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Intervija ar veikala “Eirospars” īpašnieku Kārli Okmani.
Veikala atklāšana notika zīmīgā datumā – 18.novembrī. Kādi iemesli
aizkavēja veikala atvēršanu, jo bija runas, ka tas notiks jau vasaras sākumā?
Sākumā jau bija domāts, ka veikalu atvērs 1.maijā, bet visu aizkavēja
finansiālas grūtības. Arī veikala iekārtas nācās gaidīt trīs mēnešus, jo plaukti
un vitrīnas tika pasūtītas Polijā. Pasūtījumu vajadzēja sadalīt divās daļās, jo
bija nepieciešama liela naudas summa, kuras tajā brīdī nebija. Licences un
tirgošanās atļaujas tika nokārtotas savlaicīgi, tur problēmu nebija.
Kāpēc izvēlējāties tieši veikalu tīklu AIBE, nevis kādu citu, piemēram
ELVI ?
AIBE ir kooperatīvs, kuram ir slēgti līgumi ar apmēram 400
veikaliem visā Latvijā. Šajā firmā ir iesaistīts arī mans dēls, viņš tur ir
prezidents, tāpēc man vieglāk šeit bija nokārtot visas formalitātes.
Jūs visu laiku esat bijis lauksaimniecības produkcijas ražotājs. Kādi
iemesli lika pāriet uz tirdzniecību?
Ražotājs es biju, esmu un būšu. Mēs tāpat turpināsim piena, gaļas un graudu ražošanu, šīs nozares atšķirībā no cukurbiešu
audzēšanas vēl turas. Tirdzniecība man vienkārši ir kā papildus nodarbošanās, nevis peļņas avots. Tā kā veikala telpas palika
brīvas, mēs ģimenē nolēmām šeit izveidot labu veikalu, lai birzgaliešiem būtu patīkami iepirkties.
Savu saražoto produkciju varat pārdot veikalā tepat uz vietas?
Kartupeļus un graudus varu pārdot arī uz vietas, bet gaļu ne, jo tādā gadījumā ir vajadzīga sertificēta kautuve. Ja tā būtu,
tad arī gaļas produkciju drīkstētu tirgot veikalā.
Kapitālieguldījumi veikala izveidošanā noteikti bija ievērojami. Cik ilgā laikā ieguldītie līdzekļi varētu tikt atpelnīti un
sākt nest peļņu?
Kapitālieguldījumi bija lieli, jānopērk ēka, jāizremontē, vajadzēja iegādāties vitrīnas, kases aparātus, datorus un daudz ko
citu, jo es domāju, ka veikals ir mūsdienīgā līmenī. Produkciju AIBE mums dod avansā, pēc tam 10 līdz 30 dienu laikā, atkarībā no
piegādātājfirmas, mums jāapmaksā rēķini. Mēs esam aprēķinājuši, ka gadā mums vajadzētu būt vismaz 1500 latu tīrajai peļņai, tas
sanāk 25 līdz 30 gadu laikā mums atmaksātos kapitālieguldījumi. Šī summa ir minimālā, bet mēs ceram, ka peļņa būs lielāka. Bet
šis ir pašapkalpošanās veikals un zudumi tādos veikalos parasti ir lielāki nekā citos, kur nav pašapkalpošanās.
