
Gita Mālmane, Jāņa Rozes grā-
matnīca:
Latvieši pamazām 
kļūst par lasītāju 
tautu – tas ir gal
venais secinājums 
pēc ziemas sezo
nas. Cilvēku ienā
kumi aug, un viņi 
var atļauties atlicināt naudiņu arī grā
matām, mūsu pircēju skaits ir palieli
nājies par aptuveni 20 procentiem.

Velga Reiss, aitas vilnas izstrādā
jumu veikala Live pārdevēja:

Par ziemas sezo
nu mēs sūdzēties 
nevaram – mūsu 
produkcijai šis 
ir labākais laiks, 
un šoziem mums 
klientu bija vai

rāk nekā pirms gada. Es to tik tieši 
nesaistītu ar Origo popularitātes 
pieaugumu, vienkārši cilvēki lai
kam sapratuši, ka laba manta ir un 
paliek laba manta. 

Signe Mola, kāzu salons Sāra:
Notiek aizvien 
vairāk kāzu – to 
mēs jutām arī 
ziemā. Ienākšana 
Origo pirms trim 
gadiem bija risks, 
jo neviena kāzu 
salona lielveika
los līdz tam nebija. Bet te ir ideāla 
vieta, pie mums brauc cilvēki gan 

no laukiem, gan ārzemēm, piemē
ram, no Igaunijas. Mums pat īpa
ša reklāma nav vajadzīga, jo Rīgā 
visi zina, ka Origo ir kāzu kleitu 
salons.

Jeļena Gūtmane, pulksteņu un 
aksesuāru veikals Times:
Decembris kā 
jau decembris – 
visi pērk dāva
nas, un ar to 
viss kārtībā. Bet 
janvāris un feb
ruāris gan tādi 
švaki, pat sliktāk 
nekā pagājušajā gadā šajā periodā. 
Iemesli? Viens noteikti ir sals, jo 
cilvēkiem nepatīk aukstumā līst 
ārā no mājas. Otrs iemesls – derētu 
vairāk padomāt par Origo reklāmas 
kampaņām pēcsvētku periodā.
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Kopš t/c Origo ir uzsācis darbu, 
mēs esam pieradinājuši apmeklētā
jus pie domas, ka kādreizējā drūmā 
stacija, kur negribējās uzkavēties 
ne minūti, kļuvusi par gaišu, ērtu 
un patīkamu centru. Apmeklētāji 
labprāt šeit iegādājas preces un pa
kalpojumus. Taču mums joprojām 
ir nepieciešams mainīties – kļūt 
smaidīgākiem, atsaucīgākiem un 
kvalitatīvākiem. Tie arī ir galvenie 
virzieni, kuros ikvienam ir iespējas 
rūpīgi un nemitīgi pilnveidoties.

Pieredze liecina, ka t/c Ori-
go cilvēki aizvien vairāk izvēlas 
augstas kvalitātes preces, tādēļ 

nomniekiem jāstrādā tā, lai ap
meklētāju vēlmes apmierinātu. 
Taču būtiski, ka pircēji pieprasa 
arī aizvien augstāku apkalpošanas 
kultūru, viņi vēlas redzēt smai
dīgu, kompetentu un izpalīdzīgu 
pārdevēju, un veikaliem ir īpaši 
rūpīgi par to jādomā. Ir jāorgani
zē mācības pārdevēju kvalifikācijas 
un klientu apkalpošanas kultūras 
celšanai. Apgūt spēju mainīties un 
kļūt aizvien labākiem pārdevējiem 
palīdz arī t/c Origo administrācija 
– tā saviem nomniekiem par zemā
kām cenām piedāvā īpašas Linstow 
akadēmijas apmācības par pircēju 
apkalpošanas standartu ieviešanu. 
Vienlaikus aicinu nomniekus pie
vērst lielāku uzmanību savu skatlo
gu noformējumam un preču izkār
tojumam – tam jābūt pārdomātam 
un aicinošam. 

T/c Origo lielu vērību pievērš arī 
ēdināšanas uzņēmumiem, to vispā
rējās koncepcijas uzlabošanai. Tas 
nozīmē, ka centrā varēs palikt tikai 
paši labākie. Ēdināšanas uzņēmu
miem jāatbilst visaugstākajām prasī
bām gan ēdiena kvalitātes jomā, gan 
arī uzņēmuma noformējuma, apkal
pošanas kultūras un tīrības ziņā. 

Tikai kopā strādājot un gādājot 
par aizvien augstāku kvalitāti, mēs 
kļūsim aizvien populārāki, klientu 
prasībām atbilstošāki, tādēļ šajā vir
zienā aicinu strādāt ikvienu.

Kā vērtējat aizvadīto 
ziemas sezonu?

Galvenais uzdevums – 
paaugstināt 
apkalpošanas 
kultūru un kvalitāti

T/c Origo direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis

Pēdējo gadu laikā Centrālajā 
dzelzceļa stacijā strauji mazinājies 
vilcienu skaits un attiecīgi arī pa
sažieru skaits, turpretim ar staci
jas kompleksu saistītajā t/c Origo 
apmeklējumu skaits pieaug. 

1997. gadā, vēl pirms t/c Origo 
būvniecības uzsākšanas, Stacijas lau
kumā un tuvējās ielās notika gājēju 
uzskaite. Toreiz tika konstatēts, ka 
skaistā, saulainā dienā laukumam 
un tuvējām ielām ir ap 200 000 
apmeklējumu – par cilvēku skaitu 
nevar runāt, jo, iespējams, daudzi 
gājēji šo ceļa posmu mērojuši divas 
vai pat vairāk reižu. Savukārt viena 
vienīga gājēju pāreja no Stacijas lau
kuma uz Merķeļa tika šķērsota ap
mēram 176 000 reižu. 

