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5. LAPPUSE

NEDĒĻAS VIESIS

«Man ir bagātīga un Dieva svētīta dzīve»

Aiga Naudiņa

Mans šīs nedēļas viesis ir zi-
nāma personība — bijušais Talsu 
baptistu draudzes mācītājs, taga-
dējais Talsu pensionāru dienas 
centra vadītājs Aivars Šķuburs. 
Par sevi viņš intervijā teic, ka dzī-
vota bagātīga un Dieva svētīta dzī-
ve, par ko sūdzēties nav iemesla.
No Liepājas līdz Smiltenei

Aivars piedzima 1941. gada 28. no
vembrī Liepājas apriņķa Nīcas pagas
tā Jāņa un Katrīnas Šķuburu ģimenē 
kā piektais bērns. Tēvs tolaik bija bap
tistu sludinātājs vietējā baptistu drau
dzē, tāpēc ticība Dievam mazajam 
puikam nav bijusi sveša. Jaunā zēna 
ticību veidoja svētrīti ar lūgšanām 
ģimenē un svētdienas dievkalpojumi 
nelielajā Otaņķu dievnamā. Aivars 
atceras, ka tēvs ar lielu nopietnību 
gatavojies svētrunām dievkalpoju
miem, lai gan no lauku darbiem bieži 
vien bija ļoti noguris. Bībelei gan viņš, 
mazs būdams, nav uzdrošinājies klāt 
ķerties, jo tā likusies pārāk liela un 
sarežģīta. Svēta grāmata, kurai viņš 
vēl nepiederas. Lai gan tēvs bija slu
dinātājs, bērnībā Aivars nav domājis, 
ka reiz kļūs par mācītāju. Taču dzīve 
un apstākļi tā veidojās, ka gan viņš, 
gan vecākais brālis Artūrs kļuvuši par 
Dieva vārda sludinātājiem.

Skolas gaitas uzsāktas Rudes pa
matskolā, bet, kad Nīcā atklāta vi
dusskola, mācības turpinātas tajā. 
Klase, kurā mācījies Aivars, bijusi 
pirmie šīs vidusskolas absolventi. 
«Šad un tad ar klasesbiedriem sazi
nāmies. Skolas salidojumos vienmēr 
esam kopā. Kā nekā pirmā šīs skolas 
izlaiduma klase,» teic mans sarunu 
biedrs. Viņam kā mācītāja ģimenes 
atvasei skolā un arī dzīvē gājis visādi, 
jo bieži vien kāds aizlicis soli priekšā 
kādai viņa izlolotai iecerei. Taču, kur 
vienas durvis aizveras, citas atveras.

«Bijām liela ģimene, pārdzīvots 
kara un pēckara laiks,» stāsta A. Šķu
burs. «Vecāki par mums ļoti rūpējās, 
lai nekā netrūktu un mēs iegūtu izglī
tību. Vecāki apstrādāja pushektāru 
zemītes, kur tika audzēts viss nepie
ciešamais iztikai. Turēja arī slaucamās 
govis. Padomju gados ferma aizgāja 
kopējā saimniecībā. Darba nepalika 
mazāk. Mums bija jāpalīdz vecākiem. 
Ir gan govis ganītas, gan slauktas. Ģi
menē bijām dažādi. Brālis Jānis mā
cībās nebija tik ļoti ieinteresēts. Šad 

Aivars Šķuburs 11. oktobrī Talsos.
Daiņa Kārkluvalka foto

1943. gadā kopā ar brāļiem un māsu. No kreisās: Artūrs, 
Aivars, Lidija, Jānis un Gunārs.

Smiltenes pienotavā viņš strādājis par mehā-
niķi un iekārtu pārraugu. Aivars — pirmais no 
kreisās.                                                Albuma foto

1979. gadā, uzsākot kalpot Talsu baptistu 
draudzē. Kalpošanā aizvadīti 32 gadi, un Aivars 
atzīst, ka tas bijis svētīgs laiks.

Šķubura ģimene 2000. gadā. No kreisās: meitas Mārīte un 
Pārsla, Aivars, dēls Agris, sieva Judīte un meita Aija.

un tad nācās viņu 
skolā arī piesegt. 
Vecākais brālis 
Artūrs bija zi
nātkārs un kļuva 
par mācītāju. Arī 
pārējie brāļi un 
māsa dzīvē daudz 
sasniedza, un ir labi cilvēki.»

