no-
kniebt pa vienam, uz kaut ko pierunāt 
vāciešus, uz kaut ko čehus, uz ko citu – 
slovākus...

Mums ir ļoti svarīga stipra Eiropas 
Savienība un stipra NATO, jo Putins ir 
pietiekami skaidri definējis vēlmi atjaunot 
Padomju Savienību tās bijušajās robežās. 
Neesmu liela federālisma piekritēja, visu 
nevajag regulēt no Briseles, jo valstis ir 
dažādas, tradīcijas un vēsture dažāda. Tik 
daudz imigrantu kā Latvijā nav nevienā 
Eiropas valstī, kuri te iebrauca pēc Otrā 
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