
Marina Miņina, veikala Soprano 
pārdevēja:
 - Es iemīlējos, 
tas ir pats skais-
tākais, labākais 
un jaukākais 
2006. gada no-
tikums manā 
dzīvē. Lai arī ir 
netrūkst pircēju, vīriešu, kas centu-
šies ar mani iepazīties, pērkot šeit 
Origo, saldējumu, es mīlestību sati-
ku savā dzimtajā pilsētā Jelgavā. 

Aleksejs Zvjozdkins, veikala 
Mobium 
pārdevējs:
Pats labākais no-
tikums, šķiet, ir 
mans atvaļinā-
jums un brau-
ciens uz Ēģipti. 

Novembrī baudīt desmit patiesi 
siltas un saulainas dienas Sarkanās 
jūras krastā pie piramīdām un ka-
mieļiem – tas bija lieliski! 

Nadežda Gluhodedova, 
veikala Felice 
pārdevēja:
Gada labākais 
notikums bija 
oktobrī, kad uz-
zināju, ka mana 
meita ir stāvoklī 
un es kļūšu par 
vecmāmiņu ot-
rajam mazbērnam. Vēl nav zināms, 
kas gaidāms – puika vai meitene, 

bet ceru, ka meitene. Šie jaunumi 
mani dara laimīgu.

Olga Kukina, strādā veikalā 
Mobium:
2006. gads man 
bija veiksmīgs – 
es uzvarēju Benq 
Siemens akcijā 
mobilo telefonu 
tirgotājiem un 
ieguvu portatī-
vo datoru, septembrī Nokia mani 
atzina par vienu no veiksmīgāka-
jām Latvijas mobilo telefonu pār-
devējām, bet Hansalīzings kampaņā 
tiku atzīta par labāko mobilo tele-
fonu pārdevēju, un saņēmu video-
kameru. Līdzīgā veidā kļuvu arī par 
DVD atskaņotāja īpašnieci un saņē-
mu atzinības rakstus. Šis gads man 
tiešām nesis veiksmi.
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2006.gadā tirdzniecības centru in-
dustrija piedzīvoja nopietnas pār-
maiņas, kas saasināja konkurenci. 
Origo tajā noteikti nav zaudētājs. 

Šajā gadā t/c Spice atvēra centra 
otro kārtu, ievērojamu paplašinā-
šanos īstenoja arī t/c Domina. Pēc 
apjomīgas rekonstrukcijas augustā 
durvis apmeklētājiem vēra jaunā 
Galerija Centrs, kur šobrīd darbo-
jas 140 Latvijā jau pazīstami un 
iecienīti, kā arī Latvijas tirgum jau-
ni zīmoli. Galeriju Centrs ik dienu 

apmeklē 21 – 25 tūkstoši cilvēku, 
bet to nevar uzskatīt par tiešu Origo 
konkurentu, jo tā vairāk orientējas 
uz pircēju ar augstiem ienākumiem 
un tiek pozicionēta kā modes un sti-
la veikals, vecpilsētas galerija. 

Visas šīs tirdzniecības centros 
veiktās izmaiņas būtiski vairoja kon-
kurenci lielveikalu tīklos un saasinā-
ja cīņu par pircējiem. Zināma kon-
kurence vērojama apģērbu, apavu, 
juvelierizstrādājumu un pulksteņu 
kategorijās. 

Turpinājums 2.lpp.

Kopš pirmās darbības dienas 
mums ir bijis ārkārtīgi ambiciozs 
mērķis – mainīt cilvēku paradu-
mus. Jau šobrīd varam sacīt, ka, 
vērtējot kvalitāti un piedāvājumu, 
esam uz pareizā ceļa, un mērķis īs-
tenojas: ja agrāk Centrālās stacijas 
teritorijā apmeklētāji uzturējās vi-
dēji divas, trīs minūtes, tad tagad 
– gandrīz stundu. Tas ir labs sa-
sniegums, tomēr mums joprojām 
ir kurp tiekties.

Jau ceturto gadu mēs strādājam, 
lai pilnā mērā kļūtu par daudzfunk-
cionālu tirdzniecības un pakalpoju-
mu centru un saviem apmeklētājiem 
piedāvātu plaša sortimenta un aug-
stas kvalitātes preces un pakalpoju-
mus. Mēs strādājam, lai apmeklētāji 
justos ērti, varētu atrisināt visas sa-
vas aktuālās lietas un vēlētos te at-

griezties. Tieši tādēļ esam gādājuši 
par to, lai Origo atrastos dažādās re-
montdarbnīcas, pasta nodaļa, piecu 
banku filiāles un norēķinu punkti, 
vairākas kredītiestādes un apdroši-
nāšanas akciju sabiedrības. 

Šā gada laikā mērķtiecīgi un 
stabili audzis tirdzniecības apjoms 
– vidēji nedēļā Origo apgrozījuma 
rādītāji palielinājušies par 33 pro-
centiem, bet atsevišķās nedēļās pat 
līdz 47 procentiem. Tas ir drošs rādī-
tājs tam, ka pircēji uzticas mūsu kva-
litātei un pakalpojumu garantijai. 
Arī rudenī veiktā sabiedrības aptauja 
apliecina, ka Origo pircēji atzinīgi 
novērtē Origo apkalpošanas kvalitā-
ti un piedāvāto plašo preču klāstu. 
Taču, mums vēl ir gana darāmā. 
Svarīgi atcerēties, ka ik nedēļu Origo 
apkalpo vairāk nekā miljons klientu, 
un mūsu uzdevums ir strādāt tā, lai 
pircēji vienmēr būtu apmierināti. 