Kopš šī mērījuma veikšanas vil
cienu skaits ir ievērojami sarucis, 
būtiski mazinājies arī vilcienu pasa
žieru skaits, taču, pateicoties Origo, 
apmeklējumu skaits kompleksā ir 
augsts. Pie 14 t/c Origo ieejām iz
vietotas elektroniskas apmeklējumu 
uzskaites sistēmas. To dati liecina, ka 
ik nedēļu daudzfunkcionālajam cen
tram ir apmēram 1 miljons apmek
lētāju, citiem vārdiem – vienā dienā 
apmēram 143 tūkstoši. Tātad gan
drīz tikpat daudz, kā pirms desmit 
gadiem, kad vilcienu satiksme bija 
ievērojami intensīvāka. Tas liecina, 
ka t/c Origo apmeklē aizvien vairāk 
cilvēku, kuri spēj novērtēt kvalitatī
vās preces un daudzveidīgos pakalpo
jumus. Ir izremontētas un sakārtotas 
telpas; tumšās, drūmās krāsas nomai

nījuši gaiši un tīri toņi. Svarīgi, ka iz
devies ievērojami mainīt arī apmek
lētāju kontingentu – līdz ar stingras 
apsardzes ieviešanu centrā faktiski 
vairs neuzturas bezpajumtnieki, arī 
to, kas neievēro sabiedriskās kārtības 
normas, te kļuvis krietni mazāk. 

Bieži vien stacijas tuneļus šķērso 
cilvēki, kuri vēlas vien īsināt ceļu un 

kuriem sākotnēji nav bijis nodoma 
šeit kaut ko nopirkt vai ieturēt maltī
ti. Ja arī turpmāk t/c Origo nomnieki, 
pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji 
līdzās preču kvalitātei arvien vairāk 
domās par augstvērtīgu apkalpoša
nas kultūru, par cilvēkiem draudzīgu 
vidi, pieaugs ne tikai apmeklējumu, 
bet arī pirkumu skaits. 

19. martā t/c Origo oficiāli sākas 
pavasara un vasaras preču tirdz
niecības sezona. Klienti par jau
numiem tiks informēti arī reklā
mas kampaņā. 

Jaunā pavasara sezona tiks ievadī
ta ar plašu reklāmas kampaņu televī
zijā un presē – izplatīti O’Live žurnā
liņi. Protams, t/c Origo fasādi rotās 
jaunās reklāmas kampaņas banneri, 
kas komplektā ar pavasarīgiem laika 
apstākļiem uz Origo atvedīs daudzus 
klientus. Tādēļ centra direktors Alek
sandrs Ņemirovskis aicina nomnie
kus gādāt par skaistu un piesaistošu 
skatlogu iekārtojumu, kā arī daudz
veidīgām un kvalitatīvām precēm.

Turklāt ir svarīgi atcerēties: arī tad, 
ja ziema negribēs atkāpties un pava

sarīgie laika apstākļi kavēsies, pircēji 
labprāt iepirksies, ja vien viņus sagai
dīs smaidoši un atsaucīgi pārdevēji. 
Klientu apkalpošanas kultūras paaug
stināšana arī ir viens no galvenajiem 
virzieniem, kurā Origo direktors aici
na nomniekus aktīvi darboties.

Kā zināms, ziemas sezonas sā
kums bija visai sarežģīts – laiks 
turējās silts, un biezie, ziemai pa
redzētie apģērbi, sporta preces īsti 
pieprasītas nebija. “Tomēr Origo 
spēja palielināt preču apgrozījumu. 
Bet 2007. gada sākumā, līdz ar īste
ni ziemīgu laika apstākļu iestāšanos, 
klientu pieprasījums pēc ziemas 
precēm būtiski palielinājās, un ko
pumā sezonu izdevies noslēgt ar ne
gaidīti labiem rezultātiem,” informē 
A. Ņemirovskis.

Vilcienu skaits rūk, 
apmeklētāju kļūst vairāk

Ik nedēļu daudzfunkcionālajā tirdzniecības centrā Origo ir ap miljons apmeklētāju

Pavasara sezona vilina 
ar plašu reklāmas kampaņu



Divas reizes gadā notiek “slepe
nās iepirkšanās” pētījums un to 
veic SIA Dive Latvia. Pētījumā 
tiek novērtēta klientu apkalpoša
na piecos Linstow tirdzniecības 
centros – Origo, Mols, Alfa, Dole 
un Galerija Centrs, tā mērķis ir 
klientu servisa attīstīšana. Minētā 
pētījuma ceturtajā posmā, kas ri
sinājās no 2006. gada 1. oktobra 
līdz 15. novembrim, tika izvērtē
tas 720 pakalpojumu sniegšanas 
vietas. 

Smaids ir daļa no 
pārdevēja pienākumiem

Pētījuma rezultāti rāda, ka 
Origo, tāpat kā pārējiem tirdznie
cības centriem, ir jāpievērš lielāka 
uzmanība saskarsmei ar klientu. 
Pārdevējam jāapzinās, ka pircē
ja pasveicināšanai un smaidam ir 
liela loma savstarpējā saskarsmē. 
Smaids ir daļa no pārdevēja pie
nākumiem! Smaidošs pārdevējs 
izstaro labvēlību, pircējā rosinot 
pozitīvas emocijas, kā arī iepirkša
nās prieku.

Apkalpošana veikalos 
pamazām uzlabojas

Pētījuma pirmajos un pēdējos 
posmos iegūto rezultātu salīdzinā
jums liecina par apkalpošanas kul
tūras uzlabošanos. Pētījuma sākumā 
izcilu apkalpošanas vērtējumu ie

guva tikai 13 veikalu, bet pētījuma 
beigās līdzīgu vērtējumu saņēma jau 
40 veikalu. 