Cik es zinu, arī citos veikalos ir šie zudumi. Protams, pašapkalpošanās veikalā ir lielāka iespēja kaut ko piesavināties “pa
kluso” nesamaksājot. Kā domājat cīnīties ar to?
Daži ir jau noķerti, bet pagaidām šo zēnu uzvārdi vēl nav zināmi plašākai sabiedrībai. Viņi paši to zina, viņu draugi arī un
es domāju, ka viņi vairāk tā nedarīs. Ja tas būs atkārtoti, tad viņu vārdus publicēsim avīzēs un ierosināsim lietu nepilngadīgo
inspekcijā. Bet es domāju, ka tik tālu nenonāksim, jo mūsu bērni ir samērā apzinīgi un, ja nav naudas, var arī paprasīt pārdevējām
kādu konfekti. Tas būs labāk nekā zagt un nokļūt kaunā. Mums pagaidām ir spoguļi, bet ļoti drīz uzstādīsim arī novērošanas
kameras, kurās katra darbība tiks fiksēta un varēsim pierādīt visas apmeklētāju nelikumīgās darbības.
Vai ir problēmas ar kadriem, jo daudz cilvēku no Birzgales tagad brauc strādāt uz pilsētām?
Pagaidām ar kadriem problēmu nav, mums strādā trīs pārdevējas, veikala vadītāja, grāmatvede un kurinātājs.
Ir varbūt kādi plāni vasaras sezonai, būs kāda vieta, kur cilvēkiem pasēdēt, kvasu padzerties?
Diemžēl vasarā pie veikala nevaram ierīkot galdiņus, jo mūsu rīcībā nav tik lielas finanses. Ir plānots blakus frizētavai
atvērt kafejnīcu, kur cilvēki varētu pa dienu paēst pusdienas, vakaros pasēdēt un atpūsties. Bet tas ir tikai laika un finansu
jautājums.
Vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar pagasta bibliotēku?
Bibliotēka šinī gadījumā netraucē. Vispār bibliotēkas vietā perspektīvā ir plānots saimniecības preču veikals, bet tas ir
nākotnes jautājums, kas atkarīgs no veikala apgrozījuma un peļņas. Vismaz šogad bibliotēka varēs palikt šajā vietā.
Pirms Ziemassvētkiem bija tāds nepatīkams gadījums – veikals tika apzagts. Kā Jūs domājat, kas tam varētu būt par
iemeslu? Arī agrāk, kad šis veikals vēl bija patērētāju biedrības pakļautībā, tas tika vairākkārt apzagts. Kaut kāda apsēstība, vai?
Ko tur var pateikt, nu nezinu, veikals tiek apsargāts, ir ierosināta krimināllieta un policija tagad meklē. Ir jau tā – kurus
veikalus zog, tos zog, jo mēs painteresējāmies Ogrē un izrādās, ka tur arī parasti apzog vienus un tos pašus veikalus. Varbūt ir tāda
aura, kas zagļus pievelk, varbūt to turpina tie paši, kas nav noķerti, bet neko konkrētu es nevaru pateikt.
Pašlaik Birzgalē ir četri pārtikas veikali. Kas īpašs būtu Jūsu veikalam, ar ko pievilināt pircējus?
