
“Linstow Center Management” lie
lākais pavasara jaunums ir vienota 
klientu servisa kvalitātes zīmes iz
veide. Apvienojoties pieciem labāka
jiem galvaspilsētas tirdzniecības cen
triem – “Molam”, “Alfai”, “Dolei”, 
“Galerijai Centrs” un “Origo”, radī
ta pirmā un vērienīgākā tirdzniecības 
centru alianse “Galactico”. “Galacti
co”, līdzīgi kā Eiropas Savienība, vie
no dalībniekus ar kopējām vērtībām 
un vēlmi straujāk attīstīties, tajā pašā 
laikā katram tirdzniecības centram 
saglabājot savu atšķirīgo identitāti 
un pozicionējumu.

“Galactico” servisa zīme ir do
māta pircēju ērtībai un “Linstow” 
klientu apkalpošanas standartu iz
augsmei. Tāpat kā līdz šim par ap
kalpošanas kultūras paaugstināšanu 
rūpēsies “Linstow akadēmija” – ap
mācību programma, kurā ar īpašu 
Latvijai piemērotu apmācību palī
dzību izglīto esošos un jaunos “Ga
lactico” tirdzniecības centru veikalu 
vadītājus, lai visos veikalos nodro
šinātu vienādi augstu apkalpošanas 
kvalitātes līmeni.

Jauns pavērsiens klientu apkal
pošanas sfērā būs “Galactico” pa
tērētāju konsultācijas. Sadarbībā ar 
Patērētāju tiesību aizsardzības cen
tru “Galactico” pievērsīs pastiprinā

tu uzmanību patērētāju izglītošanai 
un klientu tiesību jautājumiem.

Ko piedāvāsim saviem pircējiem? 
Labus panākumus guvusi elektro
niskā dāvanu karte, kuru iespējams 
izmantot ikvienā tagad jau “Galacti
co” alianses veikalā. Vienotā dāvanu 
karte sekmīgi darbosies arī turpmāk 
tagad jau jaunā veidolā, tādēļ pie
vērsiet uzmanību kartes jaunajam 
dizainam! Tā joprojām būs ātrs un 
drošs bezskaidras naudas maksāša
nas līdzeklis, kuru iespējams izman
tot arī kā lielisku dāvanu 5 līdz 100 
latu vērtībā. Iespēja šo karti lietot 

vairāk nekā 650 veikalos piecos lie
lajos tirdzniecības centros – tam va
jadzētu apmierināt pat visprasīgāko 
klientu. 

Būtisks jaunums “Galactico” pir
cēju ērtībai ir arī vienoti un pagari
nāti banku darba laiki. Turpmāk vi
sas bankas, kas darbojas “Galactico” 
tirdzniecības centros “Alfā”, “Molā”, 
“Galerijā Centrs”, “Origo” un “Dolē” 
darba dienās strādās līdz plkst. 21:00, 
sestdienās līdz 20:00, bet svētdienās 
līdz 19:00, savukārt vairums banku 
darbu uzsāks plkst 10:00, bet atseviš
ķas bankas pat vēl agrāk.

Ikvienam no mums patīk iepirk
ties veikalā, kur ir tīrs, preces glīti 
izkārtotas, bet pārdevējs ir izpalī
dzīgs, atsaucīgs un laipns. Tādēļ 
katram nomniekam iesaku parau
dzīties uz sevi no malas ar pircēja 
acīm – tas varētu palīdzēt izskaust 
dažas nepatīkamas nianses.

No tā, kā pircējs būs apkalpots 
vienu reizi, kā viņš novērtēs kārtī
bu un preču pieejamību, atkarīgs 
tas, vai viņš vēlēsies vēl kādreiz šajā 
vietā iegriezties. Ar nožēlu jāatzīst, 
ka darba disciplīna ne visos veikalos 
tiek labi ievērota – netrūkst tādu, 

kas rītos regulāri kavē atvēršanu, 
bet vakaros slēdz tirdzniecības vie
tas pirms laika; nereti var redzēt, 
ka pārdevējs turpat starp precēm 
ēd, lasa grāmatu, veic manikīru un 
nodarbojas vēl ar citām lietām, kas 
nav korektas un darbā ar cilvēkiem 
ne visai piedienīgas. T/c” “Origo” 
ir speciālas telpas, kur ikviens dar
binieks var paēst pusdienas, un tas, 
nudien, nav jādara veikalā pircēja 
acu priekšā. 

Satraucoši ir arī dati par sīkiem 
ugunsgrēkiem, kādi mūsu veikalos 
notiek aizvien biežāk, jo tirdzniecī
bas vietās tiek izmantotas tādas sild
ierīces, kuras vairs neatbilst nekā
diem ugunsdrošības standartiem un, 
atstātas bez uzraudzības, var izraisīt 
ugunsnelaimi. Aicinu katru nom
nieku pārbaudīt savas darba vietas 
atbilstību noteiktajiem standartiem 
un iekšējās kārtības noteikumiem. 

Pavasaris ir spodrības laiks, tāpēc 
aicinu ikvienu sāk ar sevi – paskatīties 
uz savu saimniecību ar pircēja acīm – 
mēs taču labi zinām, ko sagaidām no 
veikaliem, kuros iepērkamies, tā
dēļ zinām, kā pircēju acīs jāizskatās 
mūsu pašu darba vietai. Tikai šāda 
attieksme rosinās pircēju atgriezties 
ne tikai tirdzniecības centrā “Origo”, 
bet arī katrā veikalā un pakalpojumu 
sniegšanas punktā, kur iepriekš sa
ņemta tīkama apkalpošana.