Pētījums liecina, ka klients tiek 
pamanīts aizvien biežāk, un arī tad, 
ja pakalpojuma sniedzējs pats saru
nu neuzsāk, klientam ir sajūta, ka 
var droši vērsties pie pārdevēja, ja 
rodas tāda vajadzība.

Starp labākajiem apkalpošanas 
jomā var minēt aksesuāru veikalu 
Accessorize, apģērbu veikalu Brand 
Stock - Lady G un Hansabanka no
rēķinu grupa. 

Nepilnību vēl 
ir daudz 

Pētījuma gaitā “slepenie” pir
cēji novēroja, ka daudzos veikalos 
preces ir grūti pārskatāmas, nav 
saprotamas preču cenas, kā arī ir 
piegružota, netīra grīda. Pārdevēji 
bieži vien ignorēja klientu un par 
svarīgāku uzskatīja sarunu ar ko
lēģi. Ņemot vērā to, cik būtiska ir 
saskarsme ar pircēju, pārdevējam 
jāpievērš uzmanībai ne tikai apkal
pošanas procesam, bet arī sarunas 
nobeigumam – bieži vien pārdevējs 
ne tikai neatvadījās no klienta, bet 
ātri zaudēja interesi par pircēja ap
kalpošanu.

To veikalu vidū, kas guvuši 
pircēju zemāko novērtējumu, var 
minēt apavu, somu un aksesuāru 
veikalu Tonelli, mobilo sakaru ope

ratora Bite GSM biroju un aksesuā
ru veikalu Riviera Rīga.

Pārdevēji nelabprāt 
piedāvā palīdzību

To, vai klients iegādājas preci vai 
pakalpojumu, bieži vien nosaka pār
devēja attieksme. Galu galā pārde
vēja galvenais pienākums ir pārlie
cināt pircēju veikt pirkumu. Laipns 
smaids un atvadīšanās izraisa pircējā 
vēlmi atgriezties vietā, kur iegūtas 
pozitīvas emocijas. 

Pircēji ievēroja, ka pārdevēji 
nelabprāt vai ar lielu piespiešanos 
sniedz palīdzību preces izvēlē vai 
konsultācijas. Nelaipna apkalpoša
na bieži vien ir noteicošais iemesls, 
kādēļ klients vairs nevēlas iepirkties 
kādā veikalā.

Origo notikušie 
uzlabojumi ir vērā ņemami 

Salīdzinājumā ar pārējiem pē
tījumā apsekotajiem tirdzniecības 
centriem Origo ir sasniedzis vislie
lākos uzlabojumus apkalpošanas 
jomā. Kā rāda pētījums, t/c Origo 
vislabākie rezultāti sasniegti pārde
vēju un pircēju saskarsmē, kā arī 
veikala iekārtojuma un preču izvie
tojuma ziņā. Kopumā pētījums lie
cina, ka vēl joprojām pastāv daudz 
iespēju rezultātus uzlabot un gādāt, 
lai pircējiem iepirkšanās t/c Origo 
sagādātu daudz patīkamu brīžu. 

Iespējams, daudzi t/c Origo un 
Centrālās dzelzceļa stacijas apmek
lētāji būs ievērojuši spilgti sarkano 
fast food jeb ātrās apkalpošanas 
ēstuvi Chicko Chicken. Tā ir vieta, 
kur ātri un salīdzinoši lēti paēst, ja 
vien nav augstu prasību pret mal
tītes kvalitāti un veselīgumu.

Ārēji restorāna tēls ir ieturēts 
60. gadu stilā, bet melnbaltās fo
togrāfijas pie ēstuves sienām liecina 
par restorāna vēsturi. Arī interjera 
dizainā izmantotās krāsas – sarkanā 
un dzeltenā – atbilst nosaukumam: 
kā nekā Chicko Chicken ēdienkartē 
lielākoties ir vistas ēdieni, komentē 
tēla veidotāja Patrīcija Kraukle.

Arī interjers ir ieturēts 60. gadu 
stilā – plastmasas detaļas, hromēts 
metāls, pufīgi dīvāniņi. Kopējais 
vizuālais tēls ļoti interesants, taču 
var redzēt, ka mēbeles savu lai
ku jau ir nokalpojušas. Patrīcija 
Kraukle piebilst, ka restorānā nav 
arī mājīguma sajūtas. Tā kā Chicko 
Chicken ir restorānu tīkla struktū
ra, skaidrs, ka tam nav iespējams 
diez ko variēt telpu iekārtojuma 
ziņā. Tomēr, ņemot vērā apstākli, 
ka uzņēmums atrodas dzelzceļa 
stacijas teritorijā, varētu izskatīt 
iespēju restorānu iekārtot tā, lai 
apmeklētāji tajā justos gan mājīgi, 

gan ērti, lai būtu patīkami tur ie
griezties un uzturēties. 

Svarīgs tēla elements ir darbi
nieku apģērbs – tam vajadzētu būt 
tīram un kārtīgam, norāda Patrīcija. 
Interesants ir virtuvē strādājošo ap
ģērbs – dzeltena jaka, sarkanas bikses 
un garš sarkans priekšauts. Kādēļ tik
pat oriģināla apģērba nav arī apkal
pojošā personāla meitenēm? Patrīcija 
Kraukle iztēlojas dzeltenas kleitiņas, 
kuras papildina sarkani priekšauti ar 

sirsniņu – tāda ir arī Chicko Chicken 
emblēmā. A silueta kleitiņas būtu 
mūsdienīgas un atbilstu restorāna 
vēsturiskajam tēlam. Šobrīd meite
ņu svītrainās, zaļās blūzes un šlip
ses izskatās pārāk vīrišķīgi, un zaļās 
naģenes drīzāk atgādina kāda cita 
ātrās apkalpošanas restorāna formas 
tērpu. Interesanti izskatītos sarkanas 
cepures laiviņas formā, kas atgādinā
tu knābīti – profesionālajai tēla vei
dotājai padomu netrūkst. 