Īpaši gribētu atzīmēt arī nom-
nieku un viņu darbinieku labos sa-
sniegumus un nozīmi 2006.gadā, 
veicot uzlabojumus ne tikai veikalu 
interjerā, preču klāstā, bet arī efek-
tīvi sadarbojoties ar administrāciju 
nopietnu projektu ieviešanā, realizē-
šanā un atbalstīšanā. Kopīgi mums 
ir izdevies radīt vienu no pilsētas la-
bākajiem un populārākajiem tirdz-
niecības centriem, un tas ir mūsu 
visu nopelns. 

Nākamajā gadā novēlu neapstā-
ties pie sasniegtā un kopīgi, kā vie-
notam kolektīvam, uzstādīt arvien 
jaunus spožus mērķus un veiksmīgi 
sasniegt tos. Uz to arī tiecamies. 

Lai mums visiem izdodas! 

Administrācija 
jaunās telpās

Novembrī tirdzniecības centra 
Origo administrācija pārcēlās uz 
jaunām telpām. Turpmāk Origo di-
rektora kabinets atradīsies pulkste-
ņa torņa ēkas 5. stāvā, mārketinga 
menedžeres kabinets – ēkas 4. stāvā. 
Turp jābrauc ar liftu, kas ved uz Neo 
bāru.

Tehniskie menedžeri paliek sa-
vās līdzšinējās telpās – tirdzniecības 
centra Origo 4. stāvā. Taču uz laiku, 
kamēr telpās notiek pārbūve un re-
monts, turp var nokļūt caur Linstow 
Center Management ofisu – ar liftu 
pie Nordea Bankas A ēkas 1.stāvā. 

Turpinot Origo teritorijas sakār-
tošanu, 2006. gadā rekonstruēts 
Riepnieku ielas skvērs, kur savus 
pircējus gaida jaunas tirdzniecī-
bas vietas un kafejnīcas.

Skvērā, kas atrodas A un B tu-
neļu galā pretī Satiksmes ministri-
jai, labiekārtošanas un modernizā-
cijas laikā pilnībā nomainīts bruģa 
segums, izveidots mūsdienīgs un 
gaumīgs skvēra iekārtojums ar so-
liņiem, kā arī atjaunots un pastip-
rināts tā apgaismojums. Būtiski, ka 
rekonstruējot šo teritoriju, labiekār-
tojot tajā vides un zaļo zonu, tika 
saglabāti visi daudzgadīgie koki.  

Līdz jaunajam gadam darbu 

Riepnieku ielas skvērā uzsāk sep-
tiņas jaunas tirdzniecības vietas 
modernizētos kioska tipa veikalos. 
Turpmāk tur savus pakalpojumus 
patīkamā atmosfērā klientiem pie-
dāvās vairākas kafejnīcas un bistro, 
kā arī konditorejas un bakalejas 
preču pārdevēji. Skvērā ierīkotajās 
tirdzniecības vietās būs nopērkami 
arī preses izdevumi un citas preces. 

Tādējādi patlaban Rīgas Cen-
trālās stacijas ēka un tai pieguļošā 
apkārtne kļuvusi ērta, moderna un 
drošības prasībām atbilstoša, sa-
vukārt Origo kļuvis par vienu no 
jaunākajiem un veiksmīgākajiem 
tirdzniecības un servisa centriem 
visā Eiropā.

Labākais, kas ar jums 
noticis 2006. gadā?

Origo spējis mainīt 
cilvēku paradumus

Aleksandrs Ņemirovskis, t/c Origo 
direktors

Sakārtots arī 
Riepnieku ielas skvērs

Jauni konkurenti 
interesē, nevis biedē

Ar jauno gadu t/c Origo mārketin-
ga menedžeres pienākumus pildīs 
Liene Karpova. Iepazīstot Origo 
darbu, jaunā speciāliste secina, 
ka līdz šim strādāts pareizajā vir-
zienā, tādēļ viņa turpinās iesākto 
stratēģiju un grandiozas izmaiņas 
neplāno.  

31 gadu vecā L. Karpova mār-
ketinga un reklāmas jomā strādā 
pēdējos astoņus gadus. Karjeru viņa 
sākusi kā reģionālā direktora palīgs 
un projektu vadītāju asistents, vēlāk 
strādājusi par projektu vadītāju di-
vās reklāmas aģentūrās, bet Skandi 
Auto – par mārketinga menedžeri. 
Mārketinga menedžera izglītību 
viņa ieguvusi Biznesa augstskolā 
Turība. Par savu labāko īpašību L. 
Karpova uzskata mērķtiecību, kas 

vienmēr liek atrast ceļu vēlamā ie-
gūšanai. 

Origo L. Karpova sākusi iepazīt 
tikai, pieņemot darba piedāvājumu. 

«Iepriekš Origo neatradās manā ik-
dienas maršrutā, un to varēju vērtēt 
vien no ārpuses. Taču tagad, sākot 
iepazīt centru, gūstot informāci-
ju par tā tirdzniecības apjomu un 
darba rezultātiem, esmu patīkami 
pārsteigta. Tas mani arī pārliecina, 
ka izvēlētā mārketinga stratēģija ir 
bijusi pareiza, un es to turpināšu 
īstenot. Nekādas radikālas izmai-
ņas plānojusi neesmu,» atzīst jaunā 
tirdzniecības centra menedžere. 

Līdzšinējā tirdzniecības centra 
Origo mārketinga menedžere Una 
Tukiša gaida mazuli, un 2007.gada 
janvārī nogalē dosies pirmsdzem-
dību atvaļinājumā. Lai veiksmīgāk 
nodotu stafeti, janvāra pirmās trīs 
nedēļas līdztekus darbosies abas 
mārketinga menedžeres. 

Novēlēsim Lienei panākumus!

