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«Nevaru sevi iedomāties, darot kaut ko citu»
Agrita Blumberga

Rīgas Valsts tehnikuma Lai-
dzes teritoriālās struktūrvienības 
vadītāja pienākumu izpildītāja 
Baiba Purlica sarunai piekrīt bez 
vilcināšanās. Viņa ņem par labu 
visu, ko dzīve piespēlē, un no jau-
niem izaicinājumiem neatsakās. 
Lielāko mūža daļu aizvadījusi 
Laidzē, Baiba turpina iesākto — 
no skolotājas ar 18 gadu darba 
stāžu viņa kļuvusi par vadītāja 
pienākumu izpildītāju. Baiba uz-
skata — ja par traktoristu nepie-
dzimst, tad par skolotāju gan!

Ar nedēļas viešņu tiekamies vi-
sai zīmīgā dienā — 1. septembrī. 
Šis Baibai būs pirmais gads vadītāja 
pienākumu izpildītāja amatā, taču 
tas nenozīmē, ka skolotāja pienāku-
miem tiks pielikts punkts. Gluži pre-
tēji — viņa vēlas uzturēt kontaktu ar 
jauniešiem un atrasties nepārtrauktā 
kustībā.
Baiba dzimusi 1981. gada
15. jūnijā, un līdz brīdim, kad iestājās 
Laidzes tehnikumā, dzīvoja Mundig-
ciemā. «Bērnībā darba netrūka — 
mammai un tētim piederēja liela 
saimniecība, strādājām, ravējām 
dārzu un vācām cukurbietes līdz pat 
pirmajam sniegam. Tagad, domājot 
par to, cik manai mammai un tētim 
bija grūti, es droši vien strādātu du-
bultā. Man ir tikai divas meitas, bet 
vecākiem bija jātiek galā ar astoņiem 
bērniem,» stāsta Baiba.

Viņas vecāki tolaik strādāja kol-
hozā — mamma pie lopiem, savu-
kārt tētis bija celtnieks un šoferis. 
Pēc rakstura Baiba vairāk līdzinās tē-
tim, kurš ir ļoti stingrs un spītīgs. «Tē-
tis ir ģimenes galva, un, kā viņš teica, 
tā arī notika — par pretī runāšanu 
nevarēja būt ne runas. No mammas 
esmu mantojusi toleranci un cilvē-
ciskās vērtības, bet no tēta — spītī-
bu un apziņu, ka dzīvē pats no sevis 
nekas nenotiek. Neatkarīgi no tā, ko 
esam piedzīvojuši, vienmēr turējā-
mies kopā. Kad mācījos tehnikumā, 
mums vienā dienā nodega visa saim-
niecība. Protams, līdzcilvēki sniedza 
atbalstu, bet tas bija smags posms. 
Ir bijis arī tāds periods, kad tētis aiz-
brauca uz barikādēm, un mēs, mājās 
palicēji, sēdējām, skatījāmies televi-
zoru, klausījāmies radio un baidījā-
mies par viņu,» atceras Baiba.
Dažkārt sadzīvot ar
māsām un brāļiem nebija nemaz tik 
viegli — laiku pa laikam sanākuši gan 
strīdi, gan kautiņi, taču tagad viņu 
savstarpējās attiecības ir ļoti labas. 
Katru nedēļas nogali tikties nesanāk, 
bet to zināmā mērā atsver regulā-
ra sazināšanās. Pieskatot jaunākos 
brāļus un māsas, Baiba piedzīvoju-
si arī vairākus kuriozus. «Kad man 
bija jābaro mazais brālis, nesapratu, 
kāpēc viņš visu laiku brēc. Mamma 
ar tēti bija siena pļavā, un es brāli 
baroju tik ilgi, kamēr 
katliņš tukšs, taču viņš 
vēl aizvien turpināja 
brēkt. Izrādās — biju 
viņu pārbarojusi!

Nedarbi ir bijuši vi-
sādi. Tajā laikā mums 
ar māsu Jaunajā gadā 
bija uzdāvinātas ļoti 
skaistas kleitas. Tētis 
ar mammu virtuvē 
cepa pīrāgus, uz galda 
bija uzlikta eglīte, uz-
vilku kleitu, priecājos, 
un pēkšņi tā aizdegās. 
Izdega caurums. Noģērbos un teicu 
vecākiem, ka māsa sadedzināja manu 
kleitu. Viņi, protams, nenoticēja, bet 
arī nerājās, jo pati biju ļoti nobijusies.

«Šajā skolā, darot to, ko mīlu, esmu aizva-
dījusi lielāko daļu dzīves,» atzīst Baiba Purlica.

Daiņa Kārkluvalka foto

Kopā ar vīru Sandi, vecāko meitu Kristiānu 
un jaunāko meitu Ketlīnu.                Albuma foto

Baiba bērnībā.

Vedot audzināmo klasi eks-
kursijā uz SIA «Cemex».

Nedarbiem gan nebija daudz lai-
ka. Ja paskatās, ko citi bērni bija sa-
darījuši, tad atlika vien pabrīnīties. 
Man turpat kaimiņos dzīvoja drau-
dzene, daudz strādājām, un bērnība 
bija interesanta. Kad ar māsu runā-
jām par nākotnes profesijām, viņa 
teica, ka vairs negrib lasīt kartupeļus 
un būs operdziedātāja, bet es zināju, 
ka gribēšu kaut ko rakstīt un rēķināt. 
Vēlējos kļūt par grāmatvedi vai vei-
kalnieci,» atklāj Baiba.

Mācoties Talsu 1. vidusskolā (ta-
gad — Talsu Valsts ģimnāzija), viņa 
dziedāja ansamblī, apmeklēja dra-
matisko pulciņu, spēlēja basketbo-
lu un nodarbojās ar skriešanu, taču 
mācības tika atstātas otrajā plānā. 
Tolaik tik daudz nerunāja par kar-
jeru un izglītības nozīmi, jo darbs 
tika nodrošināts visiem. Baiba viltoja 
vecāku zīmes, dzēsa dienasgrāmatā 
un bieži bastoja stundas. Arī atzīmes 
nebija tās augstākās. Par šādas rīcī-
bas iemesliem Baibai ir grūti spriest: 
«Iemesli bija vairāki — mammai un 
tētim bija daudz darba, un, tā kā ģi-
menē bijām daudz, visiem bērniem 
nepietika uzmanības. Tā varētu būt 
arī mūsdienās aktuāla problēma. 
Ja man tagad jānoformulē, kāpēc 
nemācījos, skaidru atbildi nevaru 
sniegt. Agrāk domāju, ka neesmu uz 
to spējīga.»
Pagrieziena punkts

Viņas dzīvē bija brīdis, kad ap-
kārtējie atzina — no Baibas nekas 
labs nesanāks. Nu viņa saprot, ka 
tas bija pamatoti, taču agrāk bija 

aizvainota un apņē-
mās pierādīt pretējo. 
Drīz vien viņa Lai-
dzes tehnikumā sāka 
mācīties par grā-
matvedi finansistu. 
Daudzi uzskatīja, ka 
šāda izvēle nav at-
bilstoša un ne pie kā 
laba nenovedīs, bet 
Baibas apņēmība si-
tuāciju mainīja. Čet-
ru gadu laikā viņa 
nobastoja tikai divas 
stundas un nepār-

traukti atradās labāko skolēnu sa-
rakstā. «Vienu reizi biju nesekmīga 
fizikas praktiskajos darbos, bet pēc 
tam tos veiksmīgi apguvu. Mācījos 

ļoti daudz, jo, at-
nākot uz Laidzi, 
biju pilnīgi balta 
lapa. Es sevi tā 
arī pozicionē-
ju — izlēmu, ka 
būšu citādāka. 
Melanhol iķim, 
iespējams, būtu 

ziepes — viņš sēdētu stūrīti un rau-
dātu, bet es saņēmos. Uzstādīju la-
tiņu un virs tās turējos. Tāpēc tagad 
visiem 9. klasē saku: «Lūdzu, mācie-
ties!» Tas, ko nebiju apguvusi līdz 
9. klasei, man bija jāapgūst vēlāk,» 
atklāj Baiba.

Pirmais pamudinājums tam, 
ka viņa varētu būt skolotāja, nāca 
vienā no tirgzinību 
stundām. Pasniedzē-
jai bija steidzamas 
darīšanas, un Baibai 
viņas vietā bija jā-
diktē mācību viela. 
Absolvējusi Laidzes 
profesionālo vidus-
skolu (agrāk — Lai-
dzes tehnikumu) ar 
labām sekmēm, viņa pēc izlaiduma 
sāka strādāt par laboranti, kā arī 
pasniedza stenogrāfiju un grāmat-
vedību. Pēc laika viņa apjauta, ka 
nespēj skolēniem dot tik daudz, cik 
vēlētos, tāpēc nepieciešams iegūt 
papildu zināšanas. Baiba iestājās Rī-
gas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijā, kur studēja izglītības va-
dību, un paralēli studijām trupināja 
strādāt. Šo dzīves posmu viņa atce-
ras ar smaidu sejā: «Studiju gadi bija 
patiešām labi — mums bija superīgs 
kurss, un gāja jautri. Protams, viegli 
nebija — mācījos neklātienē un pie-
nākumu bija daudz. Pa vidu paņēmu 
akadēmisko gadu, jo man piedzima 
meita, un šobrīd domāju, ka vaja-
dzētu vēl kaut ko pamācīties, tikai 
jāatrod laiks. Tūlīt pabeigšu karjeras 
konsultanta kursus, un man kā sko-
lotājai ir skaidrs, ka cilvēkam visu 
mūžu ir jāmācās. Vecajām vērtībām 
nav ne vainas, bet kaut kas ir jāmai-
na, jo jaunieši un vide mums apkārt 
arī mainās.»
Pēc augstskolas absolvēšanas
viņa sāka mācīt tautsaimniecību, 
personālvadību, uzņēmumu vadību 
un citus priekšmetus. Baiba smejas, 
ka savā mūžā ir mācījusi tik daudz 
priekšmetu, ka, ja viss būtu jāsaraksta, 
tas aizņemtu divas A4  formāta lapas.

Februārī paliks 18 gadi, kopš viņa 
strādā skolā. Šajā laikā piedzīvots 
daudz — noorganizēti dažādi pa-
sākumi, nometnes, talkas un lielajā 
dzīvē palaistas sešas audzināmās 
klases. «Es daudz mācos no jaunie-

šiem — it īpaši dzīves gudrību. Man 
kādreiz bija ļoti grūti uzklausīt kriti-
ku, un viņi bija tie, kas man palīdzēja 
saprast, ka tas ir normāli. Man ļoti 
patīk būt skolotājai. Ja par trakto-
ristu nepiedzimst, tad par skolotāju 
gan. Tā ir sava veida diagnoze,» uz-
skata Baiba. Darbs ar cilvēkiem un 
atrašanās nepārtrauktā kustībā ir 
tas, kas viņai nepieciešams dienu no 
dienas. Neskatoties uz to, ka infor-
mācijas ir daudz un nogurums liels, 
ja Baibai būtu jāizvēlas starp bezdar-
bu un aktīvu dzīvesveidu, viņa div-
reiz nedomātu.

«Man patīk skatīties, kā jaunie-
ši no pirmā līdz ceturtajam kursam 
mainās. Šādos brīžos saprotu, ka 

esmu ielikusi viņos 
daļiņu no sevis. Tā 
ir liela vērtība. Kad 
skolu beidz mani 
audzināmie, ir īpaši 
grūti, jo katrs no vi-
ņiem ir atstājis savu 
nospiedumu. Skolo-
tājs nevar atdalīt dar-
bu no privātās dzīves 

un emocijām. Vismaz es ne. Šajā 
skolā esmu pavadījusi lielāko daļu 
dzīves, un esmu sapratusi, ka daru 
to, ko mīlu. Nevaru sevi iedomāties, 
darot kaut ko citu,» atzīst Baiba.
Runājot par saviem
jaunajiem pienākumiem, viņa at-
zīst — no malas izskatās vieglāk 
nekā patiesībā. Visu laiku jābūt dar-
bā un jādomā par vairākām lietām 
vienlaikus, taču tas viņu neattur no 
jaunu izaicinājumu pieņemšanas. 
Baiba vēlas saprast, vai tas būs viņai 
pa spēkam, un pagaidām nākotne iz-
skatās cerīga — ar kolektīva atbalstu 
viss izdosies.

Ar vīru viņa iepa-
zinās skolā. Māco-
ties Laidzes tehni-
kumā, Baiba aktīvi 
iesaistījās ārpusstun-
du dzīvē un plānoja, 
vadīja un organizē-
ja pasākumus. Tajā 
laikā bija daudz audzēkņu un zāle 
vienmēr bija stāvgrūdām pilna. Vi-
ņas vīrs Sandis mācījās par zemko-
pi ar specializāciju mežkopībā un 
bija dīdžejs. Tā kā abiem kursiem 
bieži vien notika kopīgi atpūtas va-
kari, kādā no tiem Baiba un Sandis 
saskatījās. «Sākām draudzēties un 
lēnām būvējām savas attiecības. 
Mums kopā bija jautri, abi bijām 
aktīvi, un viens otru papildinājām. 
Vīrs un viņa draugs bija dīdžeji, 
nodibinājām mācību firmu un or-
ganizējām dažādus pasākumus. Pēc 
skolas beigšanas sākām dzīvot kopā 

un tad, kad pieteicās pirmā meita, 
apprecējāmies. Bijām liela ģimene, 
un tajā laikā rocības bija tik, cik 
bija, tāpēc par kāzām zināja tikai 
mana māsa un viņas vīrs. Oficiālā 
laulībā esam aizvadījuši 13 gadus, 
bet kopumā — 21. Kopš otrā kur-
sa beigām esam ēduši to zupu kopā 
līdz pat šim brīdim,» smejas Baiba.
Viņas vecākā meita
Kristiāna ir tikpat aktīva kā mam-
ma — viņa dzied Talsu bērnu un 
jauniešu vokālajā studijā «Tonis», 
mācās mūzikas skolā, piedalās dažā-
dos konkursos un agrāk apmeklēja 
arī deju kolektīvu. Šobrīd Kristiāna 
mācās 7. klasē, savukārt jaunākā 
meita Ketlīna vēl apmeklē bērnu-
dārzu. Baiba atklāj: «Galvenās lie-
tas, ko cenšos iemācīt meitām, ir 
tolerance, atbildība un patstāvība. 
Sākumā mums ar vīru bija psiholo-
ģiski grūti — gribējās palīdzēt, visu 
izdarīt viņu vietā, bet nu to vairs 
nedarām. Vecākā meita bija mil-
zīgs palīgs laikā, kad mācījos kursos 
Rīgā. Viņa pagatavoja ēst, sakopa 
māju, sameklēja māsai drēbes, ko 
vilkt uz bērnudārzu, un izdarīja visu 

pārējo. Vīram tādā 
ziņā bija ļoti viegli. 
Arī tagad, kamēr ie-
jūtos jaunajā amatā, 
braucu uz Rīgu, ap-
meklēju sapulces un 
kārtoju dokumentus, 
bet man nav nekāda 
uztraukuma par to, 

kas notiek mājās. Meitenēm būs grū-
ti izvēlēties vīru, ja viņas meklēs pēc 
sava tēta — viņš daudz laika pavada 
kopā ar ģimeni. Citreiz man šķiet, ka 
istabā runā divi pieauguši cilvēki.»

Izrādās — Baiba un Sandis ir 
pretpoli, un līdz ar to viens otru pa-
pildina. Baiba ir ekstraverta, savu-
kārt viņas vīrs — mierīgākas dabas. 
«Kādam ir jābūt tam, kas piebrem-
zē, un kādam tam, kurš pastumj. 
Varbūt tāpēc mēs tik labi satiekam. 
Protams, to iemācījāmies laika gaitā. 
Arī bērns piedzimstot uzreiz neprot 
runāt,» smaidot teic Baiba.

Es sevi tā arī 
pozicionēju — izlēmu, 

ka būšu citādāka. 
Melanholiķim, 
iespējams, būtu 

ziepes — viņš sēdētu 
stūrīti un raudātu, bet 
es saņēmos. Uzstādīju 

latiņu un virs tās 
turējos.

Man ļoti patīk 
būt skolotājai. Ja 
par traktoristu 

nepiedzimst, tad par 
skolotāju gan. Tā ir 
sava veida diagnoze.

Vecajām vērtībām nav 
ne vainas, bet kaut kas 
ir jāmaina, jo jaunieši 
un vide mums apkārt 

arī mainās.


