
Skolotājs, kurš darbojas arī uzņēmējdarbības sfērā

Saruna ar Ēriku Kanaviņu, kurš ir spējis apvienot divas profesijas, strādā 
gan skolotāja amatā, gan nodarbojas ar uzņēmējdarbību.

Jebkurš Balvu novada iedzīvotājs zina, ka esat plosta „Vilnītis” īpašnieks, bet 
vai daudzi zina, ka jūsu amats ir skolotājs?

Domāju, ka par to iedzīvotāji ir informēti, jo astoņus gadus tiku nostrādājis Balvu 
Amatniecības vidusskolā. 

Kurā skolā pašlaik strādājat un kādu priekšmetu pasniedzat?
      Nu jau ceturto gadu strādāju Tilžas internātskolā. Pasniedzu galdniecību. Mani 
audzēkņi  ir  jaunieši,  kuri  ieguvuši  devītās  klases  izglītību,  un  vēl  aizvien  vēlas 
turpināt  mācības  šajā  profesijā.  Pozitīvi  ir  tas,  ka  jaunieši  saprot  to,  ka  diploms 
galdnieka profesijā var būt noderīgs.

Kur pats esiet mācījies?
       Esmu dzimis un savu bērnību pavadījis Balvu pagastā. Mans  tēvs  un  vectēvs 
nodarbojās ar dažādiem koka apstrādes darbiem, gatavoja koka mucas, nebija sveša 
guļbūvju  izgatavošana,  kā  arī  gatavoja  dažādas  saimniecības  lietas.  Mans pirmais 
darbmācības  skolotājs bija Grigorijs  Kudrjavcevs.  Arī viņš man radīja interesi  par 
galdniecību. Sākotnēji šo nodarbošanos uztvēru kā interesantu hobiju. Līdz saņēmu 
uzaicinājumu  kļūt  par  skolotāju  Balvu  Amatniecības  vidusskolā.  Piedāvājumam 
piekritu, un togad ieguvu mēbeļu, galdnieka amata meistara diplomu.

Jūs nodarbojaties arī ar uzņēmējdarbību. Vai varat par to pastāstīt sīkāk?
       Nodarbojos ar galdniecību - pieņemu dažāda veida individuālos pasūtījumus. 
Veidoju dažādus kokgriezumus, mēbeles, kāpnes, durvis, norādes, izkārtnes un citus 
izstrādājumus.  Kā  arī  nodarbojos  ar  restaurācijas  darbiem.  Esmu  Balvu  novada 
„Amatu darbnīcas” īpašnieks jau astoņus gadus. Tur atrodas arī mana darbnīca. Esmu 
saimnieciskās darbības veicējs. Strādāju viens, pasūtījumu izpilde ir diezgan ilga, jo 
man svarīgi ir savu darbu paveikt kvalitatīvi. Izstrādājumiem izmantoju tikai vietējo 
kokmateriālu. Katrs darbs man ir nozīmīgs. Īpaši atceros, kad Alūksnes Nacionālie 
bruņoties  spēki  visā  Latvijā  meklēja  meistaru  viņu  emblēmas  izgatavošanai.  Līdz 
atrada mani, emblēmu viņiem tiku izgatavojis. Atbildīgs pienākums bija Briežuciema 
pagasta senā krucifiksa atjaunošana. Balvu pilsētā atrodas vairāki mani darinājumi. 
Arī „Lāča dārzā” esošās koka skulptūras – lāčus esmu gatavojis es pats.  Lai  tiktu 
izgatavoti un izstādīti šie lāči, tiku rakstījis projektu. Senā leģenda par to, ka barona 
laikā dārzā būrī turēts lācis, iedvesmoja arī mani. Un tā tapa vairākas lāču skulptūras, 
kuras priecē „Lāča dārza” apmeklētājus. 
       Amatu darbnīca arī atrodas šinī dārzā. Tā kalpo kā tūrisma objekts. Tūristiem 
piedāvāju iespēju pašiem savu roku iemēģināt kalšanā un laimes liešanā. Interesanta 
nodarbe ir „bada pankūku” pagatavošana. Tāpat iespējams pamēģināt šūt ar Ziņgeri. 
Amatu darbnīcu apmeklēt izvēlējušies jaunlaulātie, kuriem tiek piedāvātas šīs pašas 
aktivitātes  un  papildus  baļķa  zāģēšana  ar  200  gadus  vecu  zāģi,  un  šaušana  ar 
lielgabalu,  kurā  tiek salādēti  visi  netikumi,  kurus  izšauj  nebūtībā.  Man prieks,  ka 
tūristi pozitīvi vērtē Balvu pilsētu, ir patīkami klausīties labas atsauksmes. 



       Esmu arī plosta „Vilnītis” kapteinis. Pēc šī pakalpojuma ir liels pieprasījums. 
Strādāju  vasaras  sezonā,  un  vēl  nedaudz  rudenī,  laikā  no  maija  līdz  pat  oktobra 
sākumam. Viena brauciena laikā „Vilnītī” iespējams uzņemt 15 cilvēkus. Strādāju gan 
pasākumos,  gan  tad,  ja  pieteikti  individuālie  pasūtījumi.  Gada  laikā  „Vilnītis”  pa 
Balvu ezeru nokuģo 1000 kilometrus.

