
Esam pierādījuši, ka ejam laikam 
līdzi, piedāvājam aktuālas pre-
ces un pakalpojumus. Pieaugošas 
konkurences apstākļos tas mums 
ļāvis nezaudēt savus apmeklētā-
jus. Diemžēl nākas atzīt, ka ir arī 
tādas darba sadaļas, kuras nepie-
ciešams strauji uzlabot. 

Pagājušā gada rudenī ar zināmām 
bažām gaidījām rekonstruētās “Ga
lerijas Centrs” atvēršanu. Pamatots 
bija uzskats, ka daļa klientu, kas šā 
tirdzniecības centra rekonstrukcijas 
laikā bija izvēlējusies “Origo”, tagad 
to pametīs. Taču mēs esam spējuši 
sevi parādīt kā labu, kvalitatīvu un 

vienlaikus aktuālu preču un pakal
pojumu sniedzēju, tas ļāvis noturēt 
klientus, un savos darba rādītājos 
konkurenta atvēršanu neizjūtam.

Mums ir izdevies mērķtiecīgi 
īstenot savu preču un pakalpojumu 
konceptus, kas ļauj piedāvāt plašu 
preču un pakalpojumu spektru, tur
klāt izskaust iepriekš nejauši izvēlē
tos konceptus, kuri īsti neiederējās 
kopējā stratēģijā.

Būtisks laba darba rādītājs ir arī 
nomnieku aizvien pieaugošā interese 
par iespējām t/c “Origo” atvērt savas 
tirdzniecības vietas. Faktiski šobrīd 
dzīvojam telpu deficīta apstākļos, un 
daudzi gribētāji ir spiesti stāvēt rindā. 
Šis ir jautājums, ko intensīvi risinām, 
taču vienlaikus tas uzliek papildu at
bildību arī esošajiem nomniekiem. Ir 
jānovērtē iespēja darboties “Origo” 
un jāstrādā tā, lai celtu savu un mūsu 
kopējo kvalitāti. Īpaši aktuāli tas ir pēc 
pēdējā “Dive” veiktā slepenā pircēju 
pētījuma, kas mūsu pārdevēju darba 
kvalitāti novērtēja kā neapmierinošu.

Aicinu ikvienu nomnieku rūpīgi 
izvērtēt savu darbinieku kvalifikāciju, 
veikala un pārdevēju atbilstību vis
augstākajiem standartiem un strādāt, 
lai trūkumus novērstu. Mēs esam 
gatavi palīdzēt, taču, ja nomnieks 
nevēlēsies mainīties uz augšu, būsim 
spiesti pārskatīt līguma nosacījumus 
un izvērtēt, vai konkrētajā vietā ne
laist kādu citu, kurš pēc visiem para
metriem grib strādāt kvalitatīvi.

Olga Trojanovska, “Donna BC”:
Mums klājās diez
gan labi. Vasarā 
“uz urrā!” gāja 
apakšveļa, augusta 
beigās – zeķbik
ses, jo ātri iestājās 
rudens. Tas palie
lināja mūsu pār
došanas apjomus. Mums pārsvarā ir 
pastāvīgie klienti, kas nāk pie mums 
jau vairāku gadu garumā. Prieks, ka 
viņi ir apmierināti.

Lauma Zīberga, “T-Bode”:
Klientu ar katru 
gadu ir arvien 
vairāk, un arī šī 
vasara nebija iz
ņēmums. Darba 
ļoti daudz, pa
tiesībā to cilvēku 
daudzumu ne
maz nav iespējams apkalpot – vis

maz ne tādos apstākļos, kādi mums 
ir šobrīd. Vietas par maz, darbinie
ku par maz. Šī ir vienīgā “TBode”, 
kas atrodas centrā, un cilvēki labāk 
divas stundas stāv rindā nekā brauc 
uz kādu citu veikalu ārpus centra. 
Kā šo situāciju risināt – tas ir jautā
jums vadībai, nevis mums.

Jeļena Poļakova, “Mio”: 
Pārdošanas apjoms 
bija diezgan liels, 
jo gandrīz visu 
vasaru mums bija 
atlaides, un cil
vēkiem tas patīk. 
Cik redzēju, tad 
klientu bija daudz 
ne tikai pie mums, bet arī blakus 
veikalos. Vasaras sezona pierādīja, 

ka cilvēkiem patīk krāšņas un ko
šas lietas. Savukārt skolas sākuma 
laikā pārliecinājāmies, ka mūsu 
preču klāstā nepieciešama lielāka 
dažādība. Jaunatnei vairāk patīk 
stilīgas lietas, nevis klasiska. Tā kā 
ieguvām arī vērtīgu pieredzi.

Nataļja Dzene, “Junker”:
Šovasar gāja diez
gan raibi – klientu 
klāsts bija visda
žādākais, tostarp 
arī daudz ārzem
nieku, īpaši skan
dināvi. Viņi no 
vietējiem atšķiras 
ar to, ka gandrīz nekad nelaiko ap
ģērbu – paskatās un nopērk. Inte
resanti, ka nebija tāda viena buma 
pirms jaunā skolas gada. Cilvēki 
sāka rosīties jau augusta sākumā, un 
līdz septembrim visi paspēja atrast 
sev nepieciešamās lietas. 
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Kā vērtējat 
vasaras sezonu?

Iespēja strādāt 
“Origo” ir jānovērtē 
un jāizmanto 

Aleksandrs Ņemirovskis, 
t/c “Origo” direktors

Laba reklāma mudina 
iepirkties arī sliktā laikā 
Jautras, krāsainas un konkrētu 
auditoriju uzrunājošas – tādas 
bija “Origo” reklāmas vasaras 
sezonai, un, spriežot pēc tirdz-
niecības centra rādītājiem, tās ir 
mudinājušas apmeklētājus iegā-
dāties vasarīgas un košas lietas, 
lai arī laika apstākļi nemaz tik 
vasarīgi nebija. 

“Katrā kampaņā mēs uzrunājam 
konkrētu auditoriju, kurai kon
krētais piedāvājums ir aktuāls, un 
izstrādājam arī tai interesantākas 
reklāmas un to komunikāciju ka
nālus. Vasaras sezonā izmantojām 
vides reklāmas, gatavojoties rudens 
sezonai, reklamēsimies arī televīzi
jā un ar preses starpniecību,” stāsta 
t/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis. Viņš atgādina, ka spe
ciāla kampaņa bija izvērsta arī pirms 
1. septembra, lai īpaši uzrunātu jau
niešus, skolēnus.

Ievadot rudens sezonu, tirdznie
cības centrs jau kopš septembra ot
rās puses ir izvērsis jauno kolekciju 
reklāmas kampaņu. Tā Rīgas iedzī
votājus un apmeklētājus uzrunā ar 
reklāmām uz t/c fasādes un televīzi
jā. Turklāt laikraksta “Diena”, kā arī 
“Vesti Segodņa” abonenti oktobra 
sākumā komplektā ar rīta laikrakstu 
saņems 28 lappušu biezu krāsaino 
“Origo” bukletu “O’live”, kas ie
pazīstinās ar rudens sezonas jaunu
miem. 

Rudens sezonas preču kampa
ņu paredzēts turpināt līdz oktobra 

beigām, kad pakāpeniski tiks pie
teikta ziemas sezona. A. Ņemirov
skis atzīst, ka, veidojot reklāmas 
kampaņas, “Origo” strādā ar piere
dzējušiem partneriem, kas prot ne 

vien īstenot labas idejas, bet tās arī 
ierosina. Tāpat idejas tiek gaidītas 
no tirdzniecības vietu nomniekiem, 
kuri par savām vēlmēm var informēt 
Mārketinga padomi.

Visu šo gadu laika apstākļi nav bi-
juši atbilstoši attiecīgajam gada-
laikam. Tas sarežģī sezonas preču 
tirdzniecību, taču “Origo” ir izde-
vies noturēt stabilus tirdzniecības 
apjomus un tos pat palielināt – tā 
tas bija arī šajā vasarā.

T/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis informē, ka palielinājies 
ir arī vidējā pirkuma apmērs, kas nu 
jau stabili turas trīsarpus latu robe
žās, bet atsevišķās nedēļās sasniedz 
pat 3,70 latus. “Šogad vasara mūs ne
priecēja ar tādiem laika apstākļiem, 
kādus cerējām sagaidīt, kas nenolie
dzami atspoguļojas arī pircēju aktivi
tātē un interesē par sezonas precēm. 
Taču mūsu tirdzniecības apjomi ir 
stabili, tiem ir pat tendence palieli
nāties. Pirmkārt, to vēlos skaidrot ar 

veikalu piedāvāto preču un pakal
pojumu kvalitātes paaugstināšanos, 
kas savukārt ir neizbēgami saistīts ar 
augstāku cenu. Bet ne tikai. Tas no
teikti ir saistāms arī ar pareizi izvēlētu 
un īstenotu mārketinga stratēģiju,” 
uzskata direktors. Pircēju piesaistīša
nā būtiska nozīme ir arī reklāmas un 
mārketinga aktivitātēm.

Vērtējot darba rādītājus, A. Ņe
mirovskis secina, ka iedzīvotāju pirkt
spēja ir augusi un, meklējot preces, 
kvalitātei tiek pievērsta aizvien lielāka 
uzmanība. Tādēļ veikalu uzdevums ir 
nodrošināt, lai plauktos šādas preces 
būtu atrodamas. “Protams, sava loma 
ir arī inflācijai, preču un pakalpoju
mu cenu kāpumam, taču tas noteikti 
nav būtiskākais faktors, kas veicinājis 
ienākumu un apgrozījuma stabilu 
pieaugumu,” spriež A. Ņemirovskis.

“Mēs cenšamies būt mainīgi un interesanti. Bet komplektā ar kvalitatīvām precēm, 
kas apmeklētājam neļauj vilties, mēs arī nezaudējam aktualitāti un vienmēr esam 
interesanta iepirkšanās un atpūtas vieta,” secina t/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis

Vēsā vasara 
apgrozījumu nemazināja



Nomnieka viedoklis

Lai gūtu objektīvu novērtējumu 
par t/c “Origo” veikalu iekārtoju-
mu, preču pieejamību un klientu 
apkalpošanas kvalitāti, vasarā no-
tika kārtējais slepenās iepirkšanās 
projekts. “Dive” slepenie pircēji 
vērtēja klientu servisu kā paras-
ti pircēji, kas, ienākuši veikalā, 
vēlas saņemt kādu noteiktu pa-
kalpojumu, iegādāties konkrētu 
preci. Īpaša uzmanība tika veltīta 
klientu apkalpošanas servisa kva-
litātei – tam, cik atsaucīgs ir pār-
devējs, kā pārdevējs izzina klienta 
vēlmes un palīdz tam piemeklēt 
nepieciešamo preci, cik kārtīgs ir 
veikals, kā arī citām niansēm. 

Pētījuma rezultāti parādīja, ka 
klientu apkalpošana tirdzniecības cen
trā “Origo” ir ļoti zema. Tam var mek
lēt dažādus iemeslus, taču būtiskākais 
ir, ka apkalpošanas kvalitāte strauji jā
uzlabo, un, ja nomnieki to nevēlēsies 
darīt paši pēc savas iniciatīvas, centra 
administrācija būs spiesta izmantot 
piespiedu metodes. “Labu vērtējumu 
esam saņēmuši vien par kārtību veika
lā, pārdevēju latviešu valodas zināša
nām un izskatu,” pārlūkojis pētījuma 
rezultātus, secina t/c “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis. 

T/c novērtējums – 
neapmierinošs

A.Ņemirovkis atzīst, ka “Dive” 
pētījumā centrs saņēma ļoti slik
tu novērtējumu, un tas liek neka

vējoties rīkoties. “Kopējais tirdz
niecības centra novērtējums ir 68 
procenti – par nosacīti pietiekamu 
būtu uzskatāmi 70 procenti, bet 
mēs tos nesasniedzām. Ir kritu
sies klientu apkalpošanas kultūra, 
nereti pārdevējus grūti atšķirt no 
pircējiem – daudzi vienkārši nelie
to vārda piespraudītes; nereti, pre
tēji standartam, klients ir tas, kurš 
uzsāk sarunu, lai sameklētu preci 
vai pakalpojumu; pēc iepirkšanās 
klientam netiek veltītas laba servi
sa atvadīšanās frāzes, konstatēta arī 
virkne citu nepilnību. To var saistīt 
ar pārāk lielu kadru mainību un 
faktu, ka jaunos pārdevējus vēl nav 
pagūts apmācīt, taču tas nevar būt 
attaisnojums.” 