Liene, veikala “Du Pareil au Meme” 
pārdevēja: 
Man ļoti patīk 
šī reklāma. Tā ir 
koša, priecīga un 
noteikti uzrunā 
pircējus. Turklāt 
tagad īsti nav sa
protams – ārā ir 
ziema vai pavasaris, kādas preces sa
gaida veikalā. Bet reklāma pastāsta, 
ka pie mums priecīgais pavasaris jau 
tuvojās. Vairāk šādu reklāmu, un no
teikti arī mēs paši būsim priecīgāki. 

Ludmila, veikala “NS King” 
pārdevēja:
Šī reklāma ir tik 
jautra un priecī
ga, ka arī man, uz 
to skatoties, pa
liek priecīgāk. Tas 
ir forši laikā, kad 
ārā vēl ir pelēks un tumšs. Turklāt 

košas, krāsainas kurpītes – vai nu šīs 
reklāmas, vispārējās modes tenden
ces, vai vēl kādu iemeslu dēļ – šobrīd 
ir ļoti pieprasītas. Protams, tādu ne
trūkst arī mūsu veikalā. Žēl tikai, 
ka daudzos veikalos skatlogi vēl ir 
neinteresanti un pelēki, bet jācer, ka 
lielākā daļa veikalu pavasara pārvēr
tībām vēl tikai gatavojas. 

Līga, “Lattelecom” veikala 
 pārdevēja:
Tā reklāma ir 
banāla un neko 
neizsakoša. Kat
rā ziņā mani tā 
neuzrunā. Pava
sara tuvošanos 
vēstošai reklā
mai vajag būt spilgtai, krāsainai, 
taču tai jābūt izteiksmīgākai, ne tik 
pliekanai. Arī “Origo” veikaliem 
jādomā par pavasarīgākām notīm 
savos skatlogos.
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Paraudzīsimies uz 
sevi ar pircēja acīm

Aleksandrs Ņemirovskis, 
t/c “Origo” direktors

Pieci milži apvienojas 
“Galaktikā”

Ar košo sarkano kurpīšu rek
lāmu “Origo” katram garām
gājējam atgādina, ka tuvojas 
pavasaris un laiks sarosīties 
pārmaiņām – jaunu apģērbu 
iegādei, jauniem darbiem un 
uzdevumiem. Pavasara pār
maiņas ir padomā arī tirdznie
cības centram. 

“Mūsu galvenie uzdevumi, 
gatavojoties pavasarim, ir ļoti 
saimnieciski. Jau šobrīd sākta 
gaisa kondicionēšanas sistēmas 
pārbaude un uzlabošana, lai, sā
koties siltajam laikam, tirdznie
cības centrā ērti justos gan pārdevē
ji, gan apmeklētāji. Tādēļ ir svarīgi, 
lai arī katrs nomnieks izvērtētu gaisa 
apmaiņas sistēmu savā veikalā un 
nepieciešamības gadījumā to uzla
botu,” norāda t/c “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis.

“Mēs vēlamies būt pievilcīgi un 
ar savu izskatu priecēt rīdziniekus 
un pilsētas viesus. Tieši tādēļ laikā, 
kad atsevišķos veikalos vēl norisinās 

preču izpārdošana un jaunās sezo
nas kolekcijas vēl nav aizpildījušas 
plauktus, līdz tirdzniecības centra 
jauno kolekciju reklāmas kampaņas 
uzsākšanai izvietojām reklāmu ar 
sarkanajām kurpītēm – mūsuprāt, 
tas ir priecīgs atgādinājums par pa
vasara tuvošanos, dabas un cilvēka 
aktivizēšanos, un ceru, ka tā cilvēkus 
uzrunā. Taču krāsainākiem un priecī
gākiem vajadzētu kļūt arī veikaliem, 

kurus aicinu vairāk piedomāt 
par sava vizuālā tēla uzlaboša
nu,” tā A. Ņemirovskis. Viņš arī 
atgādina, ka vizuālais tēls vien 
neko nelīdzēs, ja pārdevēji paši 
nebūs pavasarīgi – laipni smai
dīgi, gaiši un priecīgi. 

“Origo” direktors atzīst, ka 
šogad Latvijā ziemas sezona tā 
īsti nemaz neiestājās un ziemas 
preču tirdzniecība nebija vien
kārša. Taču cerībā, ka pavasaris 
nāks saulains un atnesīs siltu 
vasaru, A. Ņemirovskis aicina 
nomniekus rūpīgi izvēlēties 
savu preču klāstu un piemē

rot to konkrētā brīža vajadzībām. 
“Mums jābūt elastīgiem, jāvar un 
jāgrib ātri mainīties, jāmāk pielāgo
ties apstākļiem burtiskā un pārnestā 
nozīmē, lai apmierinātu arī mūsu 
pircēju mainīgās vēlmes un vaja
dzības. Ja tas izdosies, pircējs nāks 
šurp atkal un atkal.” Jau no aprīļa 
sākuma par pavasara/vasaras sezonas 
preču tirdzniecību apmeklētājiem 
atgādinās krāsainas reklāmas. 

Pavasara saimnieciskie darbiVai “Origo” veikalu skatlogi un sarkano kurpīšu 
reklāma palīdz būt priecīgākiem un labāk izjust 
pavasara tuvošanos?

Vienotā dāvanu karte būs ātrs un drošs bezskaidras naudas maksāšanas 
līdzeklis, kuru iespējams izmantot arī kā lielisku dāvanu 5 līdz 100 latu 
vērtībā.