Nu principā galvenokārt ar lētāku un kvalitatīvāku preci. Pie mums vēl ir plašs nepārtikas preču klāsts, var izvēlēties
dāvanas, suvenīrus, sadzīves ķīmiju. Vēl mūsu veikalā liels pluss ir pašapkalpošanās – cilvēkiem patīk preci apskatīt, pacilāt,
novērtēt un izvēlēties to labāko. Es gribētu visiem birzgaliešiem novēlēt laimīgu un bagātu jauno gadu, kā arī pēc iespējas biežāk
apmeklēt mūsu veikalu!
Ar SIA “Eirospars” īpašnieku sarunājās V.Pastars.
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SKOLAS ZIŅAS.
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.
27. Reinsone Evija
8.kl.
28. Pudule Līga
8.kl.
29. Krastiņš Raivis
9.kl.
30. Seņiņecs Vasilijs
9.kl.
11 skolēni mūsu skolā nav kavējuši nevienu dienu, tātad
ir bijuši skolā visas dienas. Arī šie skolēni saņēma grāmatu un
pateicību. Tie bija:
1. Pudule Līga
8.kl.
2. Ļebedeva Renāte
7.kl.
3. Biķernieks Mārtiņš
7.kl.
4. Paukšte Toms
6.kl.
5. Grahovska Diāna
6.kl.
6. Seņiņecs Jurijs
5.kl.
7. Lielmežs Ēriks
4.kl.
8. Rubins Kristers
3.kl.
9. Tretjakovs Juris
2.kl.
10. Petrova Alise
1.kl.
11. Puišele Sindija
1.kl.
Noslēdzās arī 1.kārta skolotājas Dainas Melnūdres
izsludinātajam Dienasgrāmatu konkursam. Veicināšanas
balvas saņēma Dita Buša, Laura Bērziņa, Lāsma Krastiņa,
Evita Reinsone, Marta Baiba, Toms Paukšte, Jānis Martinovs,
Ingars Ivanovskis, Einārs Hamrihs, Juris Klimans, Līga
Pudule, bet galveno balvu 10 latu prēmiju saņēma Evija
Reinsone, kurai bija visakurātākā un savu uzdevumu
pildošākā Dienasgrāmata.
Decembra beigās noslēdzās arī “Erudīts - 2006”
vēstures kārta. Uzvarētāji 5.-9.klasu grupā ir Ingars Ivanovskis
- 20 punkti, Jānis Martinovs - 19 punkti, Linda Artihoviča -17
punkti, 1.-4.klašu grupā Sindija Puišele 20, Zigurds Teikmanis
19,5 Ēriks Lielmežs 18,5 Kristers Lielmežs 18,5 .
Kopvērtējumā 5.-9. klašu grupā lielāko punktu skaitu
par trim kārtām savāca Jānis Martinovs- 65,9 punkti, Linda
Artihoviča- 64,2, Renāte Ļebedeva- 57,2 , 1.-4. klašu grupā
Sindija Puišele- 74,8, Zigurds Teikmanis- 73,7, Ēriks
Lielmežs- 69.
Pēdējā mācību dienā pēc liecību saņemšanas varējām
doties mājās un baudīt ilgi gaidītās brīvdienas.
Nu ir pagājušas divas nedēļas , un arī brīvdienas ir
galā. Sāksim atkal mācīties. Skolēnu padomes vārdā novēlu
skolēniem un skolotājiem labi saprasties un veiksmīgi strādāt
2.semestrī.
Skolēnu padomes priekšsēdētāja Evija Reinsone