Kā jums izdodas apvienot skolotāja amatu ar uzņēmējdarbības sfēru?
       Cenšos apvienot tā, lai neciestu neviens no maniem pienākumiem. Vēroju, kāds ir 
darba  apjoms  kopumā.  Ja  nepieciešama  brīvdiena  otra  darba  pienākumu  izpildei, 
atļaujos to, bet tas ir ļoti, ļoti reti. Visu apvienoju, strādāju un cenšos.

Kā jūs domājiet, vai šīs nodarbes sekmē viena otru?
       Abas nodarbes, gan galdniecība, gan uzņēmējdarbība sekmē viena otru, jo pamatā 
abas ir saistītas ar kokmateriālu apstrādi.

Vai jums kā šāda amata lietpratējam ir kāds sekotājs?
       Mans sekotājs ir balvenietis, arī kolēģis Tilžas internātskolā - Nauris Pomers. Šis 
cilvēks  ir  gan  skolotājs  mājturībā,  gan  darbojas  uzņēmējdarbības  sfērā  saistībā  ar 
specifisku  dekoru  izgatavošanu  no  koka.  Interesanti,  ka  Naura  vectēvs  bija  mans 
pirmais darbmācības skolotājs.  Naurim cenšos dot noderīgus padomus, kuri  viņam 
būtu nepieciešami turpmākajā profesionālajā izaugsmē. 

Ar kuru no saviem sasniegumiem jūs lepojaties visvairāk?
       Vislielākais mans dzīves sasniegums ir meistara diplomdarba aizstāvēšana. Togad 
izveidojās  situācija,  kad  diplomdarbu  aizstāvēt  bija  nepieciešams  gan  man,  gan 
maniem skolēniem. Tas bija smags laiks, jo nepieciešams bija palīdzēt gan saviem 
audzēkņiem, gan cīnīties pašam ar savu darbu. Aizņemtības dēļ, sasniedzu savdabīgu 
rekordu - netiku gulējis trīs diennaktis. Bet pēc diploma saņemšanas nevarēja aprakstīt 
to, kam bija lielāks prieks, vai man, vai maniem skolniekiem. Laikam esmu stingrs 
skolotājs, bet lepojos ar tiem saviem skolēniem, kuri tagad ir kļuvuši par veiksmīgiem 
uzņēmējiem un strādā lielās firmās. Tāpat lielu gandarījumu manā dzīvē tika radījuši 
prakses izbraukumi kopā ar saviem skolniekiem vasaras mēnešos. Tikām bijuši gan 
Ates  dzirnavās,  gan  Mazsalacā,  Jaunannā un citur.  Skolēni  veica  dažādus  darbus, 
piemēram, Ates dzirnavās „Mīlestības saliņā” esošo namiņu cēla mani audzēkņi. Bija 
prieks ar viņiem kopā strādāt.

Vai savā ikdienas darbā saskarieties arī ar problēmām?
      Jā,  jo  ne vienmēr  viss  var  būt  veiksmīgi.  Domāju,  ka  visi  amatnieki  mēdz 
saskarties ar vienu problēmu. Ja senlatvieši zināja, kad un kurā laikā katrs koks ir 
cirsts, tad mēs amatnieki, iegādājoties kokmateriālu to nezinām. Līdz ar to, piemēram, 
izgatavojot ēkām durvis, nav iespējams paredzēt, kā tās kalpos, vai materiāls neplaisās 
un turēsies kā pienākas. Tāpat mēdz sabojāties arī tehnika. Pašlaik notiek „Vilnīša” 
remontdarbi, lai tas nākamajā sezonā varētu atsākt savu darbību.

Ko jūs domājiet  par turpmākajām nākotnes vīzijām,  uz kuru pusi  nosvērsies 
svaru kausi - vai strādāsiet kā skolotājs, vai darbosieties kā uzņēmējs?

Daudz ko nosaka finansiālais atalgojums. Skolotājiem mūsdienās ir mazas algas. 
Bet arī  ražot izstrādājumus nepārtraukti  masveidā es nevarētu,  jo tas priekš manis 
būtu  pārlieku  vienmuļš  darbs.  Vēlos  pateikties  arī  Balvu  novada  pašvaldībai  par 



piešķirtajiem līdzekļiem „Vilnīša” uzturēšanai. Par darbu kopumā - nelielas nākotnes 
vīzijas par dažādu jauninājumu ieviešanu pastāv. 

Ko novēlēsiet jūsu amatā strādājošiem līdzcilvēkiem?
       Skolotājiem vēlu izturību, jo skolotāja darbs nav vienkāršs. Uzņēmējiem vēlu 
turpināt meklēt jaunas idejas, lai notiktu nepārtraukta Balvu novada attīstība. Tiem, 
kas vēlas uzsākt darboties uzņēmējdarbības sfērā, iesaku nebaidīties riskēt, jo nekas 
pats no sevis nenotiek. 

Ar Ēriku Kanaviņu sarunājās
Laura Zujāne