Pirms diviem gadiem “Dive” sle
penā pircēja pētījumā mūsu no
vērtējums bija 72 procenti, pagā
jušajā gadā tas noslīdēja līdz 67 
procentiem un bija zemāks par 
vidējo nepieciešamo rādītāju. Tas 
ir nopietns signāls, ka kaut kas 
nav kārtībā un nomniekiem ir jā
mainās, – atzīst “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis. 

“Dive” slepenā pircēja pētījums 
tiek īstenots divas reizes gadā – pava
sarī un rudenī. 2005. gadā “Origo” 
kopīgais gada rādītājs bija 71 pro
cents – tas tikai par vienu procentu 
pārsniedza vidējo nepieciešamo rādī
tāju. “To vērtējām kā nesliktu, taču 
uzlabojamu, un jau 2006. gadā re
zultātu bija izdevies paaugstināt līdz 
72 procentiem. Savukārt pagājušajā 
gadā tas pēkšņi nokrita līdz 67 pro
centiem un nu atpaliek no vidējā ne
pieciešamā. Mēs nevēlamies nevienu 
sodīt un uzsveram, ka pētījums nav 
nekāds represīvais līdzeklis, no kura 
nomniekiem vajadzētu baidīties. 
Taču tas nopietni signalizē par vā
jajiem punktiem, kuriem vajadzētu 
pievērst uzmanību, kā arī darīt mak
simālo, lai stāvokli labotu. Pētījums 
drīzāk būtu uztverams kā instru
ments vai rīks, kas palīdz darbu vērst 
labāku. Ja nekas netiks darīts, mūsu 
rezultāti turpinās slīdēt uz leju vai, 
labākajā gadījumā, paliks nemainīgi, 
kas nekādā gadījumā nav apmierino
ši,” norāda centra direktors un atzīst, 
ka ar šādiem rādītājiem “Origo” ne
gatīvi iespaido arī kopējos “Linstow 
Center Management” pārvaldīto 

tirdzniecības centru rādītājus. Tur
klāt tas notiek apstākļos, kad ikviens 
nomnieks ir apmeklējis “Linstow 
akadēmiju” un zina, kādi ir darba un 
klientu apkalpošanas standarti. 

Februāra beigās “Origo” saviem 
nomniekiem organizēja tikšanos ar 
“Dive” slepenā pircēja pētījuma pār
stāvi, lai, izanalizējot iepriekšējo gadu 
rezultātus, kopīgi noskaidrotu vājos 
punktus un rastu iespējamos risinā
jumus to novēršanai. “Mūsu veikalu 
iekārtojums ir labs, labi tiek vērtēta 
arī pārdevēju spēja orientēties preču 
klāstā un produkcijas pārzināšana. 
Taču vēl ir jāpiestrādā pie paša pa
kalpojuma sniegšanas procesa un tā 
noslēgšanas,” secina A. Ņemirovskis. 

Šobrīd galvenos pārmetumus 
un slepenā pircēja pētījumā zemā
ko vērtējumu “Origo” nomnieki 
saņem par pārdevēju nepietiekami 
labo komunikāciju ar pircējiem. 

“Diezgan reta ir sasveicināšanās, 
palīdzība izvēloties preci, tāpat ne
tiek izzinātas klienta vēlmes, kas 
veicinātu papildu preču pārdošanu, 
bet, pircējam dodoties projām, pār
devējs neatsveicinās. “Origo” pārde
vēji maz smaida un ar savu attieksmi 
nerada klientā izjūtas, ka viņš ir gai
dīts,” galvenos trūkumus uzskaita 
A. Ņemirovskis. Direktors pieļauj, 
ka sliktais vērtējums varētu būt sais
tīts ar lielu kadru mainību “Origo” 
nomnieku tirdzniecības vai pakal
pojumu sniegšanas vietās, taču tas 
nav attaisnojums. Tādēļ, izmantojot 
“Dive” pētījuma rezultātus, katram 
nomniekam kritiski jānovērtē sava 
tirdzniecības vieta, savi pārdevēji un 
jāuzlabo darba kvalitāte. To, kā tas 
būs izdevies, varēs redzēt jau vasarā, 
kad tiks apkopots jaunākais slepenā 
pircēja pētījums. “Origo” tas sāksies 
jau aprīļa vidū. 

Santa Rakstiņa,
“Du Pareil au Meme” 
tirdzniecības vadītāja

Jau kopš 1986. gada “Du Pareil 
au Meme” ieņem stabilu un nozīmī
gu vietu bērnu apģērbu tirgū. Veikalu 
tīkls ātri guva starptautisku izplatību 
un pašlaik savu produkciju piedāvā 
jau vairāk nekā 20 pasaules valstīs, 
arī Latvijā. Pagaidām mums ir divi 
veikali: viens darbojas “Origo”, otrs – 
Tērbatas ielā. Realizācijas ziņā nekā
du atšķirību nav, taču jāņem vērā, ka 
šis ir salīdzinoši ļoti mazs veikals. Tas 
arī ir vienīgais mūsu mīnuss, jo kon
cepcija paredz lielākas telpas – zīmola 
sortiments ir ļoti plašs, bet mēs šajā 
veikalā pat nevaram izvietot visas ko
lekcijas. Bet kā nu ir, tā ir.

“Origo” mēs atrodamies tikai 
kopš pagājušā gada oktobra, tāpēc 
var sacīt, ka vēl esam tādā kā iesildī
šanās procesā. Daudzi nemaz nezina, 
ka mēs šeit atrodamies. Cilvēki ir iz

brīnīti, patīkami pārsteigti. Pamazām 
iepazīstam klientus, un klienti pama
zām iepazīst mūs. Tendence ir augo
ša, radušies arī pastāvīgie klienti.