No 5.novembra tika izsludināta „Erudītu-2006”
konkursa 3.kārta latviešu valodā. Piedalījās 32 skolēni. 5.9.klašu grupā uzvarētāja ir Linda Artihoviča, otrajā vietā Jānis
Martinovs, trešajā- Evija Reinsone, Evita Reinsone. 1.-4.
klašu grupā uzvarētāja ir Sindija Puišele, otrajā vietā- Zigurds
Teikmanis, trešajā- Ēriks Lielmežs.
No 30. novembra līdz 8. decembrim tika izsludināts
konkurss „Ziemassvētku klase”. Visas klases tika dekorētas.
Paldies 9.klasei par skolas rotāšanu. Skolēnu padome
sagatavoja diplomus un sveica skaistāk noformēto klašu
skolēnus.
7.decembrī Ogrē notika konkurss „Lakstīgala”.
1.vietu sākumskolu grupā izcīnīja 4.klases meitenes Lāsma
Pētersone, Kristīne Ķibilde, Baiba Kauliņa, Juliāna Kokina un
3.klases zēns Zigurds Teikmanis skolotājas Sandras Siliņas
vadībā. 3.vietu 5.-9.klašu grupā izcīnīja 6. klases zēni Ingars
Ivanovskis, Toms Paukšte, Jānis Martinovs, Dmitrijs Taradajs
un 5.klases meitene Linda Artihoviča skolotājas Ineses
Martinovas vadībā. 1.vieta tika izvirzīta uz zonālo konkursu
„Lakstīgala”, kas notiks Tukumā 2. februārī.
No 15.-19.decembrim visi klašu kolektīvi svinēja
savas klašu eglītes, kurās par lielu pārsteigumu visiem
bērniem, Ziemassvētku vecītis nesa paciņas, par kurām nebija
jāmaksā. Kā vēlāk atklājās, tās bija dāvana no pagasta
padomes. Liels paldies par šo burvīgo pārsteigumu!
21.decembrī notika lielā skolas Ziemassvētku balle,
kurā gandrīz visas klases rādīja priekšnesumus, uzstājās arī
lielais un mazais koris , 7. un 6.klašu vokālie ansambļi.
22.decembrī bija pēdējā mācību diena šajā semestrī.
Pirmajā stundā klašu audzinātāji vēlreiz atgādināja un stāstīja
par bīstamiem gadījumiem, kādi var rasties, neuzmanīgi
rīkojoties ar uguni un dažādu pirotehniku, kā arī esot
neuzmanīgiem uz ceļa. Svinīgajā līnijā apbalvojumus par
augstiem mācību sasniegumiem saņēma Sindija Puišele,
Sindija Linda Dzenovska, Kristīne Ķibilde. 30 skolēni saņēma
pateicības rakstu un grāmatas par to, ka ir mācījušies labi un
teicami. Tie bija:
1. Vilčuks Andris
1.kl.
2. Veiskate Brenda
1.kl.
3. Šķeltiņš Juliāns
1.kl.
4. Lozova Sabīne
1.kl.
5. Lielmežs Kristers
1.kl.
6. Jēkabsons Aigars
2.kl.
7. Māliņa Lauma
2.kl.
8. Rubins Kristers
2.kl.
9. Tretjakovs Juris
2.kl.
10. Teikmanis Zigurds
3.kl.
11. Petrovskis Aivis
3.kl.
12. Seņiņecs Edgars
3.kl.
13. Kauliņa Baiba
4.kl.
14. Artihoviča Linda
5.kl.
15. Peļovina Paula
5.kl.
16. Grahovska Diāna
6.kl.
Lāsma
17. Hamrihs Einārs
6.kl.
Krastiņa
Jānis
18. Ivanovskis Ingars
6.kl.
Martinovs
19. Klimans Juris
6.kl.
20. Kozlovskis Linards
6.kl.
21. Martinovs Jānis
6.kl.
Šie skolēni ieguvuši visaugstāko vidējo
22. Bezzubova Kristīne
7.kl.
atzīmi šī mācību gada I semestrī!
23. Hunčaks Mārcis
7.kl.
24. Krastiņa Lāsma
7.kl.
25. Ļebedeva Renāte
7.kl.
26. Reinsone Evita
7.kl.

Linda
Artihoviča
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2006.gada 28.decembra padomes
sēdē Nr. 13 deputāti NOLĒMA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Apstiprināt Birzgales pagasta teritorijas plānojumu.
Izdot saistošos noteikumus Nr.8 „Birzgales pagasta
teritorijas plānojums” (grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi).
Piešķirt materiālos pabalstus - 1 personai Ls 20,- apmērā
ārstēšanās izdevumu segšanai, 1 personai Ls 78,apmērā GMI nodrošināšanai uz 3 mēnešiem.
Apmaksāt ģimenes ārstes I.Grīnbergas piestādīto rēķinu
Ls 31,50 apmērā pacientu maksas segšanai par mājas
vizītēm sociālajos dzīvokļos VIII, IX, X, XI mēnešos.
Ar 2007.gada 1.janvāri mainīt sporta zāles nomas maksu
uz Ls 7,-/stundā, sporta zāles nomas maksu sporta kluba
biedriem uz Ls 2,-/mēnesī.
Ar 2007.gada 1.janvāri apstiprināt vecāku maksu par
ēdināšanu pirmsskolā – Ls 0,75 dienā.
Sakarā ar pārtikas produktu cenu pieaugumu, ar
2007.gada 08.janvāri apstiprināt pusdienu maksu
pamatskolā - Ls 0,40.
Novirzīt finanšu līdzekļus Ls 1600,- malkas iegādei.
Pamatojoties uz 2007.gada Ogres rajona pašvaldību
sporta spēļu nolikuma punktu par finansējumu
pašvaldību
komandām
sacensībās
un
30.11.2004.Ministru kabineta Noteikumiem Nr.990
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un
darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”, ar
2007.gada 01.janvāri apstiprināt dienas naudu sacensību
dalībniekiem Ls 4,-/ dienā vienam dalībniekam.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma :
1) “Drampi” 2.zemes gabalu 7.9 ha platībā, piešķirt
nosaukumu – “Rieti”;
2) “Runči” 2.zemes gabalu 7,3 ha platībā, piešķirt
nosaukumu – “Meža Runči”;
3) “Apiņi”, 1.zemes gabala 5 zemes gabalus, nosakot
zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju
apbūve:
1. zemes gabals 1,26 ha platībā, piešķirt
nosaukumu – “Apiņi-1”;
2. zemes gabals 1,38 ha platībā, piešķirt
nosaukumu– “Apiņi-2”;
3. zemes gabals 2,04 ha platībā, piešķirt
nosaukumu– “Apiņi-3”;
4. zemes gabals 2,20 ha platībā, piešķirt
nosaukumu– “Akmentiņi”;
5. zemes gabals 0,33 ha platībā, piešķirt
nosaukumu– “Skudriņas-1”;
Atļaut sadalīt nekustamu īpašumu “Enkurnieki” 6 zemes
gabalos, nosakot zemes lietošanas mērķi- individuālo
dzīvojamo māju apbūve:
1) zemes gabals 1.56 ha platībā, saglabāt esošo
nosaukumu– „Enkurnieki”;
2) zemes gabals 0,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Enkurnieki-6”;
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3) zemes gabals 0,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
„Enkurnieki-2”;
4) zemes gabals 0,72 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Enkurnieki-3”;
5) zemes gabals 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
„Enkurnieki-4”;
6) zemes gabals 0,515 ha platībā, piešķirt nosaukumu
– „Enkurnieki-5”.
12. Atļaut sadalīt nekustamu īpašumu “Kalnzīles” 4 zemes
gabalos, nosakot zemes lietošanas mērķi- individuālo
dzīvojamo māju apbūve:
1) zemes gabals 0,5 ha platībā, saglabāt esošo
nosaukumu– „Kalnzīles”;
2) zemes gabals 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Kalnzīles-1”;
3) zemes gabals 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu) –
„Kalnzīles-2”;
4) zemes gabals 0,506 ha platībā, piešķirt nosaukumu
– „Kalnzīles-3”;
13. Atļaut sadalīt nekustamu īpašumu “Miezīši” 11 zemes
gabalos, nosakot zemes lietošanas mērķi- individuālo
dzīvojamo māju apbūve:
1) zemes gabals 0,5 ha platībā, saglabāt esošo
nosaukumu– „Miezīši”;
2) zemes gabals 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Miezīši-1”;
3) zemes gabals 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
„Miezīši-2”;
4) zemes gabals 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
„Miezīši-3”;
5) zemes gabals 0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Miezīši-4”;
6) zemes gabals 0,25 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Miezīši-5”;
7) zemes gabals 0,25 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
„Miezīši-6”;
8) zemes gabals 0,25 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
„Miezīši-7”;
9) zemes gabals 0,25 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Miezīši-8”;
10) zemes gabals 0,25 ha platībā, piešķirt nosaukumu –
„Miezīši-9”;
11) zemes gabals 0,25 ha platībā, piešķirt nosaukumu–
„Miezīši-10”.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns.
Sociālais darbinieks ziņo, ka 2006. gada decembra mēnesī
sociālajos pabalstos iztērēts: Ls849,80
No tiem:
GMI pabalsts
Ls 24,pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 113,40
ēdināšanas pabalsts pirmsskolā
Ls 122,40
pabalsts ārkārtas situācijās – ārstēšanās izdevumu segšanai
slimnīcā
Ls 40,pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā maznodrošinātajai
personai
Ls 20,pabalsts malkas iegādei trūcīgai ģimenei
Ls 20,pabalsts represētajām personām
Ls 340,pabalsts bēru gadījumos
Ls 140,pabalsts invalīdu grupas vadītājai
Ls 30,-
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Un ja pasaulē
Apklusīs viss,
Savam bērnam es būšu
Vālodzes šūpulis...

SVEICAM!
Ivetu un Raimondu Kalīšus
ar dēliņa ARTŪRA piedzimšanu!
PATEICĪBA
No sirds pateicamies pagasta padomei, deputātiem un
personīgi P.Kotāna kungam par rasto iespēju finansēt
ģimenes ārsta prakses telpu remontu un logu nomaiņu.
I.Grīnbergas ģimenes ārsta prakses mediķi.
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SVEICAM JUBILĀRUS 2007. GADA
JANVĀRĪ!
50 gados
Ilzi Drātnieci
Jāni Ādmini
Jāni Leiņu
Vizmu Vītolu
60 gados

Jevgēniju Sorokinu

70 gados

Dzintru Bērtuli

80 gados

Emmu Ozolu
Mariju Semjonovu

13. janvārī pulksten 10:00
Birzgales atklātais čempionāts zolītē.

Klājam ruberoīda jumtus
garāžām, noliktavām, privātmājām utt. Ātri un kvalitatīvi!!!
T:28682980
Laimīgu jauno gadu!!!

4.kārta notiks bērnudārza “Birztaliņa” telpās.

†
Pērku zemi, mežu. Ātra un droša samaksa.
Tālrunis 26465183

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Artemjeva Mirdza
Leja Herberts
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

Dāmu klubs gatavojas 3 gadu jubilejas ballei
Klāt tumšie ziemas vakari un mēs, dāmu klubs “Odziņas”, šoreiz
sanācām kopā, lai iemēģinātu rokas, otas un iztēli stikla apgleznošanā. Jāsaka,
darbs ir ļoti smalks, jo jāskatās krāsu toņi, krāsa jāklāj vienmērīgi, jāskatās, lai
nenotek. Iznākums patika visām, jo katrs darbiņš bija savādāks, oriģinālāks un
krāsaināks. Mūs mācīja Tukuma vidusskolas tēlotājas mākslas skolotāja Dace.
Pēc nedēļas pie mums Birzgalē viesojās Vija Šulce un Skaidrīte Tilaka,
kuras mūs iepazīstināja ar firmas New-Jeis produkciju. Lietojot šis firmas
kosmētiku, sadzīves ķīmiju un citus produktus, kuru skaitā ir arī uztura
bagātinātāji, sapratām tikai vienu – mums katram ir nopietni jāpadomā par
ķīmijas precēm un kosmētiku, ko lietojam ikdienā. Mēs riskējam saslimt ar vēzi,
kas ir viena no mūsu gadsimta izplatītākajām slimībām. Ļoti gribētos, lai mēs par
to domātu vairāk un iesaistītu šajās parrunās arī jauniešus.
Novembrī mēs ar lielu interesi noklausījāmies dziednieces Valentīnas
Uzares lekciju par ārstnieciskajām ziedēm, to iedarbību un, protams,
iegādājāmies tās sev un saviem tuviniekiem. Šīs ziedes gatavo viņa pati,
izmantojot ārstniecības augus, medu un citus bišu
produktus.
Iesākot Jauno gadu, pie tējas tases pārrunājām
iepriekš paveikto, sagaidījām Ziemassvētku vecīti, izlozējām loterijā dāvaniņas. Gatavojamies savai trīs
gadu jubilejas ballītei, pārrunājām kādus ciemiņus lūgsim, ko darīsim, lai visiem būtu jautri un interesanti.
Darba daudz, bet pašām prieks par to, ko esam paveikušas un arī nākotnes plāni mums jau ir zināmi.
Gribētos visiem birzgaliešiem novēlēt, lai Jaunajā gadā ir nezūdoša bagātība, neizzsīkstoša
enerģija un veiksme radošu ieceru īstenošanā.
Klubiņa vārdā Anita Romanova
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