Darbu sāks jauna t/c Origo
mārketinga menedžere

Ar 2007. gadu t/c Origo mārketinga 
menedžere būs Liene Karpova



«Man patīk, ja apkalpojošais per-
sonāls strādā uniformās, arī sarka-
nā un melnā kombinācija ir laba, 
taču Ziemassvētku un jaungada 
laikā var atļauties arī ko jautrā-
ku,» restorāna Vikbolds personālu 
vērtē stilists Renejs Gūte.

Restorānu Vikbolds tirdzniecības 
centrā Origo daudzi atpazīst pēc tā 
koši sarkanā interjera, kas veidots ar 
70-to gadu stila elementiem. Veika-
lā arī apkalpojošais personās strādā 
uniformās – koši sarkanās blūzītēs 
un melnās biksēs. «Oficiantes savās 
uniformās iederas kopējā interjerā, 
kaut, iespējams, kādai blūzīte varē-
tu būt arī izmēru lielāka, ne tik ap-
spīlēta. Kā lielu plusu vērtēju to, ka 
viesmīlēm mati ir saņemti un darba 
laikā viņas nenēsā daudz rotaslietu. 
Labs ir arī piedurkņu garums blū-
zēm – gadās restorāni, kur viesmī-

les valkā arlekīna cienīgas blūzes 
ar gariem volāniem un kruzuļiem, 
kas mēdz nokļūt arī klienta šķīvī, 

bet restorānā Vikbolds jautājums ir 
atrisināts ar pusgarām piedurknēm. 
Pozitīvi arī tas, ka viesmīles valkā 

tumšus, neuzkrītošus un purngalā 
slēgtus apavus,» vērtē stilists. Taču 
Ziemassvētku un jaungada laikā 
viņaprāt būtu interesanti meiteņu 
uniformas papildināt ar atbilsto-
šiem aksesuāriem. «Katru dienu 
šurp nāktu, ja viņas būtu ģērbtas 
kā Ziemassvētku vecīši, sniegbal-
tītes vai smukas zaļas eglītes, kas, 
graciozi staigādamas, labi izskatītos 
uz  restorāna sarkanā fona,» neslēpj 
R.Gūte. 

Kritiskas piezīmes viņš velta 
restorāna Ziemassvētku noformēju-
mam, kur izmantotas zilās un zelta 
krāsas – tās uzkrītoši kontrastē ar 
kopējo sarkani, sudraboto interjeru. 
Viņš aicina rūpīgāk uzmanīt arī citu 
sīkumu atbilstību labam līmenim. 

Bet kopumā restorāns ar savām 
spilgtajām krāsām un izskatīgajām, 
gaumīgi ģērbtajām viesmīlēm vilina 
tajā iegriezties. 

Ir augusi tirdzniecības centra Ori-
go atpazīstamība, tas saglabājis 
savas pozīcijas populārāko Rīgas 
tirdzniecības centru vidū, kuros 
klienti ietur maltītes un iegādājas 
sev nepieciešamās preces – liecina 
mediju, tirgus un sociālo pētīju-
mu aģentūras TNS Latvia veiktā 
iedzīvotāju aptauja. 

Darbības stratēģija 
izvēlēta pareizi

Jau ceturto gadu veikta sabiedris-
kās domas aptauja, kurā, salīdzinot 
dažādus tirdzniecības centrus, tiek 
noskaidrots iedzīvotāju vērtējums, 
viņu iepirkšanās paradumi, kā arī 
atklāta Origo loma iedzīvotāju dzīvē 
un pozīcijas attiecībā pret konku-
rentiem. Rīgas un Rīgas rajona ie-
dzīvotāju intervijas notika telefonis-
ki, zvanot gan uz mobilajiem, gan 
fiksētajiem tālruņiem. Septembrī 
un oktobrī veiktās aptaujas rezultāti 
ir Origo labvēlīgi un ļauj secināt, ka 
izvēlētā darbības koncepcija bijusi 
pareiza.

Origo populārāko 
tirdzniecības centru vidū

Pētījums liecina, ka līdz 92% 
augusi tirdzniecības centra Origo 

atpazīstamība, kas salīdzinājumā 
ar 2005. gadu ir kāpums par čet-
riem procentiem. Origo ierindojies 
zināmāko un atzītāko tirdzniecī-
bas centru saraksta trešajā vietā, 
līdzās Maxima un tirdzniecības 
parkam Alfa. 

Turklāt Origo nosaukts kā otrs 
populārākais centrs, kurp doties 
ieturēt maltīti. Sa-
līdzinot kopējo pie-
dāvājuma klāstu, 
aptaujātie atzīst, 
ka pārtikas iegādes 
ziņā Origo konkurē 
ar universālveikalu 
Stockmann, bet pā-
rējās jomās tā gal-
venie konkurenti ir 
t/p Alfa un t/c Do-
mina. 

Būtiski, ka rak-
sturojot savus iepirk-
šanās paradumus, 
iedzīvotāji atzīst, 
ka regulāri iepērkas 
trijos tirdzniecības 
centros, un, lai kādi būtu pārējie 
divi, kā likums, viens no trim ir Ori-
go. Origo galvenie pircēji ir sievietes, 
klienti ar vidējo izpeļņu uz vienu ģi-
menes locekli līdz 200 latiem. 