Pārdošanas prasmes 
pasliktinājušās

Pētījumā “Dive” slepenie pircē
ji pārdošanas prasmes novērtējuši 
ar 49 procentiem, bet saskarsmes 
veidošana un procesa noslēgums 
novērtēti attiecīgi ar 55 un 53 pro
centiem no 100. “Tas ir ļoti slikts 
rādītājs, kas liecina par būtisku kri
tumu salīdzinājumā ar iepriekšējo 
pētījumu rezultātiem. Tas ir ļoti tāls 
no minimāli pieļaujamās 70 pro
centu barjeras un pieprasa tūlītēju 
rīcību,” secina A. Ņemirovskis. 

Salīdzinājumā ar pagājušajā gada 
pētījuma rezultātiem būtiski paslik
tinājusies pārdevēju apģērba atbilstī
ba. Slepenie pircēji atzina, ka nereti 

t/c “Origo” veikalos pārdevējs nav 
viegli sazīmējams, jo neatšķiras no 
pircējiem. Mazinājusies pārdevēja 
prasme veidot saskarsmi ar klientu, 
tam ienākot, sasveicināšanās notiek 
retāk, pārdevēji sākuši mazāk smai
dīt, nav pietiekami draudzīgi, nereti 
viņi nepalīdz pircējam izvēlēties pie
mērotāko preci vai pakalpojumu, 
neuzdod papildjautājumus, lai izzi
nātu pircēja vēlmes, retos gadījumos 
piedāvā pircējam papildu preces un 
ne vienmēr pārzina veikala preču 
sortimentu. Visu minēto iemeslu 
dēļ pērnā gada zemais pārdevēju 
prasmju vērtējums (50%) šogad 
kļuvis vēl zemāks (39%). 

Jāizmanto apmācības 
iespējas

Tirdzniecības centra adminis
trācija uzskata, ka kopumā sliktie 
rādītāji liecina par to, ka pārdevēji 
pirms darba uzsākšanas nav pietie
kami apmācīti, un aicina to novērst. 
“Mēs piedāvājam labu apmācību, 
proti, sadarbībā ar “Mercury In
ternational” rīkoto “Linstow Aka
dēmijas” semināru par darbinieku 
apmācību apkalpošanā, kas turklāt 
ir pieejams par daudz lētāku mak
su nekā citviet pieejamais – t.i., par 
153 latiem (t.sk. 18% PVN) –, un 
iesakām to izmantot. Taču, ja nom
nieku interese par savu darbinieku 
kvalifikācijas celšanu nepalielināsies, 
būsim spiesti apmācību noteikt pie
spiedu kārtā.” Tirdzniecības centra 

administrācija arī uzsver, ka “Dive” 
pētījuma rezultāti tiks ņemti vērā, 
atjaunojot līgumus ar nomniekiem, 
un dažam tas var radīt nepatīkamus 
pārsteigumus.

“Mēs visi esam ieinteresēti, lai 
klients tirdzniecības centrā justos 
labi un vēlētos te uzturēties ilgāk, 

bet pēc laika atkal šeit atgriezties. 
Bez atsaucīga un pretimnākoša 
pārdevēja tas nav iespējams, tādēļ 
aicinu ikvienu ļoti nopietni domāt 
par klientu apkalpošanas kultūras 
uzlabošanu,” rezumē tirdzniecības 
centra direktors Aleksandrs Ņemi
rovskis. 

Jurijs Miņickis, 
“Divi Turki” īpašnieks

Par savām pozīcijām “Origo” 
nemaz nevaram sūdzēties, viss ir 
kārtībā. To, ka mums šajā centrā at
rodas sešas tirdzniecības vietas (trīs 
maiznīcas, viena konditoreja un divi 
specializētie tējas un kafijas veikali), 
veicinājuši divi faktori. Pirmkārt, te 
ir ļoti liela cilvēku plūsma; otrkārt, 
pēc rekonstrukcijas, kuras laikā klā
jās diezgan grūti, šeit bez garām
gājējiem, kas izmanto sabiedrisko 
transportu, parādījušies arī tādi 
klienti, kas speciāli brauc iepirkties 
uz “Origo”. Viņi to uztver kā piln
vērtīgu tirdzniecības centru, un tas 
noteikti ir pozitīvs signāls. Pie ma
nis nesen atbrauca draugi, kas Rīgā 
nebija viesojušies kopš padomju ga
diem. Kad atnācām uz staciju, viņi 
bija izbrīnīti – te taču ir vesela pils! 
Te tiešām ir paveikts labs darbs, un 
mūs, nomniekus, tas ļoti iepriecina.

Pozitīvi šķiet tas, ka “Origo” 
notiek daudz dažādu izklaides pa
sākumu, un par to liels paldies jā
saka administrācijai. Vienīgi esam 
ievērojuši tādu iezīmi – ja pasākums 
notiek iekštelpās, tirdzniecība prak
tiski apstājas. Ja tas notiek stacijas 
laukumā, viss ir kārtībā, cilvēki ska
tās un ienāk arī kaut ko nopirkt. Par 
to, iespējams, vajadzētu padomāt. 

No savas pieredzes zinu, ka “Origo” 
administrācija nomniekus uzklausa, 
un tas ir patīkami.

Jā, mūsu specializētajos tējas un 
kafijas veikalos cenas ir atbilstošas 
augstajai produktu kvalitātei, to
mēr mums ir priekšrocība turēt tās 
zemākas nekā pie konkurentiem, jo 
sadarbojamies ar ārzemju ražotājiem 
bez starpniekiem. Ja reiz runājam 
par cenām – “Stockmann” centrā 
tās ir daudz augstākas, un liela daļa 
cilvēku tur, piemēram, nopērk tikai 
zobu birsti, lai dabūtu “Stockmann” 
maisiņu. Un tad īstos pirkumus nāk 
veikt šeit. Tā kā “Origo” ir perspek
tīvas attīstīties arī turpmāk.

Paplašināšanās 
nākusi par labu

“Kad atnācām uz staciju, draugi bija 
izbrīnīti – te taču ir vesela pils! Te 
tiešām ir paveikts labs darbs, un mūs, 
nomniekus, tas ļoti iepriecina,” atceras 
“Divi Turki” dibinātājs Jurijs Miņickis

Klientu apkalpošana – zem katras kritikas

Iveta Rava, “Cropp Town”:
Pie “Origo” brīnišķīgās cilvēku 
plūsmas pārdevēju apkalpošanas lī
menim būtu jābūt augstam, taču sa
līdzinājumā ar citiem tirdzniecības 
centriem tas ir zemāks. Lielā mērā 
tā ir veikalu vadītāju atbildība. Pie
mēram, “Cropp Town” veikaliem ir 
ļoti stingri reglamentēti iekšējās kār
tības noteikumi – kā pārdevējs stāv, 
kā uzvedas, vai smaida, vai runā ar 
klientu. Triju pārbaudes mēnešu 
laikā mēs to ļoti stingri uzraugām, 
un, ja pēc tam pārdevējs kļūst par 
štata darbinieku, tad viņš tiešām 
ir līmenī. Otrs faktors ir atalgoju
ma sistēma, kas mums izveidota 
tā, lai cilvēks būtu ieinteresēts labi 
strādāt – bez pamatalgas ir dažādi 
bonusi, piemēram, ja viņš uzrunā 
klientu tā, ka tas nopērk ne tikai 
vienu lietu, bet komplektu. Spriežot 
par to, vai pārdevējs māk un vispār 
grib strādāt, mēs analizējam visus 
šos aspektus un ņemam tos vērā. 

Mārtiņš Staķis, “Narvesen”:
Apkalpošanas kvalitātes krišanās, 
protams, ir iemesls satraukumam, 
taču, runājot par “Origo”, nevar 
neņemt vērā arī stacijas specifiku. 
Cilvēki ir steidzīgi, viņiem visu 
vajag ātri un uzreiz, bieži vien 
klients uzvedas rupji un nepieklā
jīgi. Zinu, ka “Narvesen” pārde
vēji šādu attieksmi ļoti pārdzīvo, 
un cilvēcīgi viņus var saprast, ka 
tādā atmosfērā grūti prasīt no 
personāla smaidu un laipnu at
tieksmi. Serviss cieš arī drošības 
apsvērumu dēļ, bet tas izriet no 
jau iepriekš teiktā, ka klients ir 
tāds, kāds tas ir. Ko darīt? Varam 
ņemt vērā ārzemju pieredzi, pie
mēram, Hamburgas stacijā skan 
klasiskā mūzika, Norvēģijā un 
Zviedrijā ļoti rūpējas par stacijas 
tīrību, respektīvi, lai vide būtu 
tīra un patīkama, un tas maina 
arī pašus klientus.

“Origo” Mārketinga padomes locekļu viedokļi 
par “Dive” pētījuma rezultātiem

“Papildu uzmanību piesaista arī akciju stendi, kuri nav piekrauti, bet prece izvietota pārskatāmi,” norāda vizuālā mārketinga 
speciāliste Ieva Damberga 

Vizuālā mārketinga speciāliste 
Ieva Damberga atzīmē, ka “Dino 
Zoo” veikals ir ļoti krāsains un ko
pējais veikala apgaismojums ir pietie
kams. Atzinīgi jānovērtē dzīvnieku 
boksi, kas kopā ar tajos mītošajiem 
dzīvniekiem pēc veikala koncepta 
īstenošanas veiks skatloga elementa 
funkcijas. Papildu uzmanību piesais
ta arī akciju stendi, kuri nav piekrau
ti, bet prece izvietota pārskatāmi. 
Arī veikala plauktos esošās preces ir 
izvietotas sistēmiski: apakšā atrodas 
lielākās preces, bet augšējos plauk
tos – mazākās preces, kopumā tas 
veikalā veido ļoti labu atmosfēru.

Papildu interesi izraisa savdabī

gais, oriģinālais plauktu noformē
jums, kurā kā uzmanību piesaisto
šie elementi tikuši izraudzīti nevis 
uzraksti vai krāsu saspēles, bet gan 
dažādu dzīvnieku zīmējumi uz balta 
fona atbilstoši tam, kam paredzētas 
plauktos izvietotās preces. Jāatzīmē 
arī vēl kāds pozitīvs moments – vei
kalā nav jūtama raksturīgā dzīvnie
ku smaka.

Tomēr Ieva Damberga norāda, 
ka veikalā preču izvietojums vietām 
ir nevienmērīgs – atsevišķi plauk
ti izskatās pārkrauti, savukārt citos 
preču ir pārāk maz, līdz ar to plaukti 
izskatās pustukši. Papildu uzmanību 
Ieva Damberga vērš uz ejām starp 

plauktiem – vietumis uz grīdas no
vietotās lielizmēra preces apgrūtinā
ta cilvēku plūsmu, savukārt citviet 
virs plauktiem novietotās preces vai 
kastes iepirkšanos padara nemājīgu 
un apgrūtinošu.

“Dino Zoo” veikalam vietām 
vēlams koriģēt apgaismojumu tā, 
lai tas nekristu uz grīdas, bet vairāk 
izgaismotu plauktos izvietotās pre
ces. Vietām derētu koriģēt plauktus, 
lai tie atrastos visi vienā līmenī. Un 
vēl – uz glītajiem, tematiski nofor
mētiem plauktiem tomēr derētu pa
pildus izvietot arī rakstiskas norādes 
par to, kam paredzētas attiecīgajā 
plauktā atrodamās preces.

Eksperte vērtē jauno “Dino Zoo”



Rīgas stacija ir sagaidījusi un 
pavadījusi daudzas vēsturiskas, 
izcilas, skandalozas vai vienkār-
ši populāras personas. Viena no 
tām – Vladimirs Uļjanovs, vairāk 
zināms kā Ļeņins. 

Viņš bija Krievijas revolucionārs, 
boļševiku partijas līderis, pirmais 
PSRS vadītājs un ļeņinisma ideolo
ģijas dibinātājs. Ļeņins tiek uzskatīts 
par vienu no pretrunīgākajiem XX 
gadsimta politiķiem, kuru vieni ie
cēluši gluži vai svēto kārtā, bet citi 
sauc par sarkano sātanu un visa ļaunā 
iemiesojumu. Par Ļeņina viesošanos 
Rīgā 1900. gadā ir dzirdējis katrs sko
las bērns, kurš skolas solu deldēja pa
domju gados. Šodien gan vēsturnieki 
vairs nav tik vienprātīgi. Apšaubītas 
tiek vietas, par kurām teica, ka viņš 
tās apmeklējis, tikšanās ar konkrētiem 
cilvēkiem un nereti arī pats Ļeņina 
vēsturiskās ierašanās fakts. Lai kā nu 
tas būtu, tomēr tieši šās vizītes sakarā 
Rīgas stacija ir iemūžināta gleznā. 

Kādā 1900. gada aprīļa svētdie
nā no Pleskavas puses Rīgā ieradās 
vilciens, no kura izkāpa eleganti ģēr
bies pajauns cilvēks ar platmali galvā, 
spieķi un baltiem cimdiem rokās. Tas 
bija Vladimirs Iļjičs Ļeņins. Lai gan 
“smalki” ģērbties neesot bijis viņa 
gaumē, taču toreiz to diktējuši dažā
di apstākļi. Stacijā neviens atbraucēju 
nav sagaidījis. Tas bija taktisks gā

jiens – Rīgas policijas priekšnieks jau 
gada sākumā bija saņēmis Vidzemes 
gubernatora slepenu ziņojumu, ka 
bijušajam trimdiniekam un polici
jas uzraudzībā nodotajam Ļeņinam 
uzturēšanās Rīgā ir stingri aizliegta. 
Par spīti liegumam, Ļeņins tomēr 
slepeni ieradies Rīgā, lai nodibinātu 
sakarus ar latviešu sociāldemokrātiem 
un noturētu apspriedi ar vietējās so
ciāldemokrātiskās organizācijas pār
stāvjiem. Vispirms Ļeņins devies uz 
nelielu koka namiņu Cēsu ielā 17, 
kur dzīvoja Mihaila Siļvina ģimene. 
Vēlāk kādā Elizabetes ielas 18. nama 
dzīvoklī Siļvins bija noorganizējis Ļe
ņinam tikšanos ar Latvijas sociālde

mokrātiem. Sarunu laikā risināti da
žādi vispārīgi sociālekonomiska, kā arī 
teorētiska un praktiska rakstura jau
tājumi saistībā ar boļševiku laikraksta 
“Iskra” nozīmi un nepieciešamību to 
izdot ārzemēs, par šā laikraksta nele
gālu transportēšanu no ārzemēm caur 
Rīgu uz Krieviju. Tās pašas dienas va
karā Ļeņins Rīgu atstāja. 

Padomju laikā ēkā, kur dzīvo
ja M. Siļvina ģimene, bija ierīkots 
V. I. Ļeņina memoriālais muzejs. 
1970. gadā Elizabetes ielā 18 atvēra 
Ļeņina memoriālo muzejdzīvokli. 
Centrālajā dzelzceļa stacijā par īso 
vizīti atgādināja piemiņas plāksne. 
Katram laikam savi varoņi.

Lai vairotu drošību un kārtību, 
t/ c “Origo” ieguldījis apsardzes 
sistēmas uzlabošanā vairāk nekā 
56 tūkstošus latu, turklāt centrs 
gādājis arī par apsardzes darbinie-
ku algu paaugstināšanu.

Izvērtējot līdzšinējos vājos punk
tus, dažādās tirdzniecības centra 
vietās uzstādītas jaunas videono
vērošanas kameras, kā arī vairākos 
tirdzniecības punktos uzstādītas at
sevišķas signalizācijas. T/c “Origo” 
apsardzes vadītājs Andrejs Meņšikovs 
informē, ka šobrīd “Origo” izvietots 
jau vairāk nekā 160 novērošanas ka
meru, kas apsardzei ļauj ērti sekot 
tirdzniecības centrā notiekošajam. 

“Būtiski, ka vienā no tuneļiem, 

kur iepriekš darbojās tikai kopējā sig
nalizācija, tagad uzstādīta atsevišķa 
signalizācija katram tirdzniecības un 
pakalpojumu sniegšanas punktam. 
Tas apsardzei ļauj ātri fiksēt precīzu 
incidenta vietu un ātrāk iejaukties tā 
novēršanā,” skaidro A. Meņšikovs.

Kopumā “Origo” drošības sistē
mu uzlabošanā ieguldīts vairāk nekā 
56 tūkstoši latu. Apsardzē ik dienu 
strādā 30 cilvēku. A. Meņšikovs stās
ta, ka “Grifs AG” apsardze turpmāk 
gādās par drošību un kārtību arī liel
veikala “Rimi” telpās. “Iepriekš šie 
pienākumi bija uzticēti citai apsardzes 
firmai, un incidentu gadījumā mums 
bija sarežģīti savā starpā sazināties – 
strādājām dažādās rāciju frekvencēs, 
tādēļ, ja kas notika, varējām palīdzēt 

tikai tad, ja paši incidentu redzējām, 
bet pa rāciju mūs pasaukt palīgā ne
varēja. Tagad šādu grūtību vairs nav,” 
atklāj apsardzes priekšnieks.

Vidēji mēnesī tirdzniecības cen
trā notiek apmēram 15 zādzību – kā 
grupveida, tā individuālas. “Situāci
jas uzlabošanai aicinām pārdevējus 
pievērst lielāku uzmanību veikala 
apmeklētājiem. Ieraugot aizdomīgu 
klientu, vajadzētu uzreiz nospiest 
trauksmes pogu un izsaukt apsardzi, 
nevis gaidīt, kad kaut kas patiesi no
tiek,” pamāca apsardzes priekšnieks.

Īpaši uzmanīgiem cilvēkiem va
jadzētu būt laikā, kad pilsētā notiek 
lieli pasākumi, kā arī nedēļas no
galēs, kad ievērojami palielinās ap
meklētāju skaits. 

No septembra vidus līdz pat ok-
tobra beigām katru trešdienu 
laukumā pie t/c “Origo” piestās 
Valsts asinsdonoru centra (VADC) 
speciālais autobuss, kurā ikviens 
varēs nodot asinis, tādējādi palī-
dzot nelaimē nonākušajiem.

T/c “Origo” mārketinga mene
džere Liene Karpova stāsta, ka, uzzi
not par VADC autobusu, kas plāno 
piestāt pie plaši apmeklētām vietām 
Rīgā, t/c “Origo” labprāt piekritis 

regulāro autobusa “pieturu” ierīkot 
laukumā pie tirdzniecības centra. “Ik 
dienu laukumam pāri iet tūkstošiem 
cilvēku. Bet simtiem cilvēku strādā 
pašā tirdzniecības centrā. Ja kaut ne
liela daļa no viņiem atsauksies aicinā
jumam palīdzēt un ziedos savas asinis, 
būsim gandarīti par savu līdzdalību 
nozīmīgajā akcijā.” 

VADC donoru autobuss laukumā 
pie tirdzniecības centra piestās katru 
trešdienu laikā no pulksten 10:00 līdz 
15:00, un tā līdz pat oktobra beigām. 

No Pēterburgas uz Latviju atceļo-
jusi izcila grafikas darbu kolekci-
ja, kas no oktobra būs apskatāma 
tirdzniecības centrā “Origo”.

T/c “Origo” direktors Alek
sandrs Ņemirovskis stāsta, ka grafi
kas darbu kolekcijā iekļauti gan jau
ni, mūsdienu grafiķu darinājumi, 
gan arī senāku lielmeistaru darbi. 
“Kolekcija ir interesanta un patiesi 

bagāta, tādēļ īpaši priecājamies par 
iespēju to parādīt arī saviem apmek
lētājiem.”

Mākslas darbi tiks izstādīti dažā
dās tirdzniecības centra vietās, un ir 
paredzēts, ka laiku pa laikam tie tiks 
mainīti. “Šajā reizē mēs neizstādī
sim visu un uzreiz. Ekspozīciju ik pa 
laikam nomainīsim, lai apmeklētāji 
pakāpeniski varētu iepazīt dažādus 
grafikas darbus,” tā A. Ņemirovskis. 

Un jaunām skaistām telpām starp 
A un B tuneli pārcēlies “Dino 
Zoo” centrs, kur, domājot par 
klientu ērtībām, tagad iespējams 
pārskatāmāk izvietot visu veikalā 
piedāvāto preču klāstu. 

T/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis stāsta, ka iepriekšējā vie
tā “Dino Zoo” centrs nepietiekami 
apguva plašās veikala telpas, tādēļ tam 
tika rasta jauna, piemērotāka mājvieta 
starp A un B tuneli. “Veikals paguvis 
iekārtoties un jaunajā vietā jūtas labi. 
Turklāt iepriecina, ka tā jauno atraša
nās vietu jau ielāgojuši arī pircēji,” tā 
A. Ņemirovskis. Savukārt “Dino Zoo” 
centra iepriekšējās telpās tuvākajā laikā 
iekārtosies jauna Latvijas Pasta filiāle. 
Tā kā tuvojas gadu mija, kad pasta pa
kalpojumi tiek izmantoti īpaši aktīvi, 

tad t/c “Origo” darbosies divas Latvi
jas Pasta filiāles – jaunā, kas atradīsies 
B mājas 1. stāvā, un filiāle, kas atrodas 
Dzelzceļa stacijas centrālajā zālē.

Pārmaiņas šoruden ievieš arī lielvei-
kals “Rimi” – izvērtējot t/c “Origo” 
specifiku un klientu vajadzības, 
veikals ievieš pašapkalpošanos, kas 
būtiski ietekmēs iepirkšanās ērtī-
bas. Veikals kļūst arī skaistāks.

Pēdējā mēneša laikā lielveikalā 
“Rimi” tiek īstenoti remontdarbi, kas 
atsvaidzina veikala izskatu, dara to 
priecīgāku un acij tīkamāku. Apse
kojot t/c plūsmu, tika mainīta ieejas 
vieta lielveikalā, bet kasu daudzums 

paliks līdzšinējais. Pašas būtiskākās 
pārmaiņas – lielveikals, izvērtējis t/c 
“Origo” specifiku un klientu vajadzī
bas, ir ieviesis pašapkalpošanos. Tas 
nozīmē, ka visi pārtikas produkti, 
tostarp “Rimi” piedāvātie kulinārijas 
izstrādājumi, būs pieejami fasētā vei
dā. Tādējādi iepirkšanās process tiks 
padarīts ērtāks un ātrāks, pircējiem 
nenāksies tērēt laiku, stāvot rindā pie 
vitrīnām, kur agrāk piedāvāja svera
mos pārtikas produktus.

No 13. līdz 15. septembrim lau-
kumā pie t/c “Origo” noslēdzās 
ceļojošā izstāde “Atkritumu laik-
meta civilizācija. Re:Cilvēki”.

Aģentūra “Eko Media” septīto 
gadu pēc kārtas organizēja pasāku
mu kopumu “Zaļā punkta nedēļa”, 
kura mērķis ir pievērst uzmanību 
dabas resursu taupīšanai gan savā 
ģimenē, gan pilsētā, gan valstī. 

Izstādē apskatāmie objekti bija 
veidoti no plastmasas pudelēm un 

maisiņiem, nolietotas datortehnikas, 
mazajām mājsaimniecības elektro
precēm, televizoru pultīm un nolie
totajiem mobilajiem telefoniem, kā 
arī baterijām. Tā ir vīzija par pārstrā
des laikmeta civilizāciju – būtnēm, 
kas klīst pa pasauli nepieņemtas, 
nesaprastas, praktiski mūžīgas, jo 
dabā nesadalās. To vienīgā iespēja, kā 
pārtraukt savu bezjēdzīgo eksistenci 
un kļūt cilvēcei noderīgām, ir tikt 
otrreiz pārstrādātām un tādējādi at
kārtoti iesaistītām dzīves ciklā. 

Pirms 1. septembra “Origo” dūca 
kā bišu stropā – skolēni un stu-
denti te meklēja visu sev nepie-
ciešamo jaunajam mācību gadam. 
Spriežot pēc viņu smaidīgajām se-
jām, meklētais ir atrasts.

T/c “Origo”:direktors A. Ņemi
rovskis atzīst, ka augusta pēdējās un 
septembra pirmajās dienās veikalu 
apgrozījums un apmeklētāju skaits 
būtiski palielinājās. Salīdzinājumā ar 
attiecīgo nedēļu pērn šogad apģērbu 
tirdzniecībā apgrozījums pieauga par 
49 procentiem, bet apaviem – par 
65 procentiem. 

“Lai arī daudziem šķiet, ka t/c 
“Origo” nav tā vieta, kurp pirmām 
kārtām doties, gatavojoties jauna
jam mācību gadam, mums izdevās 

pierādīt, ka šāds uzskats īsti neatbilst 
patiesībai. Varēja just, ka, gatavojo
ties skolai, daudzi patiesi izmantoja 

“Origo” iespējas, un veikali bija pil
ni ar jauniešiem un viņu vecākiem. 
Turklāt pirktas tika ne tikai mācībām 
nepieciešamās lietas – burtnīcas, grā
matas, pildspalvas, bet arī apģērbs,” 
atceras direktors. Viņš secina, ka šajā 
gadījumā stereotipu laušanā krietni 
palīdzēja veiksmīgi izvēlētā reklāmas 
un mārketinga stratēģija, kas intere
santā veidā uzrunāja tieši jauniešus.

Vērtējot kopējos tirdzniecības 
apjoma rādītājus, A. Ņemirovskis 
secina, ka līdz ar rudens atnākšanu, 
kad mācības sāk arī studenti, daudzi 
atgriežas no atvaļinājuma, ievēroja
mi augusi arī rosība “Origo”. Viņš 
izsaka cerības, ka, ņemot vērā pircē
ju intereses, “Origo” nomnieki arī 
turpmāk gādās, lai preces būtu ak
tuālas un kvalitatīvas.

Ļeņins un Rīgas stacija

Ļeņina ierašanās Rīgā. V. Kirilova gleznas reprodukcija

Skolas somas piepildītas

“Origo” kļūst drošāk

Izdevās pierādīt, ka “Origo” ir tā vieta, 
kurp doties, gatavojoties jaunajam 
mācību gadam

“Rimi” mainās

“Dino Zoo” centrs jaunā vietā

Atkritumiem veltīta izstāde

Atbalsta asinsdonoru centru 

“Origo” dzīvos grafikas zīmē

“Dino Zoo” centrs jaunajā vietā jūtas 
labi. Turklāt iepriecina, ka tā jauno 
atrašanās vietu jau ielāgojuši arī pircēji



“Tā sajūta, kad esi uz skatuves un visi uz tevi skatās, nav salīdzināma ne ar ko 
citu,” uzskata veikala “Teddy” pārdevēja Tatjana Gorte, kuras aizraušanās ir 
modernais balets

Droši vien nebūs melots, ja apgal-
votu, ka “Nordea” bankas konsul-
tants Kaspars Abiks ir īpašs cilvēks 
visā kuplajā “Origo” darbinieku 
pulkā. Kāpēc? Viņš nopietnā lī-
menī nodarbojas ar handbolu. 

Kaspars Abiks ir Latvijas virslī
gas čempionāta komandas “Ogres 
SC” vārtsargs. “Naudu par spēlē
šanu nesaņemu, tāpēc saucu to par 
savu hobiju. Tomēr tas nenozīmē, 
ka treniņos var slinkot,” Kaspars 
apzinās, ka vārtsargs ir puse no ko
mandas un ka viņam vienmēr jābūt 
līmenī. Viņš arī uzsver, ka sports ir 
lielisks veids, kā pēc krēslā pavadī
tās darba dienas organismā atgriezt 
dzīvības pazīmes: “Visu dienu sē
dēt pie galda – tā var sajukt prātā. 
Nākamajā dienā ir vieglāk strādāt, 
ja treniņos vai spēlē smadzenes ir 
dabūjušas papildu skābekli.”

Handbolā Kaspars ir kopš 3. kla
ses. Lielāko gandarījumu sagādājot 
tās spēles, kad viņš ar veiksmīgu 
sniegumu pavelk līdzi arī komandas 
biedrus. Tad ir labi padarīta darba 
sajūta. Savukārt pēc muļķīgi zaudē
tiem vārtiem nākas grūti atkal atrast 

līdzsvaru. “Sports jau ir interesants 
tieši ar dažādību,” nosaka puisis.

Kaspars uzskata, ka gan viņš, 
gan “Ogres SC” komanda lielākos 
panākumus guvuši pēdējos piecos 
gados. “Mums mainījās treneris, 
un tagad mūs vada sieviete – visu 
laiku izcilākā Latvijas handboliste 
Natālija Kudrjavceva, viņa savu
laik ir spēlējusi arī PSRS izlasē.” 
Kaspars stāsta, ka trenere ir ļoti 
stingra, neviens komandas vīrietis 
neatļaujas viņai īpaši iebilst. 

“Nordea” bankas konsultants 
Kaspars Abiks ir handbola komandas 
“Ogres SC” vārtsargs

“Vai domā, ka laba kvalitāte ir 
viss, kas vajadzīgs, lai pārdotu 
produktu? Protams, kvalitāte ir 
svarīga priekšrocība, tomēr tā 
vien neveicinās tirdzniecību,” tā 
savā interneta mājaslapā uzņēmē-
jus uzrunā “Staris studio”. Kas 
viņi ir? Tā ir radošā studija, kas 
tirdzniecības centram “Origo” iz-
strādā reklāmas kampaņas. Jā, tie-
ši viņu darba rezultāts lielā mērā 
ir tas, kas klientu vilina ienākt pie 
mums.

“Staris studio” radošā direkto
ra Māra Stara vadībā top reklāmas 
kampaņas un citas ar t/c “Origo” 
tēla veidošanu saistītas aktivitātes. 
Patiesībā šis darbs ir grūts un vienā 
ziņā pat nepateicīgs, jo mūsdienu 
informācijas laikmetā, kad apkārt 
zib vienas vienīgas reklāmas, va
jag īpašu izdomu un iedvesmu, 
lai radītu kaut ko oriģinālu. Mā

ris Staris domā, ka viņiem sanāk 
labi. Kā jau rakstīts ievadā – tas, 
kā katrs atsevišķs nomnieks ierīko 
savu veikalu, patiesībā vēl negaran
tē panākumus. Cilvēkam ir jāgrib 
centrā ieiet. ““Origo” zīmola vei
došanas process ir ļoti interesants, 
jo klients ir vērsts uz rezultātu un 
ir ar augstām prasībām gan pret 
mums, gan pret sevi. Tā ir abpusēji 
patīkama sadarbība,” lietišķi nosa
ka Māris Staris.

“Origo” un “Staris studio” sa
darbības vēsture ilgst četrus gadus. 
Šajā laikā radošais kolektīvs ir iz
darījis labu darbu – “Origo” tēls 
no vietas, kas ilgus gadus asociējās 
vien ar staciju, pamazām pārvēršas 
par vietu, kur dodas iepirkties. Pro
tams, var diskutēt, cik lielā mērā šī 
misija ir paveikta, taču vezums ir 
iekustināts pamatīgi, un atliek to 
tikai stumt uz priekšu. Māris ir 
ideju pārpilns: ““Origo” ir jāturpi

na iekšējās vides 
uzlabošana, pie
mēram, komuni
kācijai tuneļos jā
būt pozitīvai – tie 
būtu papildināmi 
ar uzrunām, pie
mēram, “Labrīt, 
veiksmīgu die
nu!” vai “Tev ir 
piecas minūtes 
laika, iedzer siltu 
tēju!”. “Ar “Ori
go” esam kopā 
četrus gadus, ce
rams, ka būsim 
vēl četrus.”

Ikdienas darbs 
ir pilns ar intere
santām epizodēm. 
“Staris studio” 
birojā daudzi atceras pašu pirmo: 
“Veidojām videoklipu “Origo” at
klāšanai un piesaistījām cilvēkus 

– draugus, paziņas, kas varētu fil
mēties. Atnāca viens džeks, tāds 
uzņēmēja tips, un mums viņš tik 

ļoti iepatikās, ka paņēmām pie se
vis darbā.” Nu ko – daudz radošu 
ideju!

Vairāk arī 
bērniem
T/c “Origo” telpās tiek atvērts jauns 
bērnu preču veikals “Du Pareil”, 
kas piedāvā apģērbus gan pašiem 
vismazākajiem, gan arī tīņiem.

T/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis atzīst, ka ar šādas tirdz
niecības vietas atklāšanu “Origo” 
tiks paplašināts tirdzniecības cen
tra veikalu konceptu piedāvājums. 
Iepriekš centrā nebija specializēto 
bērnu apģērbu un aksesuāru veika
lu, lai gan A mājas 3. stāvā atrodas 
un veiksmīgi strādā veikals bērniem 
“Kiddy Club”, taču tas pamatā ir 
orientēts uz rotaļlietu tirdzniecību.

Jaunais “Du Pareil” veikals atradī
sies t/c A mājā jeb zaļajā zonā, 2. stā
vā. Iepriekš šajās telpās atradās sievie
šu apģērbu veikals “Romo Artele”.

Bērnu apģērbu veikals piedāvās 
daudzveidīgus, interesantus un kvali
tatīvus apģērbus visdažādākā vecuma 
bērniem – gan pašiem vismazāka
jiem, gan arī jau izvēlīgajiem tīņiem, 
citiem vārdiem no 0 līdz 14. 

Ātrs giross 
pusdienām 

Zilās zonas 2. stāvā izvietoto sa
biedriskās ēdināšanas uzņēmumu 
bloku papildinās Vācijas koncerna 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums 
“Girosi”. Tas atradīsies vietā, kur 
savulaik bija izvietojusies senākā 
tirdzniecības centra vieta – bārs 
“Ripo”. “Girosi” ir ātrās ēdināšanas 
uzņēmums, kas apmeklētājus cienās 
ne tikai ar nosaukumā ietverto gaļas 
ēdienu, kas nācis no grieķu virtuves, 
bet piedāvās arī citus ēdienus. 

T/c “Origo” direktors Alek
sandrs Ņemirovskis atzīst, ka jaunais 
punkts lieliski papildinās un dažā
dos sabiedriskās ēdināšanas bloku, 
kurā jau ietilpst tādi uzņēmumi kā 
zupu restorāns “Tikai karotes”, ziv
ju bistro “Lage”, kaukāziešu virtuves 
restorāns “Madžari”, alus krogs “Pie 
vecā kapteiņa” u.c. 

Kas mūsdienās ir vislielākajā vēr-
tē? Pareizi – idejas. Ja runājam par 
idejām interjera un dizaina jomā, 
veikala “Dendi” pārdevējai Olgai 
Pohļebajevai to netrūkst. 

Jau skolas laikā Olga aizrāvusies 
ar dažādām dizaina lietām, tāpēc 
loģisks bija arī nākamais solis – ap

gūt to visu nopietnākā līmenī, un 
viņa iestājās biznesa skolā “Nim
fa”. Tagad 23 gadus vecā jauniete 
ar lielu entuziasmu izpilda dažādus 
pasūtījumus ne tikai tāpēc, ka ar 
to var labi nopelnīt, bet arī tāpēc, 
ka tas vienkārši ir brīnišķīgs ho
bijs. Viņa izdomā klientam dažā
dus dzīvokļa (mājas) iekārtošanas 
risinājumus gan no iekšpuses, gan 
ārpuses.

“Viena projekta izstrāde aizņem 
no divām nedēļām līdz pat mēne
sim. Katru reizi vajadzīgas citas 
idejas, divu vienādu projektu nav,” 
Olga nav pieradusi darbu veikt pa
virši. Lai saņemtu labu atalgojumu, 
jāiegulda liela enerģija. Arī turīgie 
cilvēki nav raduši šķiesties ar nau
du. Bet labas lietas viņi novērtē. 
Olga par dizainu var runāt ilgi un 
niansēs, var redzēt, ka cilvēks savu 
darbu pārzina. “Īstenībā nav runa 
nedz par darbu, nedz arī par ho
biju, dizains ir mana dzīve. Tāpat 
kā kādam ģimene, automašīnas vai 
sports. Lieta, kurā ieliek dvēseli. 
Vislielākais gandarījums ir tad, kad 
iedomāto vīziju ieraugi dzīvē, un 
viss izskatās tik labi, kā bija iece
rēts,” smaida Olga. 

Modernais balets – izklausās ne 
tikai smalki, bet arī nopietni. Vēl 
pavisam nesen tas bija veikala 
“Teddy” pārdevējas Tatjanas Gor-
tes dzīvesveids. 

“Pēc skolas beigšanas sāku strā
dāt. Tā kā visu nevarēju apvienot, 
nācās no modernā baleta aiziet. Bet 
tas atstājis gan daudz patīkamu at
miņu, gan emociju. Ar trupu esam 
izcīnījuši “Grand Prix” Krievijā, 
Beļģijā, Vācijā. Esmu redzējusi visu 
Eiropu, iepazinusi cilvēkus un kul
tūras – tā ir bagātība, ko neviens 
nekad nevarēs atņemt. Tā sajūta, 
kad esi uz skatuves un visi uz tevi 
skatās, nav salīdzināma ne ar ko 
citu. Es pēc tā ilgojos,” meitene ie

grimst atmiņās, un viņas acis izsaka 
visu. Deja Taņas mūžā ienāca, kad 
meitenei bija seši gadi un vecāki, 
vēloties bērnu redzēt fiziski un inte
lektuāli attīstītu, aizveduši viņu uz 
treniņiem. 

Taņa atzīst, ka sirds joprojām 
pieder modernajam baletam, un 
viņa pieļauj domu, ka kādreiz tajā 
varētu arī atgriezties. Ar mēnesi 
treniņu pietiktu, lai atkal atgūtu 
labu formu. Tatjana lieliski zina, 
ko nozīmē cītīgs darbs zālē: “Ja at
brauca kāds baletmeistars no citas 
valsts, divas nedēļas cauru dienu 
nācās pavadīt treniņos.” Meitene 
smejas, ka tagad darbā reizēm uz
nākot slinkums, bet treniņos tā ne
kad neesot bijis. 

Kas reklamē t/c “Origo”?

“Staris studio” radošais direktors Māris Staris (no kreisās) un viņa komandas kodols: Annija Mežgaile, 
Mikus Vanags un Arita Celma

Sirds kavējas atmiņās

Dvēselei un maciņam Pa dienu konsultants, 
vakarā – sportists

“Dendi” pārdevējas Olgas Pohļebajevas 
hobijs ļauj arī nopelnīt, ar lielu entuzias-
mu izdomājot klientam dažādus dzīvokļa 
un mājas iekārtošanas risinājumus gan no 
iekšpuses, gan ārpuses


