
Nevienam nepatīk iepirkties no-
vecojušās, laika zoba krietni vien 
pabojātās telpās. Tādēļ savu tel-
pu rekonstrukcija, to uzlabošana 
kaut ar kosmētisko remontu – tas 
ir jautājums, kam aicinu pievēr-
sties daudzus mūsu nomniekus.

Mūsu darbības rādītāji ir stabili 
un ar nepārejošu tendenci uzlabo
ties. Esam izstrādājuši un veiksmīgi 
īstenojuši virkni mārketinga pasāku
mu, kas pircēju mudinājis ne vien 
iegriezties “Origo”, bet uzkavēties te 
aizvien ilgāku laiku. Nemitīgi tiek 
strādāts pie kopējā tirdzniecības cen
tra tēla uzlabošanas, un fakts, ka jau 
izveidojusies gara rinda ar turpat simts 

uzņēmumiem, kuri vēlas kļūt par 
mūsu nomniekiem, liek secināt, ka 
darbs nesis augļus. Mēs esam kļuvuši 
par vietu, kur savus veikalus un pa
kalpojumu sniegšanas punktus vēlas 
izvietot visdažādākie zīmoli – tostarp 
arī slaveni un prestiži. No otras puses, 
arī mūsu klienti aizvien biežāk ienāk 
“Origo” nevis garām ejot, bet dodas uz 
to mērķtiecīgi. Viņi ir pārliecinājušies, 
ka te var labi un ērti iepirkties, ātri 
paēst un ātri saņemt visdažādākos pa
kalpojumus. Tās visas ir pozitīvas ten
dences, par ko varam tikai priecāties. 

Taču ir būtiski atcerēties, ka 
klients vēlas iepirkties un uzturēties 
skaistās, izremontētās un labā kārtī
bā uzturētās telpās. Ir patiess prieks 
vērot rekonstruēto “Sportland” vei
kalu, kas šobrīd ar savu košumu, 
gaišumu un pārdomātajām telpām 
burtiski “iesūc” apmeklētājus, pat 
ja tie sākotnēji nemaz nav domāju
ši doties uz šo veikalu. Ceru, ka šim 
piemēram sekos arī citi nomnieki. 

Tuvojoties tik nozīmīgam dzīves 
un darba cēliena noslēgumam kā 
gada beigas, cilvēki un darba kolek
tīvi allaž novērtē sevi: kādi bijām, 
kādi esam un ko vēlamies sasniegt 
nākamgad. Tad nu atcerēsimies, ka 
“mēs” – tās ir arī mūsu telpas, kurās 
strādājam paši un kurās apkalpojam 
mūsu klientus. Padomāsim un gada 
beigās ienesīsim kādu spilgtu akcen
tu arī šajā tik nozīmīgajā mūsu ko
pējās vides daļā. 

Margarita Judina, “Pie vecā 
kapteiņa”:
Šis ir alus bārs, 
tāpēc rudens un 
ziema mums ir vis
pateicīgākais laiks. 
Cilvēki ienāk sa
sildīties, paēd, pa
dzer. Vasarā viņi 
labāk sēž ārā, līdz ar to mums apgro
zījums ir mazāks. Jāteic gan, ka pagā
jušajā rudenī cilvēku bija vairāk.

Linda Tiltiņa, “Cropp Town”:
Ļoti vidēji. Dau
dzi cilvēki ir dep
resīvi, kašķīgi un 
neapmierināti, 
piemēram, nes 
atpakaļ preces un 
saka, ka tas un 

tas nav kārtībā. Rudenī bija mazāk 
klientu nekā vasarā. Iespējams, tas 
ataino situāciju valstī – negribu 
teikt, ka cilvēkiem nav naudas, bet 
viņi to iegulda lietās, kas kalpo ilg
laicīgi, nevis apģērbā.

Karīna Starikova, “Amberland”:
Grūti spriest. 
Reizēm klientu 
bija ļoti daudz, 
reizēm – pilnīgs 
tukšums. Ievēro
ju, ka tajās dienās, 
kad ir labs laiks, 
cilvēku ir vairāk. 
Ja ārā līst, visi sēž mājās un staigāt 

pa veikaliem nevēlas. Uz 18. no
vembra svētkiem cilvēku bija maz, 
cerams, ka uz Ziemassvētkiem pir
cēji kļūs aktīvāki.

Andrejs Kārklis, “RD Electronics”:
Paldies Dievam, 
mums klājās 
ļoti labi, katru 
mēnesi pārsnie
dzām plānu. 
Cilvēkiem pa
tika mūsu ak
cijas – uz izde
vīgiem noteikumiem studentiem 
piedāvājām datortehniku, māj
saimniecēm, piemēram, sulu spie
des un mikroviļņu krāsnis. “RD 
Electronics” veikals tirdzniecības 
centrā “Origo” pēc pārdošanas ap
jomiem ir labākais Latvijā!
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Kā vērtējat 
rudens sezonu?

Pastāvēs, 
kas mainīsies

Aleksandrs Ņemirovskis, 
t/c “Origo” direktors

Uz svētkiem īpaši košs

Jaunie rotājumi “Origo” fasādi 
Ziemassvētku un Jaunā gada gai-
dīšanas laikā vērtusi īpaši košu. 
Paredzams, ka spilgtie un gaišie 
rotājumi ar nelielām izmaiņām 
pie tirdzniecības centra fasādes 
tiks saglabāti līdz pat tumšā zie-
mas perioda beigām.

T/c “Origo” direktors Alek
sandrs Ņemirovskis stāsta, ka tirdz
niecības centra celtnes struktūra un 
telpas ir neviendabīgas, tādēļ izvē
lēties rotājumus svētku laikam bija 
visai sarežģīti, bet tajā pašā laikā in
teresanti. “Par fasādes rotājumiem 

gādā uzņēmums “Goleks”. Atšķi
rībā no iepriekšējiem gadiem šajos 
svētkos fasādi rotā tā saucamās LED 
tipa gaismas virtenes, kas ir daudz 
košākas un spilgtākas par ierastajām 
elektriskajām spuldzītēm, bet vien
laikus tērē ievērojami mazāk elektro
enerģijas,” stāsta A. Ņemirovskis. 

Izvērtējot dažādos fasādes ro
tājumu piedāvājumus, t/c “Origo” 
šajā reizē izvēlējās spilgtus un prie
cīgus, taču neuzbāzīgus un klasiskā 
stilā ieturētus. “Mēs vēlējāmies būt 
priecīgi, pamanāmi un gaismu ne
soši, taču ne uzbāzīgi raibi, tādēļ iz
vēlēts it kā vienkāršs, bet pārdomāts 

un patīkams noformējums,” skaidro 
direktors. Viņš atklāj, ka jaunie ro
tājumi pie tirdzniecības centra fasā
des tiks saglabāti arī pēc svētkiem: 
“Tumšajā un drūmajā ziemas laikā 
ir jācenšas radīt apkārtni priecīgu. 
Mēs to varam izdarīt, košos fasādes 
rotājumus saglabājot arī pēc svētku 
aizvadīšanas. Protams, pēc Jaunā 
gada sagaidīšanas un arī pareizticīgo 
Ziemassvētku aizvadīšanas no rotā
jumiem tiks izņemta tikai svētkiem 
raksturīgā atribūtika, taču vairums 
košo lampiņu paliks, un mēs ceram, 
ka tās iepriecinās katru, kura ska
tiens apstāsies pie “Origo”.” 

No decembra sākuma līdz pat 
Jaunajam gadam turpinās “Ori-
go” veikalu skatlogu vērtēšana – 
pārdomātākais, interesantākais 
un skaistākais svētkiem rotātais 
tirdzniecības punkts janvārī tiks 
īpaši apbalvots.

T/c “Origo” mārketinga mene
džeri Lieni Karpovu īpaši priecē tas, ka 
netrūkst nomnieku, kuri pirms telpu 
izrotāšanas painteresējas pie “Origo” 
administrācijas, kāda būs kopējā tirdz
niecības centra rotājumu koncepcija, 
lai, gādājot par savu skatlogu izrotāša
nu, organiski iekļautos kopējā nofor
mējumā un to papildinātu. “Patīka
mi, ka aizvien vairāk ir nomnieku, kas 
savu skatlogu noformējumam – tātad 
arī patīkamākas, priecīgākas noskaņas 

radīšanai gan saviem darbiniekiem, 
gan centra apmeklētājiem – pievērš 
lielu vērību. Tā tirdzniecības centrs 
kļūst aizvien patīkamāks un rosina 
tajā uzkavēties ilgāk.”

Svētku noskaņu vērtēšana tirdz
niecības centra nomnieku skatlogos 
ir tradīcija jau vairākus gadus. Pērn 
par interesantāko un pārdomātāko 
skatlogu noformēšanu tirdzniecī
bas centrā tika apbalvots veikala 
“PTA” kolektīvs, kas svētku noska
ņas radīšanai savos skatlogos bija 
pieaicinājis dizaineri. L. Karpova 
cer, ka arī šogad nomnieki svētku 
noformējumam būs veltījuši izdo
mu un rūpību. Paredzēts, ka šajā 
gadā uzvarētājam tiks pasniegta dā
vana, ko kopīgi varēs izmantot viss 
veikala kolektīvs.

Meklē skaistāko skatlogu

Vairums košo lampiņu paliks arī pēc svētkiem, 
iepriecinot katru Origo tuvumā

Izmantojot iespēju, ar mūsu avīzes starpniecību 
t/c “Origo” administrācija novēl laimīgu Jauno gadu 

visiem nomniekiem un sadarbības partneriem, 
kā arī viņu darbiniekiem un ģimenes locekļiem



Nomnieka viedoklis

Preču dažādība un plaša izvēle – 
tas ir galvenais, pie kā rūpīgi jāpie-
strādā t/c “Origo” nomniekiem, lai 
ieinteresētu un noturētu pircējus, 
liecina kārtējā mediju, tirgus un 
sociālo pētījumu aģentūras “TNS 
Latvia” aptauja.

Nupat apkopoti kārtējās “TNS 
Latvia” aptaujas rezultāti. Tie lie
cina, ka t/c “Origo” atpazīstamība 
rīdzinieku un Rīgas apkaimes iedzī
votāju vidū ir augsta; kā laba tiek 
novērtēta arī klientu apkalpošana, 
taču nepietiekama ir piedāvās pro
dukcijas daudzveidība. 

Jāpaplašina sortiments
“Kā parāda “TNS Latvia” pētīju

ma rezultāti, šogad ir viens galvenais 
iemesls, kas nodrošina to, lai tirdz
niecības centrs kļūtu par vietu, kurā 
iepērkas visbiežāk, – tam jāatrodas 
tuvu dzīvesvietai. Nākamais faktors 
ir tirdzniecības centra ērta, izdevīga 
atrašanās vieta. Trešais būtiskākais 
faktors ir laba un plaša preču izvēle. 
Izstrādājot nākamā gada mārketinga 
plānu, esam padomājuši, kā mēs va
rētu piesaistīt vairāk pircēju, bet tirdz
niecības vietām būtu rūpīgi jāpārskata 

un jāpaplašina piedāvāto preču un pa
kalpojumu sortiments. Tas tad arī ir 
galvenais jautājums, pie kā jāpiestrādā 
veikaliem,” atzīst t/c “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovkis. 

“Origo” – trešais 
populārākais

Direktors atgādina, ka, pēc ap
taujas rezultātiem, 99% iedzīvotāju 
iepērkas tirdzniecības centros. No 
tiem 57% tirdzniecības centrus ap
meklē divas, trīs un pat vairāk reižu 
nedēļā. Vidēji rīdzinieks un Rīgas 
apkaimē dzīvojošais iepērkas trijos 
tirdzniecības centros, un “Origo” te 
ir stabila pozīcija. “Origo” atpazīs
tamība ir augsta, un būtiski, ka aiz
vien vairāk cilvēku novērtē iespēju 
nokļūt plašajā tirdzniecības centrā, 
tam netērējot divas stundas laika, 
kas parasti nepieciešams ceļam uz 
tirdzniecības centru un atceļam no 
tā. Pēc TNS pētījuma datiem, at
pazīstamības un tēla ziņā “Origo” 
ieņem trešo vietu Rīgas tirdznie
cības centru vidū. Tas ir arī trešais 
populārākais veikals, kurp Rīgas un 
apkaimes iedzīvotāji dodas iegādā
ties apģērbu, kā arī ieturēt maltīti. 
To apzinoties, nomniekiem vajadzē

tu strādāt tā, lai konkrētajās preču 
kategorijās izvēle būtu īpaši plaša 
un apmeklētājiem interesanta,” tā 
A. Ņemirovskis.

Visvairāk ir kājāmgājēju 
Gādājot par savu veikalu preču 

sortimentu, nomniekiem būtu liet
derīgi paturēt prātā dažu labu infor
māciju: pēc “TNS Latvia” pētījuma 
datiem, t/c “Origo” mērķauditorija 
ir sievietes un vīrieši vecumā no 15 
līdz 45 gadiem, taču pamata audito
riju veido sievietes un jauni cilvēki. 
“Vienlaikus gan jāatceras arī par pla
ša preču klāsta piedāvāšanu vīriešiem, 
kuru īpatsvars kopējā pircēju skaitā 
ir pieaudzis,” domājot par “TNS 
Latvia” veikto pētījumu, atzīst t/c 
“Origo” direktors. Kā liecina minētā 
pētījuma rezultāti, ir palielinājusies 
cilvēku pirktspēja, ir arī konstatēts, 
ka pamatā “Origo” iepērkas cilvēki 
ar vidēju un vidēji augstu pirktspēju. 
Ņemot vērā centra unikālo, bet tajā 
pašā laikā ļoti specifisko atrašanās 
vietu, pircēji te ierodas galvenokārt 
kājām, otra lielā apmeklētāju grupa 
ir tie, kas brauc ar vilcienu, un tikai 
tad seko pircēji, kas šurp atbraukuši 
ar personiskajām automašīnām.

Inna Rubene,
“Latvijas Pasta” 50. nodaļas 
priekšniece 

“Mēs ienācām “Origo” pavisam 
nesen – oktobrī, tāpēc varu padalī
ties tikai ar pirmajiem iespaidiem. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo vietu 
(Stacijas laukumā 1) šeit ir ideā
li – gaišs un silts, varam atnākt bal
tās blūzītēs, mierīgi pārģērbties un 
strādāt. Tur vasarā bija tik karsts, ka 
operatori gandrīz vai ģība, savukārt 
ziemā – sala nost.

Pozitīvās pārmaiņas vistiešākajā 
veidā attiecas arī uz klientu – agrāk 
bija dzīvā rinda, bet tagad ieviesta 
numuriņu sistēma. Gaidot savu kār
tu, cilvēkiem ir kur apsēsties. Solīdi 
un glīti. Esam ievērojuši, ka “Parex” 
bankas klienti paņem numuriņu un 
savu kārtu gaida pie mums, jo vi
ņiem vietas ir ļoti maz. Mēs par to 
traci neceļam, jo ar visiem gribam 
sadzīvot draudzīgi.

Par mīnusiem. Te vietas ir ma
zāk. Darbu gan tas neietekmē, jo 
klientu apkalpošanas zāle ir plaša, 
saspiesties nākas darbiniekiem. Otra 
lieta ir tā, ka daudzi klienti vēl ne
zina, kur īsti mēs atrodamies. No
teikti vajadzētu izlikt kādu norādi, 
jo mēs tomēr esam nedaudz noma
lē. Kad klienti zvana un jautā, kur 
mēs atrodamies, man ilgi un dikti 
jāskaidro. Cik zinu, “Latvijas Pasta” 
un “Origo” administrācija šo jau

tājumu risina. “Latvijas Pasta” 50. 
nodaļa ir lielākā Latvijā, ja neskaita 
“Saktas” centru. Mums ir arī lieli 
ieņēmumi, tāpēc gribētos, lai klien
tiem pēc iespējas ātrāk virziens būtu 
skaidrs, lai viņiem nav jāmaldās un 
mūs jāmeklē.

Par “Origo” kopumā – vērtēšu 
no sava skatu punkta. Man te ir 
patīkami ienākt, visu – gan ap
ģērbu, gan produktus – pērku šeit 
pat. Gribētos cerēt, ka arī citiem 
ir līdzīgi. 

Te ir ideāli!

„Latvijas Pasts” nodaļas priekšniece 
Inna Rubene visu sev nepieciešamo – 
gan apģērbu, gan produktus – pērk 
t/c „Origo”

Jāgādā par 
preču daudzveidību

“Kičīgi, stilīgi un krāsaini... “Sport-
land” veikala pārdevēji man ļoti pa-
tika, vēl jo vairāk tādēļ, ka viņi bija 
ne tikai pamanāmi un atšifrējami 
starp pircējiem, bet arī atsaucīgi un 
ieinteresēti pircējam palīdzēt,” t/c 
“Origo” veikalu “Sportland” vērtē 
pazīstamā modes māksliniece Šeila. 

Viņa atzīst, ka gan “Sportland” 
košais un krāsainais dizains un ie
kārtojums, gan arī pārdevēji, kas 
ģērbušies veikala krāsām atbilstošos 
formas tērpos, ir ļoti labs paraugs. 
“Šajā veikalā ir patīkami, pat priecīgi 
uzturēties, un ja tev ik mirkli gatavs 

palīdzēt atsaucīgs pārdevējs, gara
stāvoklis noteikti paliek labāks, bet 
iepirkties ir patīkamāk. Man tiešām 
patika pārdevēju formas tērpi, kas uz 
pārējā fona izcēlās, un pircējam nav 
jāpiepūlas, lai viņus atšifrētu. Tas ir 
svarīgs moments,” uzsver Šeila. Viņa 
atzīst, ka pašai ne reizi vien gadījies ar 
jautājumiem par cenām vai precēm 
uzplīties parastam pircējam, un tas 
tikai tādēļ, ka pārdevējs nebija pama
nāms. “Vispār arī mani bieži ir no
turējuši par pārdevēju. Šādas kļūmes 
pircējā rada mulsumu, bet ar vienotā 
stilā ieturētiem formas tērpiem vei
kals savus pircējus no tā var pasargāt. 
“Sportland” veikalā var redzēt, ka ir 
speciāli piedomāts pie tā, lai formas 
tērpi būtu gan stilīgi un interesanti, 

gan arī funkcionāli un ērti lietošanā. 
Man patika! Patiesi nav nekā slikta 
ko piebilst, neredzu arī nekā tāda, ko 
varētu aicināt uzlabot. Tas ir ļoti labs 
veikals, no kura piemēru varētu ņemt 
arī pārējie,” tā modes māksliniece. 

Atzinīgi viņa novērtēja arī pār
devēju darba stilu un klientu apkal
pošanas kultūru: “Rodas iespaids, 
ka veikalā “Sportland” atlasīti forši 
jauni cilvēki, kam patīk savs darbs 
un kas to dara pēc labākā parauga, 
turklāt strādā nevis formāli un stīvi, 
bet čomīgi un laipni. Es jutos gan
drīz kā viņu gaidītākais klients, un 
līdzīgas sajūtas noteikti ir arī citiem 
pircējiem. Tas patiesi ir forši. No 
“Sportland” veikala tirdzniecības 
centrā “Origo” ir ko pamācīties.” 

“Sportland” pārdevēji – 
krāsaini, stilīgi un atsaucīgi

Veikalā “Sportland” atlasīti forši jauni cilvēki, kam patīk savs darbs un kuri to veic labi

“Origo” nomniekus interesē 
tirdzniecības centrā notiekošais 
un tā nākotnes plāni, stratēģija, 
diemžēl gadās arī tādi nomnie-
ki, kas savus pienākumus deleģē 
padotajiem, tādējādi neuzzinot 
būtisku informāciju vai riskējot 
to saņemt pārveidotā formā, – tā 
pēc nomnieku kopsapulces spriež 
t/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis.

Novembra pēdējās dienās risi
nājās kārtējā tirdzniecības centra 
“Origo” nomnieku kopsapulce. Ir 
jau ierasts, ka šajā sanāksmē pul
cējas visu t/c “Origo” tirdzniecības 
vietu vadītāji, kuri tiek iepazīstināti 
ar nākamā gada mārketinga plānu – 
kopējās darbības tālāko stratēģiju, 
plāniem un iecerētajiem mārketinga 
pasākumiem.

Mārketinga plāna izstrāde ir 
rūpīgs darbs, kurā tiek ieguldīts 
un izmantots daudz dažādu resur
su. To izstrādā, balstoties uz visiem 
pieejamiem avotiem, un tā izveidē 
piedalās gan “Origo” administrā
cija, gan arī mūsu sadarbības part
neri – reklāmas, mediju un sabied
risko attiecību aģentūras. 

“Pēdējā nomnieku kopsapulcē 
pirmām kārtām tika prezentēts t/c 
“Origo” mārketinga plāns nāka
majam gadam un definēti stratē
ģiskie uzdevumi. Mūs iepriecina, 

ka kopsapulcē bija pārstāvēta lie
lākā daļa nomnieku, diemžēl jā
atzīst, ka ne visos gadījumos pār
stāvniecība bija atbilstošā līmenī. 
Proti, bija gana daudz tādu gadīju
mu, kad uzņēmuma vadītājs, kam 
vajadzēja piedalīties sanāksmē, 
savus pienākumus deleģēja citam 
darbiniekam, tādējādi laupot sev 
iespēju no pirmavotiem dzirdēt 
aktuālās lietas,” secina A. Ņemi
rovskis. Viņš gan atzīst, ka šādas 
tendences ir vērojamas arī citos 
tirdzniecības centros un tas nav 
nekas ārkārtējs, turklāt nevar jau 
sacīt, ka šī nomnieku kopsapul
ce būtu bijusi slikti apmeklēta. 
Tomēr tas ir jautājums, par kuru 
nomniekiem pašiem savās intere
sēs vajadzētu padomāt rūpīgāk. 

“Sanāksmes notiek tikai divas 
reizes gadā, un pat ļoti aizņemti 
cilvēki varētu savu laiku iekārtot 
tā, lai tās apmeklētu. Kā nekā, šeit 
tiek runāts par jautājumiem, kas 
nomniekus skar tieši, un kuru risi
nājumu tie varētu ietekmēt. Pagai
dām daudzi šo iespēju neizman
to, bet ceru, ka nākotnē situācija 
uzlabosies,” t/c “Origo” direktors 
nepārstāj būt optimists. 

Viņš apstiprina, ka aizvadītajā 
nomnieku kopsapulcē pārrunātie 
jautājumi nav izraisījuši daudz dis
kusiju, un visi izvirzītie priekšliku
mi tika vienbalsīgi pieņemti. 

Aktīvāk jāizmanto 
iespēja izteikties

Stilists vērtē



Līdz pareizticīgo Ziemassvētkiem 
t/c “Origo” laukumu rotā krāšņa 
svētku egle, kas piesaista apmek-
lētājus un raisa svētku noskaņas. 
Taču īpaši būtiski ir tas, ka, izga-
tavojot šo svētku rotu, nav cietusi 
neviena īsta egle.

“Izrotāta Ziemassvētku egle ir 
viens no svarīgākiem gadumijas 
svētku atribūtiem. Taču ir skumji 
apzināties, ka ik gadu tikai tādēļ, lai 
mēs pāris nedēļu priecātos, Latvijas 
mežos tiek izcirsts tūkstošiem egļu, 

kas vēlāk nonāk kurtuvē vai izgāztu
vē. Turklāt, lai cik skaista egle šķistu 
mežā, lai cik skaistu mēs izraudzītos, 
kādam tā vienmēr liksies pārāk gara, 
pārāk līka, pārāk plika, vai arī tai 
tiks piedēvēti vēl kādi citi defekti. 
Tādēļ šogad mēs nolēmām iet citu 
ceļu un paši izveidot galveno svētku 
rotu, nevienai meža eglei pāri neno
darot,” aizrautīgi stāsta t/c “Origo” 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis. 

Un tā šogad laukumā pie “Ori
go” uzstādīta īpaša Ziemassvētku 
egle, kas gatavota no mākslīgiem 

materiāliem, taču tā izskatās kā īsta 
un, košām lampiņām izrotāta, rada 
prieku garāmgājēju sirdīs.

Jau ierasts, ka “Origo” Ziemas
svētku egle priecina cilvēkus līdz pat 
tam brīdim, kad Ziemassvētkus ir 
nosvinējusi arī Pareizticīgā baznīca. 
“Taču egles novākšana šajā reizē no
teikti nebūs skumja – tā vienkārši 
tiks nomontēta, izkomplektēta, un 
jau nākamajā gadumijā mēs to va
rēsim uzstādīt no jauna, iespējams, 
ar citu dekorējuma tematiku,” tā 
A. Ņemirovskis. 

Reklamēt ne tikai plašo piedāvā-
jumu vai sezonas jaunumus, bet 
arī atgādināt par vērtībām, kuras 
ir aktuālas mūsdienu steidzīgajā 
laika ritmā, – tāds ir nākamā gada 
t/c “Origo” mārketinga plāns.

Novembra nogalē notika t/c 
“Origo” Mārketinga padomes sēde, 
kā arī ikgadējā nomnieku kopsa
pulce, kas vienbalsīgi apstiprināja 
nākamā gada mārketinga plānu. 
Analizējot aizejošā gada rezultātus 
un reklāmu efektivitāti, atzīts, ka re
volucionāras pārmaiņas nav nepie
ciešamas. “Mūsu darba rādītāji lieci
na, ka līdzšinējā mārketinga politika 
bijusi sekmīga. Ar mediju kanālos 
izvietotajām reklāmām esam mācē
juši apmeklētājus ne vien ieinteresēt 
par “Origo” jaunajām sezonas pre
cēm, bet arī esam kļuvuši par dau
dzu cilvēku neatņemamu ikdienas 

sastāvdaļu. Mēs esam pieradinājuši 
pircējus pie sevis kā pie vietas, kur 
dienas vidū iespējams ērti un ātri 
paēst pusdienas pašā pilsētas cen
trā, kā pie iepirkšanās centra, kur pa 
ceļam uz mājām var iegādāties visu 
nepieciešamo, lieki netērējot laiku,” 
atzīst t/c “Origo” direktors Alek
sandrs Ņemirovskis. 

Taču tas nenozīmē, ka jaunumu 
nebūs. “Izmantojot mazliet savā
dāku pieeju nekā līdz šim, ar rek
lāmas palīdzību mēs nostiprināsim 
cilvēku apziņā domu, ka “Origo” ir 
radīts tieši tev un dinamiskai pilsē
tai. Atgādināsim, ka iepirkšanās un 
pakalpojumi te pieejami pa ceļam, 
lieki netērējot laiku, – to pašu lai
ku, kas tiek izniekots, stāvot Rīgas 
sastrēgumos, nevis pavadīts kopā ar 
ģimeni vai darot ko sev tīkamāku. 
Mēs akcentēsim laiku, kas ir viena 
no lielākajām mūsdienu cilvēka vēr

tībām, un, protams, atgādināsim, 
ka “Origo” šo vērtību ciena un pa
līdz to neizniekot, pateicoties mūsu 
unikālajai atrašanās vietai,” stāsta A. 
Ņemirovskis.

Līdzās tam nākamajā gadā tiks 
strādāts, lai reklāmas ap tirdzniecī
bas centru “Origo” un tā iekšienē 
interesanti un atraktīvi stāstītu par 
sezonālajām aktualitātēm. Sākoties 
jaunai sezonai, noteikti tiks izman
totas arī reklāmas televīzijā un izdots 
žurnāls “O’Live”, kas šogad ir spējis 
iekārdināt pircējus iegādāties mūsu 
jaunumus pat tad, ja laika apstākļi 
nebūt nerosina domas par gardero
bes maiņu. 

A. Ņemirovskis atzīst, ka, no t/c 
pozīcijām raugoties, viņu ieprieci
na vēl kāda svarīga nianse: nākamā 
gada mārketinga plāna budžets fak
tiski ir šā gada budžeta robežās, to 
pārsniedzot vien ļoti nebūtiski.

T/c “Origo” laikraksts “Z-Atskai-
te” pie saviem lasītājiem nonāk jau 
astoto reizi. Ko darām labi, ko ne 
tik labi un ko vajadzētu mainīt – ar 
šādu jautājumu vērsāmies pie “Ori-
go” veikalu darbiniekiem. 

Varbūt izvēlējāmies ne īstos cilvē
kus, bet, goda vārds, atsauksmes bija 
tikai pozitīvas. Parasti tikai labu vai 
neko runā par aizgājējiem, taču “Z
Atskaite” nav tas gadījums. Turpmāk 
mēs plānojam iznākt vēl biežāk.

“Grandi” veikala pārdevējai Kat-
rīnai Jermakovai patīk rubrika, kurā 
veikalu pārstāvji vērtē aizvadīto se
zonu. Zinot, kā klājas kolēģiem un 
konkurentiem, arī paši var izdarīt at
tiecīgus secinājumus, viņa saka. Katru 

reizi esot arī kāds interesants materiāls 
par darbinieku hobijiem. Raksts par 
zupu restorāna “ Tikai karotes” ofici
antes Baibas Bergmanes aizraušanos 
ar ūdenspīpēm pamudinājis viņu aiz
čāpot uz turieni ieturēties. “Kopumā 
man viss patīk. Nav tādu rakstu, par 
kuriem var teikt – ar to ir mēģināts 
aizpildīt telpu,” saka Katrīna. 

Daudzi ar interesi katru reizi izla
sot “Origo” direktora Aleksandra Ņe
mirovska sleju. “TBode” darbiniecei 
Kristīnei Niedrei reiz radušās pārdo
mas par viņa teikto, ka pārdevējiem 
jāģērbjas atbilstoši – tā, lai pircējs citu 
apmeklētāju vidū varētu pārdevēju 
atpazīt. Kristīnei pret to nekas nebū
tu iebilstams, bet viņa ievērojusi, ka 
daudzi šādu nostāju ignorē. “Mosaic” 

pārdevēja Inese Demidova piekrīt, 
ka ir lietderīgi uzzināt, kā darbs sek
mējas citiem veikaliem. Viņai patīkot 
izlasīt dažādus kuriozus. Inese iesaka: 
“Varētu sarīkot kādu konkursu starp 
veikaliem un uzvarētājiem balvā būtu, 
piemēram, brauciens uz akvaparku.”

Pētījums, kurā secināts, ka “Ori
go” jāuzlabo klientu apkalpošanas 
kvalitāte, sapurināja “Jāņa Rozes 
grāmatnīcas” pārdevējas Inesi Pu-
ķīti un Aiju Kārkliņu būt vēl laip
nākām un atsaucīgākām. 

Daudzi pārdevēji ar laikrak
sta starpniecību vēlējās nodot ziņu 
“Origo” vadībai, ka par viņiem būtu 
jārūpējas vairāk, piemēram, par kom
fortu un iekšējo mikroklimatu tirdz
niecības centrā. 

“Z-Atskaite” patīkami pārsteidz

Svētki eglēm pāri nenodarīs

Reklamēs arī “Origo” vērtības

Decembrī tirdzniecības centrā 
“Origo” durvis vēris jaunais “Lat-
telecom” veikals. Ar precīzi defi-
nētu un skaidri īstenotu darbības 
koncepciju tas palīdzēs rast risi-
nājumu visiem moderno tehnolo-
ģiju lietotājiem.

Jaunais veikals atrodas dzelzceļa 
stacijas starptautiskās zāles otrajā 
stāvā – vietā, kur līdz šim atradās 
viena no senākajām tirdzniecī
bas vietām – bārs “Ripo”. Tirdz
niecības centra “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis atzīst, ka 
“Lattelecom”, veidojot savu veika
lu, ļoti precīzi un skaidri definējis 
darbības koncepciju un stratēģiju, 
kas momentā redzama arī veikala 
iekārtojumā.

“Lattelecom” veikalā pārdod tele
fona aparātus, datorus, šeit arī sniedz 
ar modernajām tehnoloģijām saistī
tus pakalpojumus. 

Aizvien vairāk t/c “Origo” apmek-
lētāju novērtē jauno pasta filiāli, 
kas atvērta pavisam nesen. Te ie-
spējams saņemt pasta pakalpoju-
mus ātri un negaidot garā rindā.

Jaunā pasta filiāle atrodas “Ori
go B” jeb zilās mājas pirmajā stāvā, 
telpās, kur savulaik mitinājās vei
kals “Dino Zoo”. “Līdz ar to šobrīd 
“Origo” atrodas gan pasta klientu 
apkalpošanas centrs, gan arī pasta 
nodaļa. Ņemot vērā milzīgās rindas, 
kas visu laiku ir veidojušās pie pas
ta klientu apkalpošanas centra, bija 
saprotams, ka nepieciešams rast ie
spēju tirdzniecības centrā atvērt arī 
pasta nodaļu. Kad no torņa mājas 

uz jaunām telpām pārcēlās “Dino 
Zoo” veikals, mums šāda iespēja 
radās, un tagad to atzinīgi novērtē 
gan pasts, gan arī apmeklētāji,” stās
ta t/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis. 

Būtiski, ka jaunās pasta nodaļas 
telpas ir plašas, tajās var vienlaikus 
apkalpot diezgan daudz klientu. 
“Darbs rit raiti, un ir patīkami, 
ka jaunajā pasta nodaļā garas rin
das nav redzamas. Turklāt tās, lai 
arī joprojām nav izskaustas, tomēr 
ir krietni samazinājušās arī pasta 
klientu apkalpošanas centrā, kas 
atrodas pie dzelzceļa stacijas starp
tautiskās zāles,” konkretizē tirdz
niecības centra direktors.

“Lattelecom” atver veikalu

Jaunajā pasta nodaļā bez rindām

“Sportland” rekonstrukcijā 
iegūst košumu

Svētku laikā t/c “Origo” ierīkotas 
pagaidu tirdzniecības vietas, kurās 
ērti un ātri var iegādāties svētkiem 
nepieciešamo.

T/c “Origo” direktors Alek
sandrs Ņemirovskis informē, ka pa
gaidu tirdzniecības vietas ierādītas 
svētku rotājumu un līdzīgu svētku 

preču tirgotājiem: “Vietas ierīkotas 
tā, lai steidzīgāki apmeklētāji, kas 
dodas, piemēram, uz vilcienu, ērti 
varētu nopirkt svētkiem nepiecie
šamās lietas.” Pagaidu tirdzniecības 
vietas darbosies līdz Jaunajam ga
dam. Papildu pakalpojumu snieg
šanas punkti tirdzniecības centrā 
ierādīti arī dāvanu saiņotājiem.

T/c “Origo” pēc mēnesi ilgas re-
konstrukcijas spilgts, pamanāms 
un vilinošs durvis atkal vēris vei-
kals “Sportland”.

Ar neskaitāmām lampiņām 
“Sportland” kļuvis par vilinošāko 
veikalu visā tirdzniecības centrā. Iz
veidojot stilizētu urban zonu, kas 
pielāgota skeiteru vajadzībām, tas lie
liski apguvis moderno ielas stilu, kas 
īpaši vilinošs varētu šķist jauniešiem. 
“Veikals “Sportland” rekonstrukcijā 
ieguldījis milzīgus līdzekļus, taču tas 
ir bijis to vērts. Veikals patiesi ir kļuvis 

par pamanāmāko punktu visā tirdz
niecības centrā, tas ir tik pievilcīgs, 
ka ikviens apmeklētājs varētu izjust 
vilinājumu tajā ielūkoties. Tā iegūst 
gan “Sportland”, gan arī “Origo” un 
pārējie mūsu nomnieki. Iespējams, 
ka, sekojot “Sportland” piemēram, 
arī citi nomnieki uzsāks aktīvu darbu 
pie savu telpu uzlabošanas,” savu at
zinību un cerības neslēpj t/c “Origo” 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis. 

Lai arī kļuvis daudz košāks un 
gaišāks, “Sportland” savu atrašanās 
vietu nav mainījis. Veikals atrodas 
tirdzniecības centra zilās zonas ēkā.

Ierīkotas pagaidu 
tirdzniecības vietas

Skicē redzamā “Origo” Ziemassvētku egle ir izgatavota no mākslīgiem materiāliem, nevienai meža eglei pāri nenodarot



Ne tikai izteikt savu viedokli, bet 
pat pamācīt un strīdēties ar arhi-
tektiem – ģimenes mājas projek-
tēšanas process droši vien paliks 
atmiņā ne tikai “Big” konsultan-
tei Viktorijai Taučius, bet arī arhi-
tektu grupai.

Arhitektūra Viktoriju saistīju
si jau kopš bērnības. Viņa arī bija 
plānojusi studēt šajā jomā, tomēr 
aizgājusi uz Banku augstskolu apgūt 
uzņēmējdarbību. “Manos plānos ie
tilpst otra augstākā izglītība, un tā 
būs saistīta ar arhitektūru,” prāto 
Viktorija un piebilst, ka viņas mēr
ķis ir atvērt savu biroju.

Viktorijai ir savs viedoklis par 
arhitektūras tendencēm Latvijā, 
kur virsroku pār oriģinālām ide
jām ņem pelēcība un standarti. 
Viņa dara citādāk. “Es pašlaik mā
jās strādāju pie garāžas projekta, 
tas būs astotais pasaules brīnums,” 
gardi nosmej Viktorija. “Man gri
bas kaut ko īpašu, lai nebūtu tā, 
kā ir visiem.” Garāža ir plānota kā 
atsevišķa ēka trijos (!) stāvos. Ja ar 
vērienu, tad ar vērienu!

Garāžas projektēšana nav 20 ga
dus vecās meitenes pirmā pieredze 
arhitektūrā. Viņa ar smaidu atceras, 
ka ģimenes mājas projektēšanas pro
cesā esot izvedusi no pacietības ar
hitektus. “Strādājām kopā, bet viņi 
mani labprātāk redzēja ejam nekā 
nākam, jo es daudzas lietas vēlējos 

īstenot citādāk. Mēs strīdējāmies, 
viņi pat teica: ja reiz esi tik gudra, 
tad dari pati. Uzskatīja, ka tas nav 
iespējams, bet es uzstāju – ir gan ie
spējams! Man nav vajadzīgi nekādi 
torņi vai kas tamlīdzīgs. Galvenais, 
lai mājā būtu komforts, un 50 pro
centi no komforta ir tava dvēsele.”

Viktorija ir ļoti mērķtiecīgs cil
vēks. Lai arī kādi būtu apstākļi, viņa 
vienmēr centīsies sasniegt savu mēr
ķi. Vecāki sakot, ka Viktorijai piemīt 
jaunības maksimālisms. Var jau būt, 
bet vīzija tuvākajiem desmit gadiem 
meitenei ir skaidra – iegūt pirmo 
augstāko izglītību, visticamākais, arī 
otro, un uzsākt savu biznesu.

Lielākā daļa no “PHD Latvia” pašreizējā kolektīva. Priekšplānā vidū – “boss” Raivis Balodis

“Pluss audums” pārdevējas Inas 
Poikānes-Gudeles aizraušanās ir 
mīksto pelīšu kolekcionēšana. 11 
gadu laikā līdz viņai atceļojušas 
aptuveni 150 peles, tāpēc tagad 
tām tiks atvēlēts vesels skapis.

Viss esot sācies negaidīti un ne
jauši – mācoties mākslas skolā, Ina 
uz pašas darināta metāla kuloniņa 
vēlējusies uzrakstīt mīļvārdiņu “pelī
te”. Bet vietas bijis pamaz, tāpēc tapa 
uzraksts “pele”. Draugi sākuši viņu 

saukt par peli un dāvināt mīkstās ro
taļlietas. Nu jau to ir aptuveni pus
otrs simts. Ina gan nav apsēsta, un 
kolekcijā vietu atrod tikai tās peles, 
kuras patiešām līdzinās dabas radībi
ņai, nevis visādas zaļas un sarkanas. 
Mazākā pelīte esot centimetru gara, 
lielākā – ap metru. Pie viņas “attecē
jušas” pelītes no septiņām valstīm

Vienas mīļākās peles Inai neesot. 
Jaunās patīkot vairāk, bet pēc kāda 
laika tās pārceļas dzīvot uz kopējo 
saimi kādā no plauktiem. Savulaik 

meitenei bijušas arī īstās pelītes, bet 
pēc to aiziešanas viņsaulē Ina jaunas 
nav iegādājusies. Lai nebūtu atkal 
žēl šķirties.

Liela balle, torte un bērnu šampa-
nietis, loterija un ielu skrējiens – 
“Origo” tirdzniecības vietu ko-
lektīvi Ziemassvētkus iecerējuši 
atzīmēt ļoti dažādos veidos. 

Ziemas saulgriežu laiks tirdzniecī
bas centros allaž paiet vienā elpas vil
cienā, jo veikali ir pilni ar cilvēkiem, 
kas drudžaini meklē dāvanas. Trakajā 
atmosfērā par svētku atzīmēšanu jāpa
domā jau laikus, un, ja ne visintere
santākās, tad noteikti vienas no savda
bīgākajām idejām izlolojušas “Kiddy 
Club” meitenes. Viņas Ziemassvētkus 
atzīmēs brīvā dabā, visi būs tērpušies 
dzeltenos tērpos, galvenais ēdiens būs 
siers, bet beigās paredzēts skrējiens pa 
ielām. Saviem mīļotajiem vīriešiem 
dāmas dāvinās sieriņus (zeķes). Viss ar 
dzelteno un siera tēmu apvīts tāpēc, 
ka nākamais ir žurkas gads, un tā ie
vadīšana iecerēta jau Ziemassvētkos. 
Galvenā ideju ģeneratore un atbals

tītāja ir “Kiddy Club” vadītāja Inese 
Glinska. Viņa atzīst, ka kolektīvs svēt
kiem vienmēr gatavojas ļoti nopietni, 
lai vēlāk būtu ko atcerēties. “Kiddy 
Club” kolektīvs kopā atpūšas regulāri. 
Decembrī visi kopā apmeklēja “Han
sa Disko nakti”.

Toties “NS King” meitenes jau 
pošas uz lielo tradicionālo Ziemas
svētku balli, ko rīko uzņēmuma 
vadība. Tas arī būšot galvenais pasā
kums, veikala kolektīvs ēdīšot torti 
un dzeršot bērnu šampanieti, iecerē
ta arī neliela apdāvināšanās. 

Kolēģi no “Eiropas apaviem” 
rīkošot loteriju – lai atzīmēšana būtu 
atraktīvāka un jautrāka. Par piedzī
vojumu trūkumu “Eiropas apavu” 
meitenes nesūdzas. Pēdējais no tiem 
bijis pavisam nesen, kad kolēģei sarī
kota kārtīga vecmeitu ballīte. 

“Origo” darbinieki silti iesaka at
cerēties Ziemassvētku patieso būtību 
un nesaistīt visu tikai ar dāvanām.Mediju aģentūra. Iespējams, šis 

jēdziens daudziem izraisīs jautā-
jumu – kas tā tāda? Reklamēšanas 
procesā nepietiek tikai ar to, ka 
tiek radīta reklāma, to nepiecie-
šams arī kaut kur izvietot. Tieši 
mediju aģentūras uzdevums ir pē-
tīt, kur to darīt visizdevīgāk.

Mediju aģentūras vislabāk zina, 
kur uzņēmumiem izdevīgāk izvie
tot reklāmu. “PHD Latvia”, ar kuru 
tirdzniecības centrs “Origo” sadar
bojas jau ceturto gadu, ir progresīva 
un profesionāla kompānija, kas iz
manto jaunākās pasaules metodes. 
Viena no tām ir ļoti sarežģīta – me
dicīniski matemātisku pētījumu 
rezultātā tiek noteikts, kā cilvēks 

reaģē uz noteiktu reklāmu noteiktā 
medijā. 

Nē, nē, “PHD Latvia” nav kom
pānija ar simtiem darbinieku. Viņu 
ir tikai 12, toties strādāts tiek ļoti 
intensīvi. Uzņēmuma direktors 
Raivis Balodis gadu pēc atdalīšanās 
no “OMD” ar gandarījumu secina: 
“Mūsu apgrozījums pieaudzis divas 
reizes. Šogad mediju aģentūru vidū 
būsim TOP 5. Viena gada laikā 
sasniegt šādu rādītāju – tas ir ļoti 
labi.” R. Baloža vadītais uzņēmums 
izvirzījis sev augstas prasības – būt 
precīziem un profesionāliem. Sa
vienojumā ar radošu paņēmienu iz
mantošanu arī gada laikā iespējams 
gūt labus rezultātus un apliecināt 
savu reputāciju. Līdzīgi kā sportā ar 

treneri, arī šeit ļoti liela nozīme ir 
vadītāja faktoram.

“Mūsu biznesā liela nozīme ir 
tieši cilvēciskajām attiecībām. Ma
nuprāt, ar “Origo” vadību tās ir ļoti 
labas. Tirdzniecības centra apgrozī
jums katru gadu aug, un domāju, 
ka tajā ir arī mūsu nopelns,” saka R. 
Balodis. Bez “Origo” viņu klientu 
lokā ietilpst arī “Rimi”, “If ”, “K
Rauta”, “Saliena” u.c. Kā ar viņiem 
visiem tikt galā? R. Balodis uzskata, 
ka vajag tikai gribēt, un tad arī viss 
izdosies: “Klientu spektrs ir ļoti da
žāds – tirdzniecības centrs, auto ra
žotājs, šampūnu ražotājs. Tas prasa 
katram dažādu pieeju un dažādus 
risinājumus. Lielākā burvība ir tā, 
ka tādējādi var izbēgt no rutīnas.”

Līdz 16 gadu vecumam Linda 
Stinkure par fiziskām aktivitātēm 
negribēja ne dzirdēt. Tad viņa reiz 
aizgāja uz fitnesa zāli, un dzīve pa-
griezās par 180 grādiem.

“Nike Outlet” pārdevēja Linda 
Stinkure spriež, ka nodarbošanās, 
par kuru vēl pirms pieciem gadiem 
viņa zinājusi tik, cik melns aiz naga, 
varētu kļūt par viņas profesiju. Pēc 
Jaunā gada viņa plāno apmeklēt fit
nesa kursus un, tos pabeigusi, varētu 
sākt strādāt par treneri. Pēc Latvijas 
Universitātes Ekonomikas un vadī
bas fakultātes absolvēšanas Linda, 
iespējams, turpinās mācības Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tad 
būšot arī atbilstoša izglītība.

Viņa atceras, ka pirms pieciem ga

diem aizgājusi uz fitnesa nodarbībām, 
jo “apnika sēdēt mājās un vajadzēja iz
lādēties”. Sākumā esot bijis grūti, taču 
viņa ir no tiem cilvēkiem, kuri, ja kaut 
ko sāk darīt, tad izdara līdz galam. 
Nepadodas. Daudziem cilvēkiem gal
venā motivācija fitnesa zāles apmeklē
šanai ir liekā svara nomešana. Lindai 
ir citādāk: “Pēc nodarbībām jūtos at
brīvotāka, un viss nostājas daudzmaz 
līdzsvarā. Zālē var atstāt visu spriedzi 
un negatīvās emocijas. Pēc grūtas dar
ba dienas un lekcijām universitātē tā 
ir vienīgā vieta, kur varu atpūsties.” 

20 gadus vecā jauniete pasme
jas, ka nebaidās vecumdienās kļūt 
apaļa un neveikla. “Ja nodarbošos ar 
sportu, liekais svars man nesagādās 
problēmas.” Uz treniņiem viņa iet 
trīs četras reizes nedēļā. 

Plāno strādāt par fitnesa treneri

Lindai Stinkurei pēc nogurdinošas darba 
dienas vislabāk palīdz atgūties fitness

Kā terorizēt arhitektus

“Big” konsultante Viktorija Taučius ir 
ļoti mērķtiecīga un jau šobrīd zina, ka 
kādreiz viņai būs savs bizness

Peles mājās!

Inai Poikānei-Gudelei viena no pelītēm 
allaž nāk līdzi arī uz darbu

Ziemassvētki brīvā dabā

“Kiddy Club” kolektīva meitenes kopā ar vadītāju Inesi Glinsku (vidū) Ziemassvētkus 
atzīmēs brīvā dabā

Mazs kolektīvs, lieli darbi