Pēc vidusskolas uzsāktas mācības 
3. tehniskajā skolā Rīgā, kur apgūta 
rūpnīcu iekārtu remontatslēdznieka 
profesija. Viņš tolaik nokavējis lat
viešu grupas komplektāciju, tāpēc 
mācības uzsācis krievu grupā, kas de
vusi iespēju vēl labāk apgūt arī krie
vu valodu. Pēc skolas pabeigšanas 
astoņus gadus viņš nostrādājis Lie
pājas lauksaimniecības mašīnbūves 
rūpnīcā, kur darbs bija 2000 strād
niekiem. Paralēli darbojies Liepājas 
Pāvila baptistu draudzē, dziedājis 
korī un vadījis jauniešu grupu. Aktī
vi darbojoties, viņš ticis pamanīts. Tā 
1966. gadā novadīts pirmais Ziemas
svētku dievkalpojums Jūrmalciema 
draudzē. «Šogad aprit 50 gadi, kopš 
pirmo reizi patstāvīgi novadīju diev
kalpojumu. Tā bija mana pirmā drau
dze,» bilst A. Šķuburs. 1970. gadā 
viņš pieņēmis izaicinājumu kalpot 
Smiltenē Vidzemes pusē. Lai gan ar 
sievu Judīti bija nodibināta ģimene 
un apsolīts viņam darbs rūpnīcā, ie
rodoties Smiltenē, darba jautājumos 
durvis aizvērušās citas aiz citām. «Vē
rojot ļaudis, kuri izpilda kādu «augs
tāku pavēli» un atteica man darbu 
pilsētas rūpnīcās, iestādēs, redzēju, 
cik neērti viņi jutās. Tomēr atradās 
tādi cilvēki, piemēram, Smiltenes 
pienotavas direktors, kurš atļāvās 
pateikt, ka viņam darba likumdošana 
nav aizliegusi pieņemt darbā mācītā
ju. Vadītājs vēl smejoties noteica, ka 
varēsim tagad abi kopā ar tiem dzē
rājiem cīnīties. Tā es pēc astoņiem 
Liepājā rūpnīcā pavadītiem gadiem 
kļuvu par piensaimnieku mehāniķi,» 
atceras Aivars. Darbs padevies, pie
notavā ticis arī pie sava goda attēla. 
Taču, kad varas pārstāvji redzējuši, 
ka arī viņa fotoportrets izlikts labāko 
vidū, teikuši, ka tā vis nevarot, jo jā
būt ne tikai labam darba darītājam, 
bet arī ideoloģiski pareizam. Bilde no 
goda vietas noņemta. Mūsu sarunas 
laikā Aivars to rāda un teic, ka prie
cājas, ka piemiņa tomēr no Smiltenes 
pienotavas viņam ir palikusi. Runājot 
par Vidzemes pusē pavadīto laiku, 
viņš atklāj, ka tur baptistu draudze 

tolaik neesot bijusi liela, bet cilvēki 
gan sirsnīgi un atsaucīgi. Smiltenē ra
dusies iespēja mācīties arī neklātie
nes Baptistu Bībeles kursos Maska
vā. 1974. gadā viņš tos absolvējis un 
gadu vēlāk — 1975. gada 9. novembrī 
— Aivars ordinēts par mācītāju.
1979. gadā pavasarī nācis 
aicinājums no Talsu puses
stāties uz Rīgu aizgājušā mācītāja 
A. Pētersona vietā. «Pēc ilgām pār
domām 1979. gada 19. novembrī 
atstājām iemīlēto draudzi Smiltenē 
un ar visu iedzīvi pārcēlāmies uz 
Talsiem. Smiltene un Talsi ir skaistas 
un latviskas pilsētas. Talsos draudze 
bija skaitliski lielāka. Baptistu diev
namā Talsos biju jau arī pirms tam, 
kad draudze svinēja 100. dzimšanas 
dienu. Baznīca toreiz bija pārpildīta. 
Nekad nedomāju, ka pēc dažiem ga
diem, kad man būs 38 gadi, šeit uz
sākšu arī kalpot un darbā aizvadīšu 
32 gadus. Nesen draudze nosvinēja 
140 gadu jubileju. Tas bija intere
sants un Dieva svētīts laiks. 32 gadi 
ir pietiekams laiks, un nozīmē, ka 
varējām satikt, jo visi esam kā liela 
ģimene, kur cits citu cenšamies at
balstīt. Prieks redzēt, kā draudze 
aug un attīstās. Joprojām ar prieku 
svētdienās vēroju, ka dievnams ir 
cilvēku pilns. Pateicība arī tiem, kas 
šo balto, skaisto dievnamu uzbūvēja. 
Padomju laikā, kad atbrauca partijas 
pārstāvji no Rīgas un seminārā vie
sojās kinoteātrī «Auseklis», pēc tam 
teica, ka arī vietējai varai savas ēkas 
būtu jāuztur tādas kā dažas tepat lī
dzās, iespējams, domājot par mūsu 
baznīcu,» saka A. Šķuburs. Viņš pie
bilst, ka Talsu draudzei viņa dzīvē ir 
liela nozīme. Šeit sagaidīta draudzes 
simtā dzimšanas diena, aizvadīta 
gadu tūkstošu maiņa un sagaidīta arī 
draudzes 140 gadu jubileja.