Domājam par to, kā piesaistīt 
cilvēku uzmanību, jo fons ir patei
cīgs – “Du Pareil au Meme” ir vienī
gais bērnu apģērbu veikals “Origo”. 
Iespēju veidot akcijas ir ārkārtīgi 
daudz, piemēram, pie ieejas dalīt 
balonus. Manuprāt, “Du Pareil au 
Meme” ir viens no labākajiem zī
moliem savā segmentā. Lai arī esam 
te vienīgie, cenas ir ļoti pieņema
mas – tā esam secinājuši pēc klien
tu sacītā. Saprotam arī to, ka daļa 
ļaužu, kas apgrozās “Origo”, nav tā 
pirktspējīgākā, un ar viņiem strādāt 
mēs nevaram. 

Esam ļoti gandarīti, ka atro
damies “Origo”, jo tirdzniecības 
centros ir ļoti grūti iekļūt, gadiem 
jāstāv rindās. Kad mums piedāvāja 
šo iespēju, bijām ļoti priecīgi. Ļoti 
apmierina arī atrašanās vieta (otrajā 
stāvā starp A un B ēku), jo te ir liela 
cilvēku plūsma.

Izmanto cilvēku plūsmu

“Du Pareil au Meme” tirdzniecības vadītāja Santa Rakstiņa kopā ar kolēģēm.

Pircējs vēlas redzēt smaidīgu 
un izpalīdzīgu pārdevēju

Pēc rekonstrukcijas “Origo” A mā
jas otrajā stāvā atvērts jauniešu 
apģērbu veikals “Cartini”. Modes 
māksliniece un stiliste Šeila ātri 
atrod lietas, kas viņu vilina te ie
nākt un ko iegādāties, taču vien
laikus viņa pamana arī pāris vājos 
punktus.  

Jauniešu veikalā “Cartini” ir veik
smīgi izmantots krāsu salikums – sil
tais un aktuālais sarkanais tonis 
komplektā ar strīpoto, metāliski 
pelēko krāsu piesaista. “Man patīk 
arī koši rakstainās tapetes, kas iz
mantotas gan kolonnai veikala iekš
pusē, gan arī ģērbtuvēs. Ļoti labi, 
ka sienas ir gaišas un apgaismojums 
izceļ preci. Pirmā būtiskā lieta, kas 
mani aicina ieiet veikalā, ir iespaids 
par plašu preču klāstu, turklāt pre
ces izkārtotas saprotami, nepārblī
vējot veikalu – te joprojām ir kur 
apgriezties, ir plašuma izjūta, un tas 
patiešām ir būtiski,” uzsver Šeila un 
atklāj, ka iepriekšējā dienā viņa kādā 
veikalā tā pārāk lielās piebāztības dēļ 
sadauzījusi puķupodu. “Mēģināju 
palaist garām pārdevēju, kas gāja ar 
preci, es it kā uzmanīgi kāpos atpa
kaļ, līdz ar somu iegrūdos plauktā, 
un puķupods bija uz zemes. Var 

jau teikt, ka vainīga esmu es ar savu 
aušību, bet labs veikalnieks neļautu 
pircējam nonākt šādā situācijā telpu 
un nepiebāztu telpu pilnu. “Carti

ni” valda ļoti patīkama brīvās telpas 
gaisotne.”

Šeilas pozitīvo vērtējumu saņem 
arī pārdevējas – viņas, ģērbušās vie

nādos krekliņos un džinsos, ir pa
manāmas un izceļas un pircēju fona. 
“Man patīk, ka pārdevējas mūs uz-
pasē: divas reizes piedāvāja palīdzī
bu, bet neapvainojās, kad no tās at
teicos. Var redzēt, ka joprojām esmu 
viņas uzmanības lokā: viņa ir gatava 
palīdzēt, bet ietur viegli ieinteresētu 
pozīciju – tā ir pareizā attieksme, 
kas man patīk,” atzīst Šeila. 

Tiesa, viņa pamanījusi arī vājos 
posmus, kurus veikals būtu ieinte
resēts novērst: “Pagaidām pietrūkst 
individualitātes, knifiņa, kas ļautu 
šim veikalam atšķirties no citiem. 
Ir svarīgi atcerēties, ka jaunietis 
ir ļoti īpašs cilvēks, viņa dzīslās rit 
protests pret visu ierasto; viņam va
jag just personisku attieksmi, vajag 
just, ka iegājis vietā, kas viņu saprot. 
“Cartini” šī knifiņa pagaidām pie
trūkst, bet tas ir viegli atrisināms 
jautājums – nepieciešama vien iz
doma. Par šādu, atmiņā paliekošu 
knifiņu varētu kļūt manekens, kas 
guļ uz plauktiem vai sēž uz soliņa, 
vai arī, striķos iekārts, šūpojas pie 
griestiem. Īsti vietā būtu arī viens 
vecs parka soliņš – tā taču ir jaunie
šiem tik ļoti pazīstama un tuva lieta, 
turklāt šobrīd tādu vecišķu priekš
metu izmantošana interjerā ir ļoti 
moderna. Parka soliņu vai vecišķu 
klubkrēslu no pagājušā gadsimta 
60.–70. gadiem varētu novietot sar

kano kubu vietā, kas patiesi ir neiz
teiksmīgi,” vērtē Šeila. 

Bet, iegājusi pielaikošanas kabī
nē, Šeila ir sajūsmā par spoguļiem – 
tie ir viegli tonēti un ar minimālu 
tievināšanas efektu, kas cilvēkam 
ļauj izskatīties brūnākam, svaigā-
kam un slaidākam. “Var jau kāds sa
cīt, ka tā ir šmaukšanās, bet tas būtu 
muļķīgi. Veikalam ir jārada cilvēkā 
pozitīvas emocijas. Ja, iegājusi vei
kalā, es esmu apmierināta ar spogu
lī redzēto, vēlāk es apmierināta eju 
pa ielu, un, ticiet man, tas cilvēku 
automātiski dara skaistāku, priecī
gāku, tādēļ es esmu par šādiem spo
guļiem. Šajās ģērbtuvēs ir ļoti laba 
krāsu izvēle un apgaismojums,” mo
des māksliniece neslēpj savu atzinī
bu, vienlaikus minot arī mīnusus, 
teiksim, neapmierinošo ģērbtuvju 
priekškara garumu – tas kājas no
slēpj tikai līdz celim. “Man nepatīk, 
ka šeit es nevaru paslēpties, un ne
patīk apziņa, ka kāds veikalā redzēs 
manas plikās kājas, kad pārģērbšos. 
Būtu arī labi, ja ģērbtuvēs būtu so
liņš, kur nolikt citus iepirkumus un 
mantas,” spriež Šeila. Vēlreiz ieska
tījusies spogulī, Šeila sev uzsmaida 
un, apmierināta ar atspulgu, atzīst, 
ka, kopumā ņemot, šis ir labs vei
kals – jāatrod vien daži individuāli 
knifiņi, un tad te ikviens jaunietis 
jutīsies gaidīts un uzrunāts. 

“Cartini” vilina ar krāsu, bet knifiņa pietrūkst

Modes māksliniece un stiliste Šeila atzīst, ka “Cartini” ir plašs, ērts un gaumīgs 
jauniešu apģērbu veikals ar modernām precēm un simpātiskām, zinošām 
pārdevējām. Tiesa, pagaidām vēl pietrūkst kāda personiska knifiņa, kas veikalam 
palīdzētu palikt pircēja atmiņā.

Stilists vērtē

Galvenie kritēriji, ko vērtē “Dive” slepenā pircēja pētījumā
• Veikala iekārtojums
• Preces izkārtojums un pieejamība
• Pārdevēja attieksme un ieinteresētība
• Pārdevēja orientēšanās preču klāstā un tā pārzināšana
• Pārdošanas kultūra – sasveicināšanās, palīdzība izvēlēties preci, 

citu preču piedāvāšana, atsveicināšanās

DIVE slepenā pircēja pētījuma rezultāti
Vidējais nepieciešamais rādītājs 70 procenti
“Linstow” tirdzniecības centru kopējais rādītājs 2007. gadā  72 procenti
“Origo” rādītājs 2007. gadā 67 procenti
“Origo” rādītājs 2006. gadā 72 procenti
“Origo” rādītājs 2005. gadā 71 procents

Nomnieka viedoklis



Februārī t/c „Origo” apmeklē
tājiem tika dota iespēja, lūkojoties 
konteinerā, censties uzminēt, kas 
tajā noslēpts, un savu minējumu 
paust interneta mājaslapā www.kas
irkonteinera.lv un pretendēt uz bal
vu. Noslēgumā akcijas organizators 
“Skandi Motors” apbalvoja veiksmi
niekus, kuri bija izteikuši visprecī
zākos minējumus par konteinera 
saturu – tajā, izrādās, bija apslēpta 
automašīna Hyundai i30.

“Mēs spējam nodrošināt ļoti 
lielu cilvēku plūsmu un pietiekami 
iespaidīgu teritoriju, lai reklāmde
vējs varētu uzrunāt iespējami pla
šu auditoriju. Turklāt mēs varam 
palīdzēt pasākumus īstenot patiesi 
labā tehniskā līmenī, tādēļ esam 
atvērti jebkuram jaunam reklām
devējam, kas vēlas būt citādāks, 
vēlas priecēt un izklaidēt,” tā t/c 
„Origo” direktors Aleksandrs Ņe
mirovskis.

Tirdzniecības centrs “Origo” un Rīgas dzelzceļa stacija ir ne vien pilsētas centrs, 
bet arī krustpunkts daudzu valstu ceļotājiem. 8. martā informāciju par visām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm neparastā veidā un vietā prezentēja skolēni – 
risinājās Rīgas skolēnu domes organizētais kultūras festivāla “27 zvaigznes” fināls. 

Līdz vasaras beigām uz “Origo” 
A mājas sienas laukuma pusē tiks 
uzstādīts milzīgs ekrāns, kur turp
māk būs iespēja ne vien translēt 
reklāmu, bet arī pārraidīt dažādu 
pasākumu norisi un TV pārraides. 

52 kvadrātmetrus lielais ekrāns 
būs pats plašākais TV ekrāns pilsētā. 
Tajā būs iespējams vērot dažādu pa
sākumu norisi tirdzniecības centrā 
un ap to, reklāmu un pat aktuālas 
TV pārraides, piemēram, pasaules 
hokeja čempionāta spēles. “Ja no
teikumi un likumi mums neliegs 
sporta pārraižu translēšanu, labprāt 
kļūsim par vietu, kur spraigajiem 
notikumiem uz milzīga ekrāna varēs 
vienlaikus sekot milzīgs skaits cil
vēku. Uzņēmumam būtiski, ka tas 
sniegs arī papildu reklāmas iespē
jas,” uzsver A. Ņemirovskis. 