Juris Baumanis, 
Sportland valdes loceklis:

Lielākais Origo pluss ir atrašanās 
pilsētas centrā un līdz ar to lielā cilvē
ku plūsma, kā arī ērtā pieejamība ne 
tikai pilsētniekiem, bet arī cilvēkiem, 
kas dzīvo ārpus Rīgas un izmanto sa
biedrisko transportu, lai nokļūtu gal
vaspilsētā. Sportland klienti ir lielā
koties jaunieši vecumā no 15 līdz 25 
gadiem, kuru ienākumu līmenis ir 
vidējs un nedaudz virs vidējā. Tomēr 
mēs orientējamies arī uz maksātspē
jīgo pircēju, piedāvājot dārgākas ko
lekcijas un modeļus. Kāpēc tā neda
ra citi Origo veikali? Iespējams, viņi 
baidās riskēt, jo nav sapratuši, kāds 
tad ir viņu īstais pircējs. Noteikti ir 

jāņem vērā, ka pie mums iepērkas arī 
ļoti daudzi Stockmann klienti.

Lielus Origo mīnusus es neredzu, 
tomēr vajadzētu vairāk domāt par 
attīstības iespējām. Paskatīsimies arī 
uz esošo – koridori ir pašauri, un 
būtu labāk, ja tos sadarbībā ar Lat-
vijas Dzelzceļu veidotu atraktīvākus, 
pircējiem un stacijas apmeklētājiem 
pievilcīgākus. Vajadzētu ierīkot arī 
citas sabiedriskās telpas, kas apmek
lētājiem ļautu justies nevis kā staci
jā, bet kā patīkamā publiskā telpā. 
Piemēram, lasītava, bibliotēka vai 
interneta kafejnīca ļautu cilvēkiem 
justies komfortablāk, un tā būtu laba 
iespēja, gaidot sabiedrisko transpor
tu, laiku pavadīt lietderīgi.

Pētījums liecina: 
Origo nepieciešams 
uzlabot saskarsmi ar klientu

Tēla veidotāja Patrīcija Kraukle (centrā) Chiko Chiken restorānam iesaka kļūt 
mājīgākam, apmeklētājus aicinošākam. Viens no ceļiem: meiteņu svītrainās blūzes un 
šlipses nomainīt ar acij tīkamākām dzeltenām kleitiņām un sarkanu priekšautu, bet 
zaļās naģenes aizstāt ar sarkanām laiviņcepurēm – koķetiem knābīšiem

Stiliste vērtē ātrās apkalpošanas
restorānu Chicko Chicken

Nomnieka viedoklis

Vita Muciņa, veikals Audums+ 
Novērojumi: rūpīga, pārlieku neuz
bāžas. 
Vita: “Mans moto ir tāds: attiecies 
pret citiem tāpat, kā tu gribētu, lai citi 
attiecas pret tevi. Ir tādas vietas, kur, 
pārdevēju ieraugot, gribas iet prom. 
Būtu nepatīkami, ja tāda reputācija 
rastos šim veikalam.”

Linda Vīgante, 
apģērbu veikals Impuls 
Novērojumi: laipna, izpalīdzīga. 
Linda: “Pašai par sevi grūti spriest, 
bet, ja jau kolēģes saka, ka esmu laip
na, tad laikam taisnība vien būs. Ja 
pārdevējs pēc dabas ir dusmīgs un 
neiecietīgs, tad labāk meklēt citu 
darbu. Mēs mājās ejam ar smaidu, 
tas, manuprāt, daudz ko izsaka.”

Olga Janceviča, veikals Gabriela 
Novērojumi: jautra, aktīva, patīkami 
komunicēt – īpaši vīriešiem. 
Olga: “Pārdevējiem ir jābūt laipniem, 
lai klients aizietu apmierināts un gri
bētu te atgriezties. Klienti mēdz iz
teikt man komplimentus, atnes kādu 
šokolādi – tas ir vislabākais darba no
vērtējums.”

Jūlija Karunkjavičūte, 
veikals Eiropas apavi 
Novērojumi: smaidīga, ļoti labi iz
skatās. 
Jūlija: “Man gribētos teikt, ka visām 
mūsu veikala meitenēm laipnība ir 
dabiska parādība. Ja arī dienas beigās 
nogurums ņem virsroku, cita citu uz
mundrinām un turamies līdz galam. 
Vairāk gan ir tādu klientu, kas garastā
vokli sabojā, nevis uzlabo. Diemžēl.”

Juris Baumanis (vidū) kopā ar kolēģiem vēro sporta sacensības Arēnā Rīga



Daudzi no mums nemaz nezina, 
ka savulaik Rīgas dzelzceļa staci
jas priekšā atradās kapela, kas tika 
uzcelta sakarā ar Krievijas cara 
Aleksandra III un viņa ģimenes 
brīnumaino izglābšanos.

1888. gada 17. oktobrī Harko
vas tuvumā uz dzelzceļa līnijas, kas 
savienoja Rīgu un Orlu, tika uzspri
dzināts sliežu ceļš. Anarhisti bija iece
rējuši atentātu pret caru Aleksandru 
III. Sprādzienā tika sabojātas sliedes, 
bet vilciena sastāvs, kurā brauca cara 
ģimene, tomēr no sliedēm nenoskrē
ja. Pēc gada, 1889. gada 17. oktobrī, 
laukumā pie Rīgas dzelzceļa stacijas 
tika atklāta un iesvētīta pareizticīgo 
Pateicības kapela – miniatūra roton
das tipa baznīciņa. 