Kad ģimene pārcēlās uz Talsiem, 
Aivars paralēli mācītāja pienākumu 
pildīšanai strādāja arī toreizējā Talsu 
pienotavā par atslēdznieku. Lai gan 
Talsos piena pārstrādē nav izmantots 
tik daudz tehnoloģiju kā Smiltenē, 
arī šajā ražotnē aizvadīti 12 gadi. No 

1993. gada Ai
vars pievērsās 
tikai mācītāja 
pienākumu pil
dīšanai. Kalpots 
arī mazajā Na
riņciema baptis
tu draudzē. Kad 
Latvija atguva 
neatkarību, ra
dās daudz plašākas iespējas sadarbo
ties ar citām draudzēm arī ārvalstīs. 
Sākās sadarbība ar amerikāņiem, no 
kuriem šo gadu laikā saņemts neno
vērtējams atbalsts. Pēc neatkarības 
atgūšanas Aivars kandidējis arī paš
valdību vēlēšanās. Viņš 20 gadus bijis 
Talsu pašvaldības deputāts. «Es jau 
no mazotnes meklēju taisnīgumu. 15 
gadu vecumā klausījos, ka Ungārijā 
iebrauc padomju tanki. Cilvēki gāja 
pretī, lai tos apturētu, bet tas nelī
dzēja. Pārdzīvoju notikušo. Vēlāk se
koja notikumi Čehoslovākijā. Lai gan 
toreiz vēl pat nerunāja par Latvijas 
Atmodu, pie sevis ne reizi vien no
domāju, ka Latviju vajag latviešiem,» 
atceras mans sarunu biedrs.

«Kad pirmo reizi 80. gados pie Brī
vības pieminekļa pacēla karogu, biju 
tur. Piedalījos «Baltijas ceļā». Tāpēc 
arī par baznīcu saku, ka tā padomju 
gados bija vienīgā sava veida opozīcija 
pastāvošajam ateismam, kas tajā lai
kā valdīja un man nebija pieņemams. 
Kad 90. gadu sākumā atvērās tās 
slūžas, radās iespēja kaut ko beidzot 
izmainīt. Talsu pašvaldības deputātu 
sasaukumā biju no 90. gada sākuma. 
Startēts arī Saeimas vēlēšanās. Man 
prieks, ka sabiedrība Talsos mani šo 
gadu laikā ir pieņēmusi. Šeit jūtos kā 
mājās,» teic A. Škubura kungs.
Augsta latiņa

Jau otro gadu Aivaram uzticē
ta Talsu pensionāru dienas centra 
vadīšana. Sarunā viņš atzīst, ka ie
priekšējais vadītājs Antons Kivle
nieks paveicis ļoti daudz, lai šāda 
organizācija Talsos veiksmīgi dar
botos un būtu piemērs arī līdzīgām 
organizācijām Latvijā. Dienas centrā 
darbojas daudz klubiņu. Piedalīties 

tajos aicināts ikviens interesents, jo 
piedāvājums ir gana plašs un radī
ti ap stākļi, lai ikviens šeit būtu mīļi 
gaidīts. Lai aizstāvētu pensionāru 
intereses, A. Šķuburs ievēlēts arī 
Latvijas Pensionāru biedrības valdē 
Rīgā, kas uzliek pienākumu regulāri 
apmeklēt rīkotās sapulces, lai aizstā
vētu savu pensionāru intereses, dzir
dētu par jaunāko likumdošanā un 
iespējām sniegt savus ierosinājumus.

Aivars turpina arī aktīvi sportot. 
Tie ir gan volejbola treniņi vismaz 
reizi nedēļā, gan galda tenisa spēlē
šana. Ar to viņš aizrāvis arī jaunie
šus bērnu un jauniešu centrā. Aktīvi 
sportots arī jaunībā. Dzīvojot Lie
pājā, spēlēts Liepājas volejbola ko
mandā, un pilsēta pārstāvēta Latvijas 
augstākajā līgā. Vairākkārt iegūts arī 
Liepājas čempiona tituls. 1986. gadā 
pēc spraigām cīņām uzvarēts Talsu 
čempionātā galda tenisā. Aicināts 
viņš joprojām notur arī dievkalpoju
mus un izvada aizgājējus. «Kādreiz 
tā pie sevis esmu skaitījis. Kopš esmu 
Talsos, kādus 1000 cilvēkus esmu iz
vadījis. Tas nav viegli, jo katra cilvēka 
aiziešana ir bēdas,» atzīst Aivars.

Bērni ir izauguši, un nu viņš lepo
jas ar saviem mazbērniem — Nilu, 
Edgaru, Madaru, Sandi un mazmei
tiņu Paulu, kura 9. oktobrī nosvinēja 
viena gada jubileju. Bērni un maz
bērni ir Aivara lielākais prieks un 
lepnums un dod spēku ikdienas dar
bos. Mūsu sarunas nobeigumā mans 
viesis teic, ka cilvēks, izbaudot dzīvi 
un interesējoties par daudzām lie
tām, var būt veiksmīgs. «Mēs daudz 
ko vēl par dzīvi nezinām. Taču ir 
Kāds, kas par mums gādā un rūpē
jas,» ir pārliecināts A. Šķuburs.


