
   

   SIA „ VINOKO” dibināts 2009. gada 26. jūnijā, tā ražošanas telpas atrodas Partizānu ielā

66, Balvos.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Piļka.

Uzņēmuma darbības virzieni : mērniecība, kokapstrāde, ēku remontdarbi, uzsākti

loģistikas pakalpojumi.

Informācija par uzņēmumu: www.vinoko.lv .

Uzņēmumā nodarbināti 12 darbinieki.

Uzņēmums darbojas jau 4 gadus.

Savs bizness sniedz noteiktu neatkarību, bet vai par uzņēmēju var kļūt

jebkurš cilvēks?

Uzņēmējam jāstrādā vairāk kā 8 stundas dienā, svarīga arī sava darbinieku komanda, jo

viens nevar paveikt to, ko var visi kopā.

Uzņēmējs nevar dzīvot tikai šodienai, ir jāredz un jāplāno uzņēmuma stratēģija un virzība.

Uzņēmuma darbības sākumā vadītājam svarīgi nepadoties grūtībām, meklēt optimālo

risinājumu dažādām problēmām, neatkāpties no saviem nodomiem un virzīties uz

nodomāto mērķi.

Uzņēmums darbojas jau 4 gadus, vai uzņēmuma darbībā plānojat ko jaunu?

 Uzņēmums ir uzsācis loģistikas pakalpojumu piedāvājumus. Ir noslēgti pirmie sadarbības

līgumi, piemēram, ar SIA „ Balvu maiznieks”.

Lai uzņēmums varētu sniegt loģistikas pakalpojumus, esmu  pabeidzis kursus un  ieguvis

starptautisko pārvadājumu sertifikātu.  Piedāvājumi sadarboties pārvadājumos saņemti

arī no Igaunijas un Lietuvas.

 Savulaik pabeigta Balvu amatniecības vidusskola, vai pašlaik tiek apgūtas

jaunas zināšanas un prasmes, kas noder uzņēmuma vadīšanā ?

2013. gada rudenī plānots uzsākt mācības Rīgā, Transporta un sakaru institūtā. Iegūtās

zināšanas noderēs  loģistikas pakalpojumu attīstībai uzņēmumā.
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Esmu arī pabeidzis kursus un ieguvis sertifikātu „ Pedagoģiskā pamatizglītība”, vadu

lekcijas mācību centrā „Buts” par apdares darbiem, kā arī nodrošinu apmācāmajiem

prakses vietas savā uzņēmumā.

Pagājušo gadu vērojāt guļbūvju sacensības Rapinā (Igaunijā), Jums radās

ideja par tādu sacensību organizēšanu Balvos? Vai šī ideja tiks īstenota un

kāds atbalsts būtu vajadzīgs?

Doma par sacensību rīkošanu vēl joprojām ir aktuāla, bet lai tās organizētu, ir vajadzīgs

pašvaldības atbalsts - nepieciešams atrast piemērotu vietu, kura atbilst sacensību

nolikuma prasībām, tad jānodrošina sacensībām nepieciešamā materiālā bāze, reklāma,

atskaņošana utt. 

 Vai uzņēmuma darbībā tiek izmantoti resursi no ārienes ?

Uzņēmums strādā ar saviem resursiem bez bankas aizdevumiem, nepieciešamos līdzekļus

uzņēmuma attīstībai mēģinu piesaistīt caur projektiem. Laikā no 2012.gada 29.oktobra

līdz 2013.gada aprīlim realizēts projekts  Nr. 12-07-LL04-L413101-000015 „Kombinētās

biezum-ēveles iegāde jaunu produktu ražošanas uzsākšanai”.

Iegādājoties šo kombinēto biezum-ēveli, būs iespējams kvalitatīvāk un ātrāk izpildīt

pasūtījumu, kā arī būs iespējams samazināt izmaksas, jo samazināsies darba stundas, cik

ilgā laikā pasūtījums jāizgatavo.

Iesniegts mērniecības projekts robotizēta instrumenta iegādei, kurš gaida apstiprinājumu.

Vai Balvi ir perspektīvi uzņēmējdarbības attīstībai?

Domāju savu uzņēmējdarbību attīstīt un paplašināt, strādājot Balvos.

Ir sava ražotne, apmierina tās atrašanās vieta. Ir idejas un nodomi kā attīstīt uzņēmumu.

Ir tikai jāgrib strādāt, būt par uzņēmēju un turpināt iesākto, būt pacietīgam īstenojot savas

idejas ilgtermiņā.

Kāds atbalsts nepieciešamas no Ziemeļlatgales biznesa centra, pašvaldības ?

Lai uzņēmējs varētu attīstīt savu ražošanu svarīgi ir sakārtota likumdošana, nodokļu

politika. Tai jābūt vērstai uz vietējo uzņēmēju un ražotāju atbalstu. Tas nozīmē maksimāli

strādāt ar savējiem uzņēmējiem nevis dot priekšroku uzņēmējiem no citiem novadiem un

citām valstīm.

Vēlētos, lai būtu skaidri definēts Balvu novada stratēģiskais mērķis uzņēmējdarbības

attīstīšanai, lai kopīgi domātu un lemtu par novada attīstību.

Gribētu palīdzību neformālu tikšanos organizēšanā ar savas nozares uzņēmējiem, jo tad

vieglāk raisās sarunas, tās ir produktīvākas un draudzīgākas.
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Ar interesi klausījos Jāņa Piļkas stāstā par uzņēmumu, iepazinu tuvāk tā vadītāju, viņa

dzīves pieredzi, skatījumu par uzņēmējdarbību Balvu novadā.

Šajā stāstā guvu atziņu, ka dialogs ar uzņēmēju jāveido ilgtermiņā, pacietīgi, lai rodas

ticība abpusējai sadarbībai, tas nav vienas dienas darbs.

Paldies Jānim Piļkam par sarunu saka un Priecīgus Jāņus novēl Ziemeļlatgales biznesa

centra darbinieki.

Ar Jāni Piļku sarunājās Gunta Božoka
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