Iedzīvotāji novērtē 
apkalpošanu un cenas
Kā galveno Origo priekšrocību 

iedzīvotāji min centra izdevīgo at-
rašanās vietu. Īpaši atzīmēta arī labā 
apkalpošana un salīdzinoši izdevīgās 
cenas. Iepriecinoši, ka iedzīvotāji 
Origo uztver kā pilsētas dzīves stila 
sastāvdaļu. Tāpat kā viņi ieraduši 

atpūsties kinoteāt-
rī vai dzert kafiju 
kādā iemīļotā Rīgas 
kafejnīcā, tā ikdie-
nas neatņemamam 
sastāvdaļa ir arī 
Origo. Tas aplieci-
na, ka Origo izdo-
das īstenot vienu no 
saviem galvenajiem 
uzdevumiem – būt 
pilsētas dzīvesstila 
satelītam, uztvert, 
ko pircēji meklē un 
piedāvāt to koncen-
trētā veidā šeit.

Origo kļuvis par 
iecienītu jauniešu 

pulcēšanās un atpūtas vietu. To vēl 
vairāk veicinājusi universālveikala 
Centrs slēgšana tā rekonstrukcijas 
laikā, taču nu viņi pieraduši pie 
Origo un, šķiet, ka te arī paliks, 

neraugoties uz Galerijas Centrs at-
vēršanu. Kaut kopumā pētījums 
parāda salīdzinoši zemu klientu lo-
jalitāti Origo centram, jāteic, ka tā 
ir aktuāla arī citiem tirgus dalībnie-
kiem un tirdzniecības centriem kā 
tādiem. 

Kritiski par preču 
kvalitāti un atmosfēru 
Vienlaikus pētījumā atklājas Ori-

go nepilnības, ko turpmākajā darbā 
vajadzētu novērst. Aptaujātie gan 
nenosauc kādus izteiktus mīnusus, 
un minētie aspekti vairāk iekļaujas 
«pelēkajā zonā» – starp labo un slik-
to. Viena no lietām, ko klienti vē-
lētos redzēt labāku, ir apavu un ap-
ģērbu izvēle. Arī preču kvalitāte un 
ēdināšana būtu uzlabojama, lai gan, 
citu jautājumu atbildēs aptaujātie tās 
dēvē par labām. Starp lietām, ko va-
rētu uzlabot, iedzīvotāji min arī Ori-
go atmosfēru, kas bieži vien ir stei-
dzīga tieši atrašanās vietas un milzīgo 
centra apmeklējumu rādītāju dēļ. 

Taču kopumā pētījums aplie-
cina, ka Origo izvēlētā stratēģija ir 
bijusi pareiza un darba rezultāti ir 
labi. Turklāt tas arī ļauj saskatīt vājos 
punktus un potenciālos darbus, kam 
turpmāk pievērst lielāku uzmanību.

«Milzīga cilvēku plūsma un teica-
ma sadarbība ar administrāciju ir 
būtiskākie faktori, kas mūsu dar-
bību tirdzniecības centrā Origo 
ir ļāvuši paplašināt no maza bis-
tro līdz restorānu, bistro un bāru 
tīklam,» vērtē SIA Lage Ko valdes 
loceklis Oļegs Arups.  

Pirms septiņiem gadiem ar 
mazu bistro dzelzceļa stacijas teri-
torijā Lage Ko uzsāka savu darbību 
sabiedriskās ēdināšanas jomā. Šo-
brīd tirdzniecības centra Origo pa-
spārnē Lage Ko ir plašākais daudz-
veidīgu restorānu, bistro un bāru 

pārstāvis, kas savu darbību attīstī-
jis arī citos tirdzniecības centros. 
Tomēr Origo tas joprojām vērtē kā 
īpašu vietu. «Šobrīd Origo mums ir 
septiņas dažāda līmeņa sabiedriskās 
ēdināšanas vietas – ķīniešu un ja-
pāņu nacionālās virtuves restorāns 
Gan bei, kaukāziešu virtuves resto-
rāns Madžari, un Thali, kas specia-
lizējas indiešu nacionālajā virtuvē, 
kā arī pulksteņtorņa bārs Neo, kas 
piedāvā ne tikai dzērienus, bet arī 
izmeklētu austrumu un Eiropas 
virtuvi. Ir arī bistro Lage un Kļa-
vas lapa, kā arī neliels tirdzniecības 
punkts, kur pārdodam bulciņas un 

saldumus. Nevienā citā centrā tik 
plaši savu darbību neesam attīs-
tījuši, ko Origo lielā mērā varam, 
pateicoties veiksmīgajai sadarbībai 
ar centra administrāciju,» spriež 
O. Arups.  

Par Origo lielāko priekšrocību 
Lage Ko valdes loceklis min ārkārtīgi 
lielo cilvēku plūsmu no Centrālās 
stacijas. Taču restorānu un bāru ap-
meklētāji nav tikai nejauši garāmgā-
jēji – ir daudz cilvēku, kas speciāli 
brauc pusdienot uz tirdzniecības 
centru. Tas pēc O. Arupa domām 
liecina par labo atmosfēru Origo un 
katrā restorānā. «Protams, mēs ļoti 

lielu vērību pievēršam arī pasniegto 
ēdienu kvalitātei – tai jābūt visaugs-
tākajai,» uzsver O.Arups.

«Daudzie iebraucēji, kas tomēr 
atšķiras no mums, latviešiem, 
darbu Origo padara interesantā-
ku, bet gaišās un mājīgās telpas – 
patīkamāku. Taču arī šeit ir lietas, 
kuras vajadzētu uzlabot,» neslēpj 
veikala Lelija pārdevēja Anita Vit-
kovska.

«Savulaik būdama universālveikala 
Centrs pārdevēja, bet tagad, strādā-
jot Origo, esmu pieredzējusi gan pa-
domju laika pircējus, kas rindā bija 
gatavi pacietīgi stāvēt stundām, gan 
mūsdienu izvēlīgos un savas vēlmes 
labi zinošos pircējus. Tiesa, lai arī 
pircēji dažādos laikos šķiet ārkārtī-
gi atšķirīgi, patiesībā cilvēka vēlmes 
nav mainījušās – viņam vienmēr gri-
bas kontaktēties ar atsaucīgu, laipnu 
pārdevēju, dzirdēt viņas viedokli,» 
atzīst Anita. Viņa nepiekrīt uzska-
tam, ka sievietes ir izvēlīgākas un 
rūpīgākas apģērba meklētājas. Nere-
ti tieši vīrieši gatavi veikalā pavadīt 
teju stundu vai vairāk, lai pārliecinā-
tos, ka, piemēram, kaklasaites krāsa 
perfekti atbilst krekla svītriņām, ku-
ras savukārt ir saskaņotas ar aproču 
pogām. Īpaši izvēlīgi esot ārzemnie-
ki, kuru Origo centrā netrūkstot un 
tieši tas esot visaizraujošākais. Darbu 
Origo patīkamāku darot arī gaišās 
telpas un kopējā tirdzniecības centra 
atmosfēra, taču ir arī lietas, kas va-
rētu būt labākas. Piemēram, darbu 
ievērojami atvieglot varētu labāka 
gaisa ventilācija.

Arī citi pārdevēji atzinīgi novēr-
tēja Origo telpas, atmosfēru un prie-
cājās par pircēju daudzveidību, bet 
kā problēmu, jo īpaši tirdzniecības 
centra 1. stāva veikalos, minēja lielo 
zādzību skaitu, kā arī narkomānu 
klātbūtni. Tas pārdevējiem radot 
nevajadzīgu satraukumu, ko varē-
tu novērst pastiprināts policijas un 
apsardzes darbs. Pārdevēji arī prie-
cātos, ja tirdzniecības centrā būtu 
ierīkota ēdnīca, kur viņi pusdienas 
varētu ieturēt ar atlaidēm.

Turpinājums no 1. lpp.
Šobrīd vēl pāragri prognozēt, cik 

lielā mērā šī konkurence saglabāsies 
nākamgad, kad Galerija Centrs ar 
savām aktivitātēm skaidri uzrunās 
un norādīs mērķa pircēju.

Par spīti pieaugušajai konku-
rencei, Origo spējis stabili turpināt 
kopējā apgrozījuma pieaugumu. 
«Origo ir kā Rīgas spogulis, kas pēta 
pircēja vēlmes, tās veiksmīgi uztver 
un realizē tirdzniecības centrā. Tieši 
spēja manevrēt un būt elastīgiem ir 
mūsu panākumu atslēga, kas jaunu 
konkurentu parādīšanos ļauj uztvert 
ar interesi, nevis bailēm vai bažām,» 
vērtē Origo direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis. 

To novērtē arī Origo nomnieki, 
kas nevēlas doties prom uz citiem 
centriem. Turklāt Origo ir vienīgais 
tirdzniecības centrs Latvijā, kam ik 
nedēļu ir vairāk nekā miljons ap-
meklētāju. 

Konkurenti 
nebiedē

Pētījums: Origo populārāko 
tirdzniecības centru trijniekā

Stilists: Vikbolds – aicinoši košs un gaumīgs

Vērtē 
pārdevēji

Lage Ko restorāni vislabāk jūtas Origo

«Piedāvājam ēdienus praktiski no visas 
pasaules, bet, ja radīsies ideja vēl kāda 
restorāna atvēršanai, meklēsim iespējas 
to darīt tieši Origo,» teic O. Arups. 

Raksturojot 
savus iepirkšanās 
paradumus, 
iedzīvotāji atzīst, 
ka regulāri 
iepērkas trijos 
tirdzniecības 
centros, un, lai kādi 
būtu pārējie divi, 
kā likums, viens no 
trim ir Origo

Stilists Renejs Gūte atzīst, ka koši sarkanā krāsa uzrunā klientu un aicina iegriezties 
restorānā, kur apkalpo piemērotās uniformās tērptās oficiantes



Aizvien sekmīgāk Origo centra 
pulksteņa torņa ēkas (B ēkas) tre-
šajā stāvā tiek īstenota Brand Stock 
koncepcija, kas ļauj produkciju ar 
pazīstamiem, novērtētiem un dār-
giem zīmoliem jeb preču zīmēm, 
var iegādāties par zemāku cenu. 

Tulkojumā no angļu valodas 
stock nozīmē krājums, attiecīgi ar 
vārdu Brand Stock apzīmē atpa-
zīstamu, augstvērtīgu zīmolu pro-
dukcijas krājumu pārdošanu par 
ievērojami zemāku cenu. Parasti tā 
ir iepriekšējās sezonas kolekcija, vai 
tāda, kas bijusi pasūtīta pārāk lielā 
apjomā un uzreiz nav iztirgota. Taču 

firmas zīme uz tās ir īsta, attiecīgi 
garantēta augsta kvalitāte, kāda tā 
prasti ir pazīstamiem zīmoliem.

Kopš septembra ViaStore veika-
lā par pievilcīgām cenām pieejami 
tādu atpazīstamu zīmolu ražojumi 
kā Camel Active, Murphy&Nye, 
Treck&Travel un Gas. Līdzīgi, par 
pieņemamu cenu tajā nopērkami 
arī sieviešu un vīriešu klasiskā un 
casual stila augstas kvalitātes ap-
ģērbi. 

Paredzams, ka attīstot pircēju 
iecienīto Brand Stock koncepciju, 
2007. gada sākumā tiks atvērts pē-
dējais Brand Stock veikals – Nike 
sporta preču outlets. 

ViaStore veikals papildina 
Brand Stock koncepciju

Kopš 1. novembra t/ c Origo apsar-
dzes vadītāja pienākumus pilda 29 
gadus vecais Andrejs Meņšikovs. 
Pirms tam viņš vadīja apsardzes 
dienestu t/c Olimpija un Mols. 

«Gādājot par drošību un kār-
tību t/c Origo, mēs to nodrošinām 
arī vienā no Rīgas stratēģiski nozī-

mīgākajiem objektiem – Centrālajā 
dzelzceļa stacijā. Tas apsardzei uzliek 
papildu atbildību un liek vienmēr 
būt uzdevumu augstumos, liek būt 
labākajai. Sadarbojoties ar policiju, 
centra nomniekiem un apmeklētā-
jiem, mēs uz to arī tiecamies. Uzska-
tu, ka Rīgas dzelzceļa stacija patiesi 
ir viena no drošākajām,» savu dar-

bības lauku vērtē jaunais t/c Origo 
apsardzes vadītājs.

A. Meņšikovs atzīst, ka līdz ar 
jauno amatu ievērojami palielināju-
sies viņa atbildība – ik dienu cauri 
stacijai iziet ievērojami lielāks cilvē-
ku skaits nekā pārējos tirdzniecības 
centros. Pastiprināti jāsaskaras arī ar 
bezpajumtnieku radītajiem riskiem. 
Taču, analizējot datus, iepazīstot sa-
vus padotos un Origo nomniekus, 
nodrošināt augsta līmeņa drošību 
izdodas arī šajā sarežģītajā objektā. 
«Turklāt, man patīk atrasties kustī-
bā, pašam staigāt pa centru, uzzināt 
un izjust, kas tajā notiek. Tikai tā ie-
spējams stratēģiski pareizi un veik-
smīgi izvietot apsardzes posteņus. 
Visbiežāk apmeklētāji, kas izdarījuši 
kādu zādzību vai citu pārkāpumu, 
par apsardzes darbu nekādu sajūs-
mu neizrāda, taču ir patīkami, kad 
pie mums nāk arī lūgt palīdzību. 
Tas nozīmē, ka cilvēki mums uzticas 
un, pateicoties mums, tirdzniecības 
centrā un stacijā jūtas droši. Un tas 
ir galvenais stimuls strādāt teicami. 
To arī darīsim turpmāk, lai labi jus-
tos gan veikala nomnieki un pārde-
vēji, gan arī apmeklētāji,» tā Andrejs 
Meņšikovs.

Origo centrs un 
Centrālā stacija ir droša

Kopš novembra par kārtību un drošību t/c Origo, līdz ar to arī Centrālajā stacijā 
gādā jaunais apsardzes vadītājs Andrejs Meņšikovs

Teju pusgadsimtu kā stabila vērtī-
ba, orientieris un laika rādītājs rī-
dziniekiem un iebraucējiem bijis 
Centrālās stacijas pulkstenis. Taču 
laika gaitā torni, kas sākotnēji bū-
vēts citiem mērķiem, skārušas no-
pietnas izmaiņas. 

Stacijas pulksteņa tornis būvēts 
1965. gadā kā ūdenstornis, lai no-
drošinātu pietiekamu spiedienu 
Rīgas Centrālās pasažieru stacijas 
ūdensapgādes sistēmā. Laika gaitā 
torni un pulksteni skāra nelielas iz-
maiņas – septiņdesmito gadu beigās 

pret elektronisko tablo tika nomai-
nītas stundu iedaļas, ciparnīca un 
rādītāji. Savukārt 2002. un 2003. 
gadā pulkstenis piedzīvoja vislielā-
kās pārmaiņas, kad kompānija Lins-
tow Varner īstenoja Stacijas laukuma 
un arī pulksteņa torņa rekonstruk-
ciju. Rezultātā vecais pulksteņa tor-
nis tika nojaukts, bet turpat līdzās 
uzbūvēts jauns, kas vienlaikus kļuva 
arī par vienu no tirdzniecības centra 
Origo kompleksa ēkām.

Zīmīgi, ka jaunais pulksteņa 
tornis ir nostājies vietā, kur savu-
laik bija paredzēts arī iepriekšējais 
– toreiz nobīde iznāca Ļeņingradas 
projektētāju kļūdas dēļ. Bet tagad 
pulkstenis atrodas tieši uz Raiņa 
bulvāra ass, tādējādi pareizs laiks ir 
redzams visa bulvāra garumā. 

Jaunais tornis ir saglabājis vecā 
torņa galvenos parametrus – augs-
tums – 43 metri, bet kopā ar uzraks-
tu «Rīga» – 46 metri. 

Pats pulkstenis ir izgatavots 
Vācijas kompānijā Perrot, tam ir 
ieprogrammēta vasaras un ziemas 
laika maiņa, satelīta kontrolē-
ta laika regulācija, un tas saglabā 
precīzu laika skaitīšanu arī strāvas 
padeves traucējumu gadījumos. Ik 
stundu pulkstenis no pareizā laika 
atskaites bankas Frankfurtē saņem 
pareizā laika signālu, kas nodroši-
na automātisku laika kontroli un 
labošanu. 

No ūdenstorņa par 
ceļvedi ar pareizu laiku

Būvēts kā ūdenstornis, 
stacijas pulkstenis piedzīvojis 
vairākas pārvērtības, līdz 
kļuvis par Rīgas precīzāko 
laikrādi un teicamu orientieri

Aizvien vairāk jauniešu iecienījuši 
tirdzniecības centra Origo B ēkas 
otro stāvu, kur tieši viņiem vienu-
viet modernas un aktuālas preces 
piedāvā vairāki veikali. Tagad to 
vidū arī jaunais Zapping Milano 
veikals.

Pēdējā gada laikā tirdzniecības 
centrs Origo rūpīgi strādāja, lai iz-
veidotu tieši jauniešus saistošu tirdz-
niecības zonu ar dažādiem veikaliem 
un plašu preču klāstu. Atklājot Origo 
B ēku, kur jau līdz šim ļoti liela daļa 
pastāvīgo pircēju bija jaunieši, lī-
dzās Sportland veikalam, tika atvērti 
jauniešu iecienītie Terranova, Mone 

un Etam B-Young veikali. Oktobrī, 
papildinot šo veikalu piedāvājumu, 
Origo B ēkas otrajā stāvā tika atvērts 
un jauniešu vidū jau popularitāti ie-
mantojušais Zapping Milano veikals, 
kas aktīvām jaunietēm piedāvā visu 
moderno, sākot ar biksēm, krekli-
ņiem, jakām, svārkiem, beidzot ar 
žaketēm, gan ikdienai, gan svinī-
gākiem pasākumiem un apģērbam 
piemērotiem aksesuāriem. 

Ar īstenoto jauniešu apģērbu un 
aksesuāru koncepciju apmierināti ir 
arī Origo nomnieki, kas savos vei-
kalos ik dienas redz aizvien vairāk 
jaunu cilvēku, kas šurp nāk paši un 
līdzi aicina arī draugus.   

Jauniešiem atvērts 
Zapping Milano veikals



Ceļa malās augoša marihuāna, 
kontrabandas cigaretes, pili at-
gādinoša lidosta, apburošas vies-
nīcas un fantastiska daba – šīs 
un vēl citas atmiņas un emocijas 
mājup no tūristiem maz redzētās 
un apgūtās Butānas atvedis tirdz-
niecības centra Origo direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis.

Butāna, kas ir divu pasaules liel-
valstu – Indijas un Ķīnas – ieskau-
ta, ir viena no viskonservatīvākajām 
valstīm pasaulē. Nākamgad apritēs 
simt gadi kopš tajā pastāv mantojama 
monarhija. Butānieši, saskaņā ar sta-
tistikas datiem, ir ar 
dzīvi astotā apmieri-
nātākā tauta pasaulē. 
Varbūt tas tādēļ, ka 
Butāna vienlaikus ir 
viena no pārtikušā-
kajām pasaules val-
stīm un vienlaikus 
tajā ir lētas preces un  pakalpojumi. 
Piemēram, labu rumu var iegādāties 
par LVL 1,20. «Uz Butānu labāk ne-
doties cilvēkiem, kas vēlas piedzīvoju-
mus un asas izjūtas,» brīdina A. Ņe-
mirovskis. «Tur dzīve rit mierīgi, tur 
var baudīt krāšņu dabu un kalnus. 
Cilvēki ir labsirdīgi, un ne jau tādēļ, 

ka tu esi tūrists. Tādi viņi ir patiesī-
bā.» Butānai tūrisms nav nozīmīga 
ekonomikas sastāvdaļa, un valstī no-
teikti stingri ceļošanas ierobežojumi. 
Ik dienu ārzemniekam Butānā jāpērk 
jauna vīza un jāievēro noteiktais mi-
nimālo tēriņu līmenis, kas nebūt nav 
mazs. Teritorijas ziņā Butāna ir mazā-
ka nekā Latvija, galvaspilsēta Timpu 
ir apmēram tikpat liela kā Kuldīga, 
tāpēc visur var tikt ar kājām un trans-
portlīdzekļu ielās ir visai maz.

T/c Origo direktoru pārsteidzis 
viesnīcu krāšņums, kas pārspēj pat 
rietumu standartus, un lidosta, kas 
atgādinājusi pili. Butāna ir ideāla vie-

ta, kur atslēgties no 
skaļās ikdienas. Tur 
nav tirdzniecības 
centru, kinoteātru, 
uzmācīgu tirgoņu, 
pat daudzstāvu māju 
nav. Tajā pat laikā 
viesnīcās pieejamas 

gan SPA procedūras, gan ierīkoti mo-
derni restorāni. Ēdieni ir ļoti vienkār-
ši, pārsvarā dominē rīsu un kartupeļu 
maltītes. «Neredzēju nevienu vietu, 
kur pārdotu cigaretes, tomēr smēķēja 
daudzi. Valstī tabakas produkti ienāk 
kontrabandas ceļā, un interesanta ir 
viņu politika: ja uz robežas nenoķer, 

tad valsts iekšienē likumsargi izplatī-
tājus liek mierā.» Eksotika ir arī ceļu 
malās augoša marihuāna. 

Butānā karaļa klātbūtne jūtama 
ik uz soļa, viņa fotogrāfijas izlīmētas 
visur. Vietējie savu vadoni mīl un 
ciena. «Tas bija saistošs un aizrau-
jošs ceļojums ar pilnīgi citādu vidi, 
citādu ritmu un mieru,» pieredzēto 
vērtē direktors A. Ņemirovskis.

Kā Latvijas universitātes vēstures 
students, veikala Cropp Town pār-
devējs Krišjānis Jantons ir pieda-
lījies īstos arheoloģiskajos izraku-
mos, ko joprojām atceras kā vienu 
no aizraujošākajiem piedzīvoju-
miem. Vēl jo vairāk tādēļ, ka ķē-
pīgais un lielu pacietību prasošais 
darbs nesis arī panākumus – Kriš-
jānis atradis māla pērlīti, kas dari-
nāta gadsimtiem senā pagātnē.