Kapela jeb lūgšanu namiņš bija 
ļoti krāšņs krievu nacionālā ro
mantisma arhitektūras paraugs, tās 
fasāde bija kā nosēta ar krāsainas 
keramikas detaļām, flīžu joslām un 
ornamentiem. 

1925. gadā Latvijas valdība pie
ņēma lēmumu kapelu nojaukt vai 
pārvietot – baznīciņa esot zaudēju

si savu kultūras pieminekļa nozīmi 
un traucējot satiksmi pie stacijas. 
To bija paredzēts pārvietot uz Rīgas 
Trejādības sieviešu klosteri vai uz 
karavīru kapiem pie Kara slimnīcas. 
Valdība kapelas pārvietošanai piešķī
ra 5000 latu, lai gan izmaksas tika 
lēstas 2 miljonu latu apmērā. Pareiz
ticīgās baznīcas sinodei tik daudz lī
dzekļu kapelas pārvietošanai nebija.

Mākslas vēsturniekam Ojāram 
Spārītim ir cits viedoklis par kapelas 
nojaukšanu. Daudziem neesot bijis 
pieņemams, ka pirmais, kas sagai
dīja iebraucējus Stacijas laukumā, 
bija cariskās Krievijas reliģiskais un 
valsts simbols. Tas arī esot bija ie
mesls, kādēļ 1925. gadā it kā Staci
jas laukuma paplašināšanas nolūkā 
kapelu nojauca.

Nojaukšanas darbi sākās 1925. ga
da vasarā. Izrādījās, ka celtnes sienas 
nav tik vienkārši demontējamas, tādēļ 
tās tika uzspridzinātas. Tieši šis solis 
ļaudīs izraisīja vislielāko sašutumu.

Izmantoti Daigas Grāvītes 
materiāli izdevumā Rīgas almanahs, 

2000, 14., 15. lpp.
Janvārī pilnībā apgūts 2006. ga
dā rekonstruētais Riepnieku ielas 
skvērs, kur savus apmeklētājus 
gaida jaunas minikafejnīcas. 

Skvērā, kas atrodas A un B tune
ļu galā iepretim Satiksmes ministri
jai, labiekārtošanas un modernizā
cijas darbu laikā pilnībā nomainīts 
bruģa segums, izveidots mūsdienīgs 
un gaumīgs aprīkojums ar soliņiem, 

kā arī atjaunots un pastiprināts 
skvēra apgaismojums. 

Janvāri atjaunotajā skvērā iekār
tojušās un darbu sākušas septiņas 
jaunas minikafejnīcas un pārtikas 
tirdzniecības uzņēmumi. Rīdzinieki 
jau agrāk bija atzinuši, ka labprāt iz
vēlas Origo kā vietu, kur iespējams 
ērti un ātri ieturēt garšīgu maltīti. 
Tagad viņu izvēle ir vēl vairāk pa
plašinājusies.

Kopš februāra vidus t/c Origo 
darbu sācis Tallink Latvija klien
tu apkalpošanas centrs. Tādējādi 
klientiem dota iespēja ērti iegā
dāties prāmja biļetes pašā pilsētas 
centrā.

Origo izvietotajā Tallink klientu 
apkalpošanas centrā iespējams re
zervēt un iegādāties biļetes, kā arī 
iegūt visu nepieciešamo informāciju 
par prāmju kustību. 

Vēlamies atzīmēt Tallink kā klien
tiem draudzīgu nomnieku – līdz ar 
savas tirdzniecības vietas atklāšanu 
uzņēmums bija īpaši parūpējies par 

pirmajiem 13 prāmja biļešu pircē
jiem, dāvinot viņiem dāvanu kar
ti divām personām kruīzam Rīga 
– Stokholma – Rīga B2 klases kajītē. 

Paralēli tiek risināti arī jautājumi 
par kāda tūrisma operatora klientu 
apkalpošanas centra vai filiāles at
vēršanu Origo telpās. Paredzams, ka 
šā gada laikā vēlamais tūrisma ope
rators būs izraudzīts un tas uzsāks 
darbu, līdz ar ko apmeklētājiem 
pavērsies iespēja ērti un ātri iegūt 
informāciju, plānot savus ceļoju
mus un tam nepieciešamās biļetes 
vai tūrisma paketes iegādāties pašā 
Rīgas centrā.

Reiz dzelzceļa stacijas 
priekšā atradās kapela

PTA atzīts par skaistākā 
skatloga iekārtotāju

«Mēs vērtējam savu nomnieku veikalu iekārtojuma ērtumu un skatlogu 
noformējumu un labākos sveicam. Šajā reizē man ir patiess prieks godināt 
sieviešu apģērba veikala PTA kolektīvu, kas uz Ziemassvētku un jaungada 
laiku bija sarūpējis pārdomātu un interesantu skatloga noformējumu,» 
sveicot apģērbu veikala PTA vadītāju Irinu Gordinu, atzīst t/c Origo direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis. Skaistākā skatloga noformētāji balvā saņem dāvanu 
kartes SPA centra Unimarine apmeklējumam

Viss ceļojumam ar prāmi

T/c Origo 
izvēlas arī 
turīgi cilvēki

Pilnībā apgūts 
rekonstruētais skvērs

Vēl 1925. gadā Rīgas dzelzceļa stacijas 
priekšā atradās pareizticīgo kapela

Kopš februāra vidus t/c Origo darbojas Tallink Latvija filiāle

Ar izstādi pret 
cilvēku tirdzniecību

Līdz marta vidum t/c Origo 
Centrālās stacijas Starptautiskajā 
zālē bija apskatāma ceļojošā izstāde 
Trafficking jeb Cilvēku tirdzniecība.