Patlaban ir noslēgušās sarunas 
ar ekrāna uzstādīšanas sadarbības 
partneri un tiek risināti dažādi 
tehniskie jautājumi, kas saistīti ar 
ekrāna montāžu. A. Ņemirovskis 
cer, ka, darbiem notiekot raiti, 

ekrāns laukumā pie tirdzniecības 
centra parādīsies jau vasaras sā
kumā, taču, rēķinoties ar iespē
jamiem sarežģījumiem, pirmās 
bildes droši tiek solītas uz tikai uz 
vasaras nogali. 

Uzstādīs lielāko TV ekrānu pilsētā

Atvērts arī neparastām idejām 

Skolēni “Origo” prezentē 
Eiropas Savienības valstis 

No 18. aprīļa līdz 9. maijam Lat
vijā risināsies 13. Starptautiskais 
Baltijas baleta festivāls, kas tradi
cionāli tiks atklāts tirdzniecības 
centrā “Origo”.

T/c “Origo” direktors Aleksandrs 
Ņemirovskis atklāj, ka šajā gadā ba
leta festivāls sola pārsteigumus un 
programmu, kas būtiski atšķirsies 
no iepriekšējos gados redzētā. 

Festivāla programma tiek veidota 
tā, lai programmā tiktu ietverti jau
nākie un interesantākie horeogrāfijas 
sasniegumi pasaules baleta mākslā. 
“Origo” vienmēr ir uzsvēris, ka līdzās 
komercdarbībai un dažādām biznesa 

aktivitātēm tam ne mazāk svarīga allaž 
šķitusi cilvēkam tik nozīmīgā kultūras 
šķautne, kultūras ienešana ikviena 
cilvēka dzīvē visdažādākās situācijās. 
Tādēļ esam lepni, ka jau devīto gadu 
varam būt festivāla atbalstītāji un līdz
organizatori, – tā A. Ņemirovskis.

Festivāla atklāšana 18. aprīlī tra
dicionāli risināsies tirdzniecības cen
trā “Origo”, kur to bez maksas varēs 
vērot ikviens apmeklētājs, bet vēlāk 
tas ceļos arī uz Valmieru, Preiļiem, 
Ogri, Jelgavu, Aizkraukli, Jēkabpili 
un Talsiem. Kopumā festivāla ietva
ros trīs nedēļu laikā notiks 13 kon
certi un deju izrādes, tiks atklātas 
trīs izstādes par dejas tematiku.

“Origo” aicina uz baleta festivālu

Reklāmas apjomi turpina augt

Maijā risināsies tradicionālais “Ori
go” folkloras festivāls, kas šogad 
sola iepriecināt publiku ar afrikāņu 
mūzikas populāriem ritmiem. 

Iepriekšējos gados festivāla organi
zētāji centušies parādīt dažādu tautu 
folkloru autentiskā izpildījumā. Šo
gad festivāls t/c “Origo” laukumā un 
klubā “Sapņu fabrika” risināsies 10. 
un 11. maijā, un folklora tajā skanēs 
popmūzikas ritmos, kas varētu būt in
teresanti krietni plašākai auditorijai. 

Šī gada festivāla galvenā zīme būs 
afrikāņu mūzika, kas ir ļoti bagātīga 
un daudzveidīga, taču līdz šim Latvi
jā maz pazīstama. Festivāla laikā būs 
iespēja iepazīt arī irāņu, austriešu, či
gānu, latviešu un citu tautu dziesmas, 
dejas, tautas tērpus un tradīcijas. 

Kā jau ierasts, “Origo” folkloras 

festivāla laikā būs arī zīmēšanas, da
bas materiālu, instrumentu un rotu 
gatavošanas, kā arī sejas apglezno
šanas darbnīcas, piepūšamās atrak
cijas, garkāji ar baloniem, dažādi 
konkursi un atrakcijas gan bērniem, 
gan pieaugušajiem.

“Origo” pārdotās reklāmas ap
jomi turpina augt. Papildu lī
dzekļi no reklāmas ieņēmumiem 
tiek novirzīti tirdzniecības centra 
“Origo” reklāmas izveidošanai un 
izvietošanai.

Aizvien pieprasītākas kļūst TV 
monitoros demonstrētās reklāmas. 
Šādu iespēju pircējiem atgādināt par 
sevi un pastāstīt par jaunumiem lab
prāt izmanto gan tirdzniecības cen
tra nomnieki, gan arī ar to nesaistīti 
uzņēmumi. Tāpat liels pieprasījums 

ir pēc plakātiem, uzlīmēm uz cen
trālajām durvīm, kas izpārdotas jau 
līdz gada beigām, un cita veida reklā
mām “Origo” telpās. Tas ievērojami 
palielina tirdzniecības centra reklā
mas ieņēmumus, ko uzņēmums var 
izmantot sevis popularizēšanai. 

“Līdzekļus no reklāmas ieņēmu
miem novirzām lielākoties mūsu pašu 
reklāmu izveidošanai un izvietošanai 
tirdzniecības centram tuvējās vietās. 
Tā, piemēram, daudz pieejamākas 
mums kļuvušas plašās reklāmas uz pil
sētas tiltiem, arī uz ēku sienām un cit

viet pilsētā, kur tās būs redzamas jau 
marta. Šos plašos reklāmas laukumus 
izmantojam, lai pilsētniekiem atgādi
nātu par “Origo”, kā arī informētu par 
mūsu jaunumiem. Lielformāta reklā
mas pilsētā ir izvietotas tā, lai tās būtu 
pamanāmas no visiem ceļa posmiem, 
kas ved pie/no “Origo”. 