Universitātē Krišjāņa specializā-
cija ir Latvijas senlaiku vēsture, ko 
viņš ar lielu interesi izzina. Turklāt 
viņam bijusi arī iespēja par šo vēstu-
res periodu gūt priekšstatu ne tikai 
no grāmatās lasītā un lekcijās dzirdē-
tā, bet arī pašam piedaloties arheolo-
ģijas izrakumos Kurzemē, Kuldīgas 
pusē. «Vairākas nedēļas cītīgi strādā-
jām kādā senā latviešu apmetnes vie-
tā. Tādās vietās parasti nekādus bai-
sus atradumus neizdodas uziet, nav 
skeletu, galvaskausu un tamlīdzīgu 

lietu, kas parasti cilvēkiem saistās ar 
arheoloģiskajiem izrakumiem. Taču, 
rūpīgi strādājot, var uziet lietas, kas 
sniedz priekšstatu par seno laiku ik-
dienu, darbarīkiem, priekšmetiem, 
ko tolaik latvieši izmantoja. Man 
šajos izrakumos izdevās uziet vienu 
māla pērlīti. Saprotu, ka tas dau-

dziem var šķist sīkums, taču es biju 
sajūsmā,» atceras Krišjānis. 

Viņš vēlētos arheoloģiskajos iz-
rakumos nokļūt vēl kādu reizi, var-
būt arī kādā citā valstī. Bet līdz tam 
viņš turpina studijas un ik dienu 
cenšas būt labs palīgs Cropp Town 
pircējiem Origo centrā.

«Joga ir dzīves filozofija, mācība, 
ko es tikai apgūstu, taču tā man jau 
palīdz,» par savu ilggadējo aizrau-
šanos stāsta sieviešu apģērba veika-
la PTA pārdevēja Kristīne Kadiķe.

19-gadīgā Kristīne stāsta, ka jogai 
pievērsusies pirms pieciem gadiem. 
«Esmu izlasījusi daudz literatūras, 
mācījusies no saviem domubiedriem 
un cilvēkiem, kas šo dzīves filozofiju 
apguvuši daudz ilgāk. Noteikti neva-
ru sevi uzskatīt par lielu jogas speciā-
listi, taču tai laiku veltu katru dienu, 
tās pamatnoteikumus un gudrības 
cenšos pielietot ikdienā. Piemēram, 
ēšanas paradumus esmu izveidojusi 
atbilstoši šai austrumu mācībai. Pro-
ti, ēdu ļoti bieži, bet tikai nedaudz. 
Nekad nepārēdos un nekad neļauju 
savam organismam sajust badu. Tas 
ir viens no līdzekļiem, kas man ļauj 
dzīvot harmonijā ar sevi un apkārtē-
jiem – pavisam vienkārši, bet, efektī-
vi,» dažus knifiņus atklāj Kristīne.

«Man labi padodas zīmēšana, un 
tas ļauj klusībā lolot sapni kādu-
dien kļūt par dizaineri,» savus sap-
ņus atklāj vīriešu apģērbu veikala 
Dendi pārdevēja Larisa Hroļenko.

Larisa vaļas brīdī labprāt rokās 
ņem zīmuli un darina interesantus, 
grafikas stila melnbaltos darbus. «Pat 
šajā jomā zinoši cilvēki manus grafis-
kos zīmējumus vērtē kā labus un ir 
aicinājuši savu talantu izkopt skolā. 
Tomēr profesionāli zīmēšanu nekad 
neesmu mācījusies. Taču, nu jau ilgā-
ku laiku mans sapnis ir kļūt par inter-
jera dizaineri. Tā kā man ir zīmēšanas 
prasmes, iespējams, arī šajā jomā man 

ir talants, un, kas zina, varbūt tiešām 
saņemšos, lai iestātos skolā un kļūtu 
par profesionālu dizaineri. Līdz šim 
bija daudz laika jāvelta bērniem, un 
pašas vēlmes atstāju otrajā plānā, bet 
tagad, kad bērni paaugušies, var sākt 
domāt arī par sevis pilnveidošanu,» 
spriež Larisa. Interesants izaicinā-
jums, viņasprāt, būtu iespēja iekārtot 
ne tikai kādu biroja telpu vai mājokli, 
bet arī īstenot dažas pārmaiņas Origo 
centra noformējumā. 

Bet, kamēr studijas nav uzsāktas, 
viņa vaļasbrīžus labprāt velta arī šū-
šanai un lasīšanai. Sevišķi viņu saista 
vēstures un izziņas literatūra, savukārt 
dāmu romāniem gan laiku žēl tērēt. 

«Noslēpumaini un vilinoši – tādi ir 
briljanti, ko labprāt iegūtu arī savā 
īpašumā, bet kamēr tas nav noticis, 
es ar aizrautību lasu literatūru par 
dārgakmeņiem un juvelierizstrā-
dājumiem, lai labāk palīdzētu tos 
izvēlēties pircējiem,» savu kaislību 
atklāj juvelierizstrādājumu veikala 
Jahonts pārdevēja Olga Govorina.

Olga ir siguldiete un ik dienu 
vilcienā mēro ceļu no mājām līdz 
darbam un atpakaļ. Šo laiku viņa 
visbiežāk pavada klausoties mūziku 
vai lasot presi, vai arī literatūru par 
dārgakmeņiem un juvelierizstrādāju-
miem. «Kā jau sievietei, arī man pa-
tīk dārglietas, patīk zelts un dimanti. 
Protams, skaistas ir arī dabiskās pēr-
les, bet tās vairāk piemērotas elegan-
tām dāmām, nevis jaunām meitenēm 
kā man, tāpēc šobrīd mani sapņu 
dārgakmeņi ir briljanti,» stāsta Olga. 

Bet vēl viņai ļoti patīk peldēša-
na, kam velta vismaz pāris stundas 
nedēļā, gluži tāpat kā pastaigām 
gleznainajā Siguldā. «Esmu bagāt-
niece – dzīvoju skaistā vietā un strā-
dāju ar lietām, kas mani saista. Tas ir 
lieliski,» sajūsmu neslēpj Olga.
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