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Sniedz palīdzīgu roku, lūgumu pēc tās negaidot
Aiga Naudiņa

Uzskatu: katra cilvēka 
dzīvesstāsts ir unikāls un 
neatkārtojams. Avīzē pub-
licēts tas paliek kā liecība 
nākamajām paaudzēm par 
tiem, kas mūsu pusē radoši 
strādā, ziedo savu laiku un 
līdzekļus, lai ne tikai paši, 
bet arī apkārtējie justos 
labi. Tāda noteikti ir arī 
rojeniece Dina Čuba, bez 
kuras aktīvas līdzdalības 
reti kurš pasākums Rojā ie-
domājams. Palīdzīga roka 
tiek sniegta ikvienam, lūgu-
mu pēc tās negaidot. Snie-
ga māte, zupas un tējas vā-
rītāja, piparkūku namiņu 
veidotāja šogad nosvinēja 
arī apaļu dzīves jubileju.

«Pagatavoju jums gardas 
zivmaizītes rojenieku gaumē,» 
smejoties teic Dina, kad iero-
damies pie viņas Rojā. Ka-
mēr vārās ūdens kafijai, abas 
priecājamies, ka bērni sētā 
dzenā bumbu, un secinām, ka 
mūsdienās tāda parādība reti 
kur redzama. «Šeit atbrauca 
dzīvot cilvēki no Kazahstānas. 
Viņu bērni ārā spēlēja bumbu, 
un mūsējie pavilkās līdzi,» pastāsta 
Dina. «Bumbas trenkāšana sākās pa-
gājušā gada rudenī. Tagad daudziem 
ar lepnumu saku, ka beidzot manā 
sētā ir bērni, jo bija laiks, kad visi bija 
pazuduši. Arī citviet pagalmi ir tukši. 
Dzirdot, ka jaunie vecāki sūdzas, ka 
nav bērnu laukumu un tas, un šis, bet 
vai tas ir primārais, lai bērni pavadī-
tu laiku ārā? Vai tad visu pašvaldībai 
vajag kā uz paplātes 
pasniegt: lūdzu, 
ņemiet! Agrāk ne-
vajadzēja tādus un 
šitādus trenažierus, 
bērnu laukumus ar 
modernu aprīkoju-
mu. Tāpat skrējām 
un spēlējāmies, at-
radām veidu, kā labi pavadīt laiku 
visiem kopā. Iespējams, skarbi ska-
nēs, bet atļaušot teikt, ka arī vecāki 
ir izlaidušies. No pazīstamiem, kas 
strādā kafejnīcās, bieži dzirdēts, kas 
tajās notiek. Vecāki sēž telefonos, 
bērni dara, ko grib, gāž kaut kafej-
nīcu riņķī. Ne vecāki redz bērnus, ne 
tos pamāca, kā publiskā vietā uzves-
ties. Tas pats vērojams pasākumos,» 
sarunas sākumā, aizrunājoties par 
mūsdienu jauno paaudzi, saka Dina.
Jautāta par savām skolas 
gaitām,
viņa atklāj, ka tās aizvadītas Talsos. 
Mācības uzsāktas toreizējā Talsu 
1. vidusskolā (tagad — Talsu Valsts 
ģimnāzija), kur aizvadīti 11 mācību 
gadi. Pēc astotās klases meitenei bi-
jušas domas par dārzkopja profesijas 
apgūšanu Bulduros. Tolaik viņa sa-
pratusi, ka tad nekas spīdošs nesa-
nākšot, jo kādā no kolhoziem būšot 
tikai vienkārša darba darītāja. Do-
mas par dārzkopja profesijas apguvi 
bijušas arī vēlāk, bet tā arī vēlme to 
apgūt līdz šim nav īstenojusies. Pēc 
vidusskolas izvēle bija par labu Rīgas 
50. profesionāli tehniskajai skolai. 
Dina stāsta: «Nezināju, ko darīt pēc 
vidusskolas, un domāju, ka arī mūs-
dienās daudzi to nezina. Cilvēks tā 
īsti 30 gados attopas, ko vēlas. Manā 
laikā daudzviet varēja mācīties bez 
maksas. Mūsdienās šādu iespēju maz.

Tā kā vidusskola jau bija pabeig-
ta, tehnikumā laidām gurķi, jo bija 
daudz brīvā laika. Vēlāk strādāju 
rauga rūpnīcā par laboranti. Darbs 
bija ideāls, bet Rīga nepatika. Man 

Ziemassvētki Dinas mājās nav iedomā-
jami bez piparkūku cepšanas. Top dažādas 
mājiņas un jauki pārsteigumi mīļajiem un 
Rojas Ziemassvētku tirdziņa apmeklētā-
jiem. Tad virtuve pārvēršas par piparkūku 
cepšanas valstību. «Katru gadu cenšos iz-
domāt ko interesantu. Piemēram, pagāju-
šajā gadā cepu iegrauztos ābolīšus, kas ir 
pasaulē atpazīstamā informācijas tehnolo-
ģiju uzņēmuma «Apple» zīmols. To tad arī 
lepni dāvāju saviem mīļajiem, teikdama, 
lūk, tev ābolītis arī no manis!» smejoties 
noteic rojeniece.

patīk cilvēki, bet Rīgas burzma to-
laik nesaistīja. Atgriezos Talsos, 
strādāju dažādās konditorejās. Dzī-
vots un strādāts arī Vandzenē, kur 
tolaik bija slavenais «Ļeņina» kol-
hozs. Tas bija viens no labākajiem 
bijušajā rajona teritorijā. Strādāju 
konservu cehā. Sūtījām uz Vāciju 
kāpostus, arī kādas importa preces 
ienāca. 1991. gadā pārcēlos uz Roju. 

Dzīve bijusi raiba. 
Kur tik nav strādāts 
un kas tik nav piedzī-
vots, bet nesūdzos, 
jo katram savs ceļš  
ejams. Strādāju arī 
zivju cehā, dažādās 
kafejnīcās. Neesmu 
apguvusi pavāra pras-

mes, bet citi teic, ka ēst gatavošana 
man padodas. Atzīšos, man garšo, 
ka citi taisa ēst. Iespējams, tā ir sava 
veida kritika pašai pret sevi. Ēdienu 
gatavošanā neliedzu padomu un pa-
līdzīgu roku citiem. Mūsdienās ir tik 
daudz iespēju. Vajag mazliet pašpi-
kot, un aiziet. Kādreiz pārsteigumu 
spēj raisīt arī labi aizmirsts vecais.»
Pašai sapnis par savu namiņu,
kur sagaidīt viesus un gatavot tiem 
gardu maltīti, ir bijis. Taču no pa-
šas pieredzētā un citu teiktā, Dina 
sapratusi, ka nodarbe nes arī lielus 
riskus. «Cilvēkiem mūsu pusē nav 
pirktspējas,» viņa nopietni noteic. 
«Ja vasarā vēl kaut cik cilvēku Rojā 
apgrozās, ziemā šeit ir klusi. Drau-
dzene sapelnīja ārzemēs naudu un 
atvēra šeit krogu. Trīs četrus gadus 
nostrādāja, un viss. 
Visi tie dienesti ar 
savām prasībām, kas 
tolaik viņai nāca vir-
sū… Tas nav viegls 
darbs, un reti kurš 
spēj veiksmīgi ilgi 
pastāvēt. Arī cilvēku 
attieksme mēdz būt 
dīvaina. Ne jau visi, 
bet citi sevi tiešām padara smieklī-
gus. Viņi domā, ka ir lieli guru ēdie-
na jautājumos. Taču, zinot reālo si-
tuāciju, šī taisīšanās no malas liekas 
smieklīga. Rīgā varbūt viss ir svaigs, 
bet šeit laukos pārsvarā saldēts. Va-
karā izņemam produktus no saldē-
tavas, lai nākamajā dienā gatavotu 
maltīti. Un tad interesanti vērot, kā 
klients vērtē — cik svaigs bija vai ir 

produkts! Šī taisīšanās piemīt tiem, 
kuriem ir vairāk naudas un kuri ātri 
kļuvuši turīgi. Man ir bijusi saskars-
me ar tiešām bagātiem cilvēkiem. 
Viņi ir daudz vienkāršāki un atvērtā-
ki, bez liekas izlikšanās,» viņa saka.

Agrāk strādājot un redzot cilvēku 
plūsmu dažādos ēdināšanas uzņē-
mumos, viņa secinājusi, ka esam lie-
la ēdāju tauta. «Cilvēku ēstgribu var 
apbrīnot. Pat vienpadsmitos un div-
padsmitos vakarā ir pasūtījumi, un 
tādas porcijas tiek notiesātas! Bija 
brīži, kad apsēsties darba karstumā 
varēja tikai, lai izlasītu, ko cilvēks ir 
pasūtījis,» ar mazliet humoristisku 
pieskaņu teic Dina.
Ārā viss ir garšīgs

Pagājušā gada nogalē Rojā rī-
kotais Ziemassvētkus tirdziņš bija 
piektais, kurā Dina rojeniekiem un 
viesiem vārīja zupu. Par tās sākot-
nējo ideju viņa teic, ka vēlējusies 
tirdziņam radīt īsto Ziemassvētku 
piegaršu. Kā to īstenot, ja ne ar labu 
un sātīgu zupu, ar ko visus aukstajā 
laikā cienāt! Tā zupas ēšanas tradī-
cija ziemas saulgriežos lēnām, bet 
iesakņojusies. «Protams, sākumā 
bija jāklausās dažādi viedokļi, bet 
to darām paši sev un saviem līdz-
cilvēkiem. Nevajag daudz, lai otru 
iepriecinātu. Otrajā gadā zupu pie-
dāvājām par ziedojumiem. Savākto 
naudiņu esam ziedojuši gan dzīv-
nieku patversmēm, gan labdarībai 
jeb Ziedot.lv. Tu dari labu un gribi, 
lai arī citiem no tā ir gandarījums. 
Man patīk šie pasākumi, jo Zie-

massvētku laiks ir 
ar savu burvību. Lai 
gan neesmu štata 
darbiniece pašvaldī-
bā, tās kultūras dzī-
vē esmu līdz ausīm. 
Kad tuvojas kādi 
svētki un pasākumi, 
jau domāju, kā un 
ko darīt, un zinu, 

ka atkal kultūras jomā strādājošie 
pados ziņu, ka jāpalīdz. Tad metos 
visā līdz ausīm. Arī pati ierosinu, 
kādas lietas būtu interesanti pa-
veikt. Man patīk iesaistīties, jo, ti-
kai kopā darot, iecerētais izdodas. 
Kurš tad veidos mūsu vidi un svēt-
kus, ja ne mēs paši?» izskan viņas 
sacītais.

Lielākais zupas katls bijis ar 

160 litru ietilpību. Tad 
gan liekamais zupā 
stingrāk jāuzrauga, jo 
pēc acumēra visu pie-
vienot nevarot. Dina 
turpina: «Rojā notiek 
daudz labu pasākumu, 
un reti kurš — bez lie-
lā zupas katla. Sākumā 
cilvēki bija kautrīgi un 
atturīgi. Nezinu, kāds 
tam iemesls. Pie sevis 
ne reizi vien nodomā-
ju: kāpēc neizmantot 
iespēju būt kopā un 
baudīt to, kas pie
ejams? Neslēpšu, ka 
ir gandarījums brīžos, 
kad pēc vārītās zupas 
cilvēki taujā vēl, bet 
katls ir sauss, ka ne 
pilienu vairs sakasīt. 
Pateikt, kura ir labā-
kā, grūti. Ārā viss ir 
garšīgs. Ir vārīta jūras 
akmentiņu jeb pupiņu 
zupa, krokodilu jeb frikadeļzupa, 
sātīgā Ziemassvētku zupa un citas. 
Jūras svētkos jokodamās teicu, ka 
zupas labās garšas noslēpums ir no 
jūras ņemtais ūdens. Bija, kas tam 
noticēja!»
Agrāk viens 
no Dinas 
vaļaspriekiem
bija dāmu rokassomi-
ņu kolekcionēšana. 
Tā sākusies nejauši. 
Viens atvedis intere-
santu, somiņai līdzīgu 
veidojumu, tad nākamais. Tā pie Di-
nas kolekcijā nonākušas somiņas no 
malu malām. Tās ir gan sērkociņkas-
tītes lielumā, gan interesanti un ik-
dienā ne tik bieži redzēti veidojumi.

«Daudzas lietas dzīvē notiek 
neapzināti,» novērojusi Dina. «Tā-
pat bija ar somiņu kolekcionēša-
nu. Sākumā tās bija maza izmēra. 
To skaits lēnām pieauga, drīz vien 
vietas visam vairs nebija. Manā ko-
lekcijā ir gan soma maza autobusa 
izskatā, kurpju, tējkannas un citās 
formās. Ir arī somiņas, ko eglītē 
iekarināt. Kad nāk Ziemassvētki 
un Jaunais gads, saņemu zvanus no 
draugiem, lai aizdodot kādu fifīgu 
odziņu, ko pieskaņot svētku tēr-
pam,» saka rojniece.

«Man patīk iesaistīties, jo, tikai kopā darot, 
iecerētais izdodas,» atzīst Dina Čuba.

Autores foto

Viena no somiņām, kas ir 
viņas veidoto dāmu somiņu 
jeb, kā Dina pati teic, dāmen 
kolekcijā. Šī kā dāvana atves-
ta no Austrijas. Liels pieprasī-
jums pēc somiņām esot gadu 
mijā, kad notiek masku balles 
un dažādi pasākumi. Tad katrs 
somiņu piemeklējot kā odziņu 
svētku tērpam.      Albuma foto

Pirms vairākiem gadiem Ziemassvētkos sniega mā-
tes tēlā. Toreiz sniega neesot bijis, bet pēc tā piesaukša-
nas pasākumā nākamajā dienā sācis snigt ne pa jokam.

Ik pa laikam Dinas kulinārijas meistar-
darbus var nobaudīt kādos godos. «Man 
patīk ar šiem sīkumiem piņķerēties, bet tie 
prasa arī lielu darbu un rūpību,» viņa atzīst.

Rojā sieviete dzīvo kopš 
1991. gada,
un viņas vērtējumā cilvēku palicis 
mazāk. Tāda tendence vērojama arī 
citviet Latvijā. Nav darba. «Kad at-

nācu dzīvot, bija vēl 
«Banga», arī es sā-
kumā strādāju zivju 
kombinātā. Cilvēku 
tur bija daudz. Taču 
Rojā vide ir sakopta, 
un bez liekulības varu 
teikt, ka šo gadu laikā 
palikusi arvien skais-

tāka. Pavērojiet, kādi ir saullēkti un 
saulrieti pie jūras, cik dažādi tie ir! 
Vai mums atliek laika tos vērot! Pie 
mums tiešām ir ļoti skaisti. Kultūras 
dzīves latiņa pacelta augstā līmenī, un 
tas mani kā vietējo priecē. Jā, mazliet 
kaitina bardaks Zvejnieku svētkos, 
bet jāsaprot arī cilvēki, kuri šeit brauc 
un vēlas atpūsties,» saka Dina.

Šīs nedēļas beigās Rojas novadā 
svinēs svētkus, un arī Dina tur būs. 
Brīdī, kad sarunājamies, viņa vēl ne-
zina, vai arī šoreiz lielais zupas katls 
būs jāceļ galdā, bet ir pārliecināta: 
«Gan jau kaut kas būs, jo citādāk ne-
maz nevar. Zinu, ka pasākuma orga-
nizētāji gaidīs ikvienu, lai šos svētkus 
atkal nosvinētu godam,» ir pārlieci-
nāta Dina Čuba.

«Jūras svētkos 
jokodamās teicu, ka 
zupas labās garšas 

noslēpums ir no jūras 
ņemtais ūdens. Bija, 
kas tam noticēja!»

«Nezināju, ko da-
rīt pēc vidusskolas, 
un domāju, ka arī 

mūsdienās daudzi to 
nezina. Cilvēks tā īsti 
30 gados attopas, ko 

vēlas darīt.»

Manā kolekcijā ir gan 
soma maza autobusa 
izskatā, kurpju formā, 
tējkannas un citas. Ir 
arī somiņas, ko eglītē 

iekarināt.