Būsim priecīgi, ja ierosinājumus 
par reklāmas dažādošanu un tās efek
tivitātes palielināšanu saņemsim arī 
no nomniekiem. Viņu ierosinājumi 
un vērtējumi allaž tiek gaidīti,” savu 
vēlmi neslēpj A. Ņemirovskis. Folkloras festivāls 

skanēs populāros ritmos

Inflācija “Origo” stabilitāti neietekmē
Neraugoties uz cenu sadārdzinā
jumu un vispārējo inflāciju valstī, 
“Origo” apgrozījums turpina pa
lielināties un tirdzniecības centra 
darba rādītāji ir stabili. Arī nevie
nam nomniekam būtiska finan
siālās situācijas pasliktināšanās 
nav vērojama.

Tirdzniecības centra “Origo” 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis 
atzīst, ka vispārējās inflācijas un 
strauji pieaugošās dārdzības apstāk
ļos uzņēmumiem strādāt ir kļuvis 
sarežģītāk. Vairāk pūļu jāvelta pre
ču izvēlei, jo pircējs aizvien rūpī

gāk izvērtē, kas viņam ir patiešām 
nepieciešams un bez kā var arī iz
tikt. Taču pretēji bažām par iespē
jamo klientu aktivitātes kritumu 
un finanšu rādītāju pasliktināšanos 
tirdzniecības centra darbā vērojama 
stabilitāte. “Iespējams, pārdevēju 
peļņa ir samazinājusies, jo apstākļi 
neļauj precēm likt augstus uzce
nojumus, taču kopējie ieņēmumi 
un apgrozījums turpina pieaugt,” 
tirdzniecības centra darba rādītājus 
analizē t/c “Origo” direktors Alek
sandrs Ņemirovskis. 

Taču, raugoties uz situāciju 
perspektīvā, A. Ņemirovskis aicina 

“Origo” nomniekus rūpīgāk analizēt 
to, kādas preces piedāvāt pircējiem, 
būt aktīvākiem un elastīgākiem, do
mājot par mainīgo pieprasījumu. 
“Cilvēki meklē kvalitāti, un veikali 
var atļauties celt kvalitātes latiņu. 
Vienlaikus rūpīgi ir jāizvērtē pasūtī
juma apjomi, jo preču pārpalikums 
pēdējā laikā bijis smags jautājums 
daudziem veikaliem – nevienam tas 
nav radījis būtisku finanšu situācijas 
pasliktināšanos, taču pārpalikumi to 
arī neuzlabo. Tāpat būtiski ir sekot 
līdzi laikam un pircējiem piedāvāt 
to, kas patiesi ir pieprasīts un aktuā
ls,” tā t/c direktors. 

Steidzīgajā tunelī mieru 
piedāvā jaunā “Sala” 

Pēc rekonstrukcijas 
durvis vēris “Pellicano”

“Tele 2” bagātina 
telekomunikāciju sekciju

Pēc rekonstrukcijas durvis vērusi 
kafetērija “Sala”, kuras mierīgajās 
noskaņās veidotās telpas spēs sniegt 
mirkļa atelpu pat vissteidzīgākajiem 
stacijas apmeklētājiem. 

Pēc remonta gaišs un moderns kļuvis 
ādas apģērbu un aksesuāru veikals 
“Pellicano”, kas savus apmeklētājus 
gaida tirdzniecības centra “Origo” 
A mājas otrajā stāvā.

Jaunais “Tele 2” veikals pie Dzelzceļa 
stacijas starptautiskās pasažieru zāles 
aicina ar gaišām telpām un plašu 
pakalpojumu un preču sortimentu.

Ar savu muzikālo mantojumu un tā 
laikmetīgo interpretāciju mūs iepazīstinās 
grupa “Galaxy” no Senegālas. 

“Origo” nomnieku jaunumi



Bērnu veikala “Kiddy Club” pār
devēja Aļona Puzako smej, ka no 
vieniem zirgiem pārgājusi pie ci
tiem – agrāk nodarbojusies ar jā
šanas sportu, bet šobrīd apmeklē 
autovadīšanas kursus (mašīnām 
taču arī nav sveši zirgspēki).

Bērnībā Aļona dzīvoja un mā
cījās Jēkabpils rajonā, un viņai 
bija fantastiska iespēja apmeklēt 
sporta skolas jāšanas sekciju. Ma
zai meitenei darboties ar šiem cē
lajiem dzīvniekiem – tas ir fantas
tiski! Esot ļoti paticis, trenējusies 
konkūrā (lēkšana pāri šķēršļiem). 
“Pamācījos, ieguvu jaunzirga tre
nera pakāpi, pastrādāju stallī un 
beidzu,” viņa īsi nosaka. 

Vēlāk atklājās, ka 19 gadu ve
cumā skaistajam posmam pienāca 
skumjas beigas – kritiens no zirga, 
muguras trauma, slimnīca, paralī
ze... Par laimi, gada laikā izdevies 
atkopties un atsākt ierasto dzīvi. 
Tiesa, nu jau bez zirgiem. Tagad 
viņa ik pa reizei paviesojas dzimtajā 
pusē un labprāt dodas izjādēs.

Aļona uzskata, ka galvenais, lai 
saprastos ar zirgu, ir drosme (baidī
ties nedrīkst!) un vēlēšanās darbo
ties. “Tas nav kā zooloģiskajā dārzā, 
kur zirgs mierīgi pastaigājas. Kad lec 
pāri pusotru metru augstam šķērs
lim, ir jābūt iekšām, lai to izturētu. 
Turklāt zirgi ir kā cilvēki, katram 

vajadzīga sava pieeja. Ja tu viņam no 
sākuma nepatīc, vari darīt, ko gribi, 
nekas nesanāks.”

“Ar zirgiem ir daudz vieglāk 
nekā ar mašīnām,” raksturojot sek
mes autoskolā, smejas Aļona. Dāva
nā saņemtais auto jau stāv pagalmā 
un gaida savu kučieri.