Izstāde ir unikāla – līdz šim pa
saulē neviens nav mēģinājis mākslas 
valodā runāt ar sabiedrību par cilvē
ku tirdzniecību. Izstāde ar tekstiem, 
vizuālās mākslas objektiem, fotogrā
fijām, multimediju instalācijām un 
videoekrāniem sniedz informāciju 
par cilvēku tirdzniecību un cīņu 
pret to projekta partnervalstīs – Lat
vijā, Itālijā, Grieķijā un Zviedrijā. 
Paredzēts, ka t/c Origo šobrīd aplū
kojamā ceļojošā izstāde 2007. gadā 
tiks izvietota visās projekta partner
valstīs, kā arī ES mītnē Briselē. 

Atklās Starptautisko 
baleta festivālu

No 19. aprīļa līdz 5. maijam 
Latvijā notiks 12. Starptautiskais 
Baltijas baleta festivāls, kas tradi
cionāli tiks atklāts t/c Origo.

Vērienīgā festivāla atklāšana pa
redzēta stacijas centrālajā zālē 19. 
aprīlī pulksten 17, pasākums būs 
pieejams visiem interesentiem bez 
maksas. Festivāla atklāšanā piedalī
sies Klaipēdas Muzikālā teātra ba
lets ar dejas uzvedumu Štrausiāna. 

Festivāla pasākumi notiks arī 
Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un cit
viet Latvijā, tajā piedalīsies gandrīz 
100 klasiskās un mūsdienu dejas 
mākslinieku no Spānijas, ASV, Kam
bodžas, Francijas, Portugāles, Ukrai
nas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas. 

Būs apskatāmas 
skaistākās grāmatas

No 16. līdz 18. aprīlim vakaros 
t/c Origo grāmatu mākslas konkursa 
Zelta ābele 2006 norises ietvaros staci
jas centrālajā zālē notiks Spēles ar grā-
matu. To laikā interesenti varēs iepa
zīties ar nominētajiem izdevumiem. 

Origo sadarbība ar grāmatu iz
devējiem kļuvusi jau par noturīgu 
tradīciju – ik gadu arī tirdzniecības 
centrā tiek izstādītas grāmatas, kas 
pretendē uz aizvadītā gada labāk no
formēto izdevumu godu. Šogad 11 
kategorijās grāmatu mākslas kon
kursam Zelta ābele 2006 žūrija no
minējusi 53 no 133 pieteiktajiem iz
devumiem un 23 no 37 izdevējiem.  

Plānots, ka arī grāmatu mīļotāji 
varēs balsot par savām favorītēm. 

Celtne it kā traucēja satiksmei, tādēļ 
Latvijas valdība pieņēma lēmumu par 
krāšņās kapelas nojaukšanu

Pastāv mīts, ka tie, kas iepērkas t/c Origo, ir mazturīgāki par, pie
mēram, Mola, Galerijas Centrs vai Stockmann apmeklētājiem. Cilvē
kiem nereti šķiet, ka tie, kas ikdienā izmanto sabiedrisko transportu 
un tāpēc iet cauri stacijai, nav īpaši turīgi. Taču patiesībā cilvēki, ku
riem ir pat vairākas mašīnas, sabiedrisko transportu, tostarp vilcienu, 
izmanto tādēļ, lai taupītu pašu dārgāko – laiku. Daudzi tuvumā strā
dājošie t/c Origo iegriežas darbadienas vidū, lai paēstu pusdienas.

Latvijas Ārpolitikas institūta 
direktors Atis Lejiņš bieži izman
to vilcienu, lai dotos uz Biznesa 
augstskolu Turība, un pa ceļam uz 
vilcienu iepērkas t/c Origo. Viņš gan 
uzskata, ka Origo vairāk ir domāts 
jauniešiem, taču šeit iespējams šo to 
nopirkt arī cita vecuma cilvēkiem.

Oksana strādā reklāmas aģentūrā 
un Origo iepērkas pa ceļam no darba. 
Brīvdienās kopā ar ģimeni viņa dodas 
uz restorānu Gan Bei. Vislabprātāk ie
pērkas veikalos Rimi, Donna B.C., NS 
King un Eiropas apavi”. Tirdzniecības 
centrā veic arī lielākus pirkumus, ne 
tikai ikdienai nepieciešamo.

Origo gādā par atpūtu

Ilze no Ogres ir projektu vadītāja. 
Origo viņa iepērkas katru dienu pa 
ceļam uz darbu vai arī pēc darba, gai
dot vilcienu. Iecienītākie veikali – NS 
King un Impuls. Šo centru viņa izvē
las tā izdevīgās vietas dēļ. Te viņa bieži 
arī pusdieno. Origo atvēršana stacijā 
ieviesa civilizāciju, uzsver Ilze.



15 gadu vecumā, vēl padomju lai
kā, bez angļu valodas zināšanām 
un... aidā uz Ameriku, uz visu ie
spēju zemi! Tas nav filmas scenā
rijs, tā ir Origo mārketinga mene
džeres Lienes Karpovas pieredze.

1991. gadā īsi pirms augusta puča 
Liene Karpova, būdama tikai 15 ga
dus veca jauniete, devās uz ASV, kur 
Ohaio štatā dzīvoja viņas radinieki. 
Tolaik iespēja mācīties ārzemēs bija 
kaut kas fantastisks, lai gan Liene 
pati sākumā īpašu sajūsmu nemaz 
neizjuta – mājās viss bija tik ierasts, 
bija arī žēl uz tik ilgu laiku šķirties no 
draugiem. Tomēr vecāki bija uzstājī
gi un darīja visu iespējamo, lai bērns 
iegūtu pašu labāko, kaut pašiem nā
cās no daudz kā atteikties. 

No valsts, kurā nav praktiski 
nekā, nokļūt valstī, kur var dabūt 
visu. Šoks? Nē, jo dzirdēts un bildēs 
redzēts tas bija jau kopš vecmāmiņas 
brauciena. Bet – Liene taču brauca 

mācīties, un angļu valodu viņa zināja 
tik, cik melns aiz naga. Skolā šausmas 
uzglūnēja jau pirmajā dienā. “Mani 
nosēdina pirmajā rindā, tur skolēni 
sēž pa vienam pie galdiņa, skolotāja 
izdala materiālus. No apjukuma ne
varēju saprast, kāpēc viņa man dod 
tik daudz eksemplāru. Viņa tik dala, 
es tik lieku čupiņā. Tad no aizmugu
res man uzsit pa plecu un saka: vai tu 
varētu padot tālāk? Es, protams, neko 
nesapratu un tāpēc arī nereaģēju. Pēc 
brītiņa paskatījos apkārt un aptvēru: 
ā, vajag taču ar citiem padalīties,” ta
gad smejas Liene. 

Rakstīt sacerējumus, piemēram, 
par Šekspīru pat dzimtajā valodā 
ir mocības. Lienei to vajadzēja da
rīt angliski... “Uzrakstīju latviski, 
ņēmu vārdnīcu un tulkoju. Šobrīd 
šos darbus lasu ar šausmām, man 
šķiet – kā es ko tādu varēju uzrak
stīt!” viņa stāsta. 

“Tas gads bija kā uz Mēness, jo, 
lai arī aktīvi piedalījos dažādās sa

biedriskajās aktivitātēs – dziedāju 
skolas korī, spēlēju skolas basketbo
la komandā – 90 procenti apkārtējo 
mani uztvēra kā svešinieku,” atzīst 
Liene. Kad viņa sāka iedzīvoties 
un justies kā cilvēks, pienāca laiks 
braukt mājās. Pēc viena mācību 
gada Liene bija cieši nolēmusi do
ties atpakaļ uz Latviju, lai vidussko
lu pabeigtu kopā ar savu klasi. 

Līdz ar iespēju apgūt angļu valo
du nācās atvadīties jau kopš bērnī
bas lolotā sapņa – kļūt par ārsti, jo 
ASV skolā togad nepasniedza nedz 
ķīmiju, nedz arī bioloģiju, taču bez 
šiem priekšmetiem medicīnas stu
dijās neiztikt. Toties iegūtās angļu 
valodas zināšanas palīdzēja iestāties 
Konkordijas universitātē un studēt 
humanitārās zinātnes. “Kas zina, 
kā mana dzīve būtu iegrozījusies, 
ja nebūtu aizbraukusi uz Ameriku,” 
Stacijas pulksteņa ēkas 4. stāva kabi
netā domīgi skan Origo mārketinga 
menedžeres balss.

Zaiga Nika, veikala Mosaic darbi
niece, savu seno vaļasprieku – fri
zēšanu – pirms gada pārvērta citā 
kvalitātē. Viņa pabeidza frizieru 
skolu. 48 gadu vecumā!

“Esmu plaša profila friziere,” 
priecīgi savu hobiju atklāj Zaiga. 
“Draugiem un radiem matus grie
žu jau kopš jaunības, bet šo savu 
prasmi profesionāli liku lietā tikai 
nesen. Es tagad brīnos, kāpēc ne
darīju to agrāk – izmācījos par grā
matvedi, apguvu vēl citas lietas un 

kaut kā nesanāca.” Lai arī apvienot 
darbu veikalā ar frizēšanu nav vieg
li, dāma no rīta ierodas un vakarā 

dodas prom ar smaidu sejā. “Mani 
nogurdina tieši tas, ka nekas neno
tiek. Februārī man nebija gandrīz 
nevienas brīvdienas, un viss kārtībā. 
Protams, pienāk mirklis, kad vajag 
atlaist bremzes. Tad es divas dienas 
pavadu mājās, taču neguļu dīvā
nā un neskatos televizoru, bet gan 
sakārtoju māju, taisu ēst – to man 
arī ļoti patīk darīt, tad bērni brauc 
ciemos, un mēs kārtīgi atpūšamies.” 
Kas ir Zaigas firmas ēdiens? Svaigu 
kāpostu zupa. Tradicionāli, vienkār
ši un garšīgi.

“Man patīk būt modelei,” – ne
lielo pirmā mirkļa mulsumu ar 
smaidu mēģina aizdzīt Sanita Ro
viča, veikala Zapping Milano pār
devēja. Viņu ārkārtīgi aizrauj fo
tografēšanās un arī fotografēšana.

Sanitai pēdējos pāris gados iepa
ticies būt par kāda topoša fotogrāfa 
modeli. Viņas hobijs nav nemaz tik 
statisks kā varētu likties – tajā ir gan 
radošā pieskaņa, gan romantiskums, 
gan atraktivitāte. Jo katrai fotogrāfi
jai taču ir savs stāsts. Sanita skaidro: 
“Bildēt var visur, kur vien ienāk prā
tā, galvenais ir atrast vietu, interjeru, 

palīgpriekšmetus un darīt to visu ar 
noteiktu domu. Tad arī bildes parasti 
sanāk mākslinieciskas, skaistas.” Bil
des, vairāk nekā tūkstoti interesantu 
kadru, viņa pārsvarā glabājot datorā. 
Šobrīd meitene paralēli darbam Origo 
centrā studē Rīgas vieglās rūpniecības 
tehnikumā, bet pēc tam plānojot pati 
apgūt foto mākslu. “Ļoti gribētu no
pirkt profesionālo fotoaparātu,” atklāj 
Sanita. “Tas man ir tāds tālāks mēr
ķis, jo šāda tehnika maksā lielu nau
du, turklāt vispirms jāpabeidz tehni
kums.” Pavisam nesen viņa ķērusies 
klāt diplomdarba izstrādei – tērpa 
modelēšanai un konstruēšanai.

Veikalā Video planēta klientus sa
gaida jauns, stalts un erudīts puisis 
Jānis Gora. Viņš nopietni aizraujas 
ar divām ļoti atšķirīgām lietām – 
basketbolu un tautas dejām.

19 gadus vecais Latvijas Uni
versitātes students Jānis Gora par 
basketbolu sāka interesēties 6. kla
sē, bet pie nopietnākas spēlēšanas 
tika četrus gadus vēlāk, jo lauku 
skolā, kur viņš mācījās, šajā sporta 
veidā treniņi nenotika. Toties šo
brīd universitātes komandas sastāvā 
viņš attīsta savus dotumus pie sa
vulaik leģendārās TTT komandas 

spēlētājas Dzintras Grundmanes. 
“Treniņi notiek četras reizes nedēļā, 
un basketbols ir tā lieta, kas mani 
vienkārši fascinē,” stāsta jaunietis, 
kas azartiski jūt līdzi “ASK/Rīga” 
basketbolistiem.

Taču lielu uzmanību viņš vel
ta arī tautas dejām. Bez tām dzīve 
neesot iedomājama. “Mans tēvs bija 
deju skolotājs, es dejoju jau kopš 
divu gadu vecuma un turpinu de
jot joprojām. Esmu izbraukājis visu 
Latviju, uzstājies arī ārzemēs, fantas
tiska sajūta ir Dziesmu svētkos.” Kā 
to visu var paspēt? “Ja grib, tad visu 
var,” Jānim recepte jau ir kabatā.

Hobijs – būt par modeli

Vesels gads Amerikā – gandrīz kā uz Mēness

Grāmatvede, pārdevēja, friziere...

Ar basketbola bumbu un pastalām

Martā t/c Origo divreiz plašākās 
telpās darbu sāks Brandstock veikals, 
kas piedāvā augstākās kvalitātes 
džinsa apģērbus no Diesel.

Klienti ir novērtējuši t/c Origo 
pulksteņtorņa ēkas trešajā stāvā iz
vietoto Brandstock veikalu koncep
ciju, kur populāru un kvalitatīvu 
zīmolu ražotās preces nopērkamas 
par ievērojami zemāku cenu. 

Ņemot vērā klientu atsaucību 

un pieprasījumu, džinsu kvali
tātes zīmola Diesel veikals savas 
telpas Brandstock preču stāvā 
palielinājis divas reizes. Tagad 
daudzveidīgi, kvalitatīvi, bet lē
tāk nekā citviet nopērkami Diesel 
džinsa apģērbi Origo būs izvietoti 
200 kvadrātmetru plašās telpās. 
Tādējādi pircējiem būs iespējams 
ērti apskatīt visu preci un izvēlē
ties sev tīkamāko.

Līdz ar martā notikušo spor
ta preču zīmola Nike iekārtošanos 
Origo tirdzniecības centra pulksteņ
torņa ēkas trešajā stāvā pilnībā no
komplektēta brandstock koncepcija, 
kuras mērķis – ļaut pircējiem šeit 
iegādāties populāru un kvalitatīvu 
zīmolu ražotās preces par ievērojami 
zemākām cenām nekā citviet.

Nike zīmola preces izkārtotas 
342 kvadrātmetrus plašā veikalā, un 
šāds plašums ļauj pircējiem ērti izvē
lēties gan modernākas un jauneklī
gākas, gan arī klasiskāka stila preces. 

Atbilstoši brandstock koncepcijai 
pircējiem šeit tiek piedāvāta augstas 
kvalitātes zīmolu iepriekšējās sezo
nas produkcija, kas citviet nav pil
nībā izpirkta vai tāda, kas bijusi pa
sūtīta īpaši Brandstock veikaliem, kā 
arī pazīstamu zīmolu papildu preču 
līniju piedāvajums.

Sporta preču zīmols Nike tagad 
ir pieejams Origo līdzās tādu atpazīs
tamu zīmolu ražojumiem kā Camel 
Active, Murphy&Nye, Treck&Travel, 
Puma, Adidas, Diesel, Olsen, Pimkie, 
Roxy, Ecco un citiem.

Martā Origo centrā darbu sāks 
Nail Bar – skaistumkopšanas salons, 
kas interesantos, bet ērtos apstākļos 
klientiem piedāvās daudzveidīgu 
manikīra un pedikīra pakalpojumu 
klāstu.

Origo ir daudzfunkcionāls 
centrs, kur apmeklētāji var ne tikai 
iegādāties sev nepieciešamās preces, 
bet saņemt arī virkni pakalpojumu. 
Šajā jomā aizvien pieprasītāki kļūst 
skaistumkopšanas pakalpojumi, ko 
Origo cenšas attīstīt arvien plašāk. 

Tā ievērojami tiks paplašināta solā
riju studija Double Sun, kas šobrīd 
ir lielākā vertikālo solāriju studiju 
ķēde Baltijā. Turklāt šeit arī pieejams 
solārijs – trenažieris, kas klientam 
vienlaikus ļauj iegūt ne tikai skaistu 
iedegumu, bet arī trenētu augumu.

Līdz ar Nail Bar atvēršanu, Ori-
go klientiem pavērsies krietni plašā
kas iespējas sakopt savas rokas un 
veidot nagus pēc visaugstākajiem 
standartiem un jaunākajām modes 
tendencēm. 

Brandstock 
koncepcija pabeigta

Diesel veikals kļūs 
divreiz plašāks

Skaistuma tīkotājiem 
pieejami plašākie solāriji
un modīgākie nagi

“Kas zina, kā mana dzīve būtu iegrozījusies, ja nebūtu aizbraukusi uz Ameriku,” 
atceroties piedzīvoto, spriež Liene Karpova