“Man nav vienas un ļoti lielas 
aizraušanās, bet patīk no visa pa 
druskai, arī strādāt patīk,” – jau 
sarunas pirmajos mirkļos par Ka
rinu Šelkovaju rodas iespaids kā 
par ļoti gaišu cilvēku.

Lai arī aptauju dati rāda, ka 
Latvijā ar sportiskām aktivitātēm 
regulāri nodarbojas ļoti maz cilvē
ku, ir arī izņēmumi. Un prieks, ka 
“Origo” darbinieki rūpējas par savu 
ārieni (un ne tikai!), jo darbs ir cieši 
saistīts ar cilvēkiem, tādēļ labs iz
skats ir priekšnoteikums veiksmīgai 
pienākumu pildīšanai. 

Tā uzskata arī veikala “Stylebeat” 
pārdevēja Karina Šelkovaja, kura tre
nažieru zāli apmeklē divas, reizēm pat 
trīs reizes nedēļā. Viņa uzskata, ka tas 
nevis nogurdina, bet gan paceļ spār
nos, un šādā stāvoklī ir daudz vieglāk 
izturēt garo darba dienu. Lai arī maisi 
te nav jākrauj, tomēr nav nemaz tik 
viegli praktiski visu dienu atrasties uz 
kājām – veikala noteikumi neļauj zālē 

sēdēt. “Bez šaubām, gribas arī, lai fi
gūra būtu laba,” viņa piebilst.

Skolā Karinai sporta stundas ne
gāja pie sirds. Draudzenes mammas 
vārdā rakstījušas zīmes par atbrīvo
šanu no nodarbībām. “Man nepa
tīk, ja kaut ko spiež darīt, un fizkul
tūras stundās tieši tā bija. Esmu ļoti 

ietiepīga – ja kaut ko ieņemu galvā, 
tad tā arī jābūt. Reizēm tas palīdz, 
reizēm nāk par sliktu.”

Karina ir arī liela dzīvnieku mīļo
tāja. Viņai mājās ir zivtiņas, kaķis un 
suns. Pilns komplekts, kas, kā raksta 
grāmatās, kopā sadzīvot nevar. Taču 
pie Karinas visi ir lieli draugi.

Viņu pavisam ir 40. Uz četrdesmit 
darbinieku pleciem gulstas ārkār
tīgi smagā nasta rūpēties par tīrī
bu t/c “Origo”. Par to, lai te pozi
tīvas emocijas smeltos tas miljons, 
kas nedēļas laikā iziet cauri tirdz
niecības centram, atbildīgs ir uz
kopšanas serviss “P. Dussmann” 
ar objekta vadītāju Nataļju Krju
kovu priekšgalā.

“P. Dussmann” ir Vācijas uzņē
mums ar lielu pieredzi uzkopšanas 
un ēdināšanas biznesā. Tā pārziņā ir 
arī citi tirdzniecības centri – “Mols”, 
“Galerija Centrs”, “Alfa”, bet “Ori
go”, protams, uz kopējā fona izceļas. 
Ja centra administrācija un nomnie
ki par lielo cilvēku plūsmu tik berzē 
rokas, tad uzkopšanas firmai ļaužu 
masas sagādā pamatīgas problēmas, 
īpaši pirmajā stāvā un tualetēs. Te kā 
uz lakmusa papīra var redzēt Latvi
jas iedzīvotāju visai zemo kultūras 
līmeni. Zemē nomesti papīri, košļe
ne, izsmēķis un kas tik vēl ne – ap
kopējām ar to visu jātiek galā.

Viegli neklājas arī ar nomnie
kiem, lai gan N. Krjukova nevienu 
pie kauna staba negrib kārt. Viņa 
vien ar nožēlu secina, ka pārdevēji ne
reti pret apkopējām izturas nievājoši, 
it kā apkopēja nebūtu cilvēks. “Vai
rākām mūsu darbiniecēm ir augstākā 
izglītība, vienkārši dzīve tā iegrozīju

sies, ka šobrīd strādā šeit. Es domāju, 
ka katrs darbs ir svētīgs,” uzsver va
dītāja. Plašs ir arī labo nomnieku sa
raksts, un vienā no pirmajām rindām 
tajā atrodas veikals “Skārleta”.

Karstākais darba laiks uzkopšanas 
uzņēmuma darbiniekiem ir rītos – no 
sešiem līdz desmitiem. Tad jāpaspēj 
visu sakopt, lai ar mierīgu sirdi vērtu 
vaļā daudzos veikalus. Bet apkopējas 
čakli tekalē visu dienu līdz pat pusdiv
padsmitiem naktī. Nataļja Krjukova ir 
stingra priekšniece. “Es savām darbi
niecēm saku, ka man uz darbu jāatnāk 
baltā blūzītē un ar tādu arī jāaiziet. Ja 
tā nav, tātad kāds savu darbu nav pa
darījis, un tad es esmu dusmīga, varu 
arī noņemt prēmiju,” saka N. Krjuko
va, paskaidrojot, ka “Origo” vadība 
atbildību prasa tieši no viņas. 

Pēdējā laikā kadru mainība esot 
minimāla, tas saistīts arī ar algas pie
likumu. Labākie darbinieki esot ve
cumā no 35 līdz 58 gadiem, jaunāki 
mīl paslinkot. Pati Nataļja Krjukova 
15 gadus ir nostrādājusi par audzi
nātāju bērnudārzā. Viņa labsirdīgi 
smejas, ka arī “P. Dussmann” viņas 
pakļautībā strādā četrdesmit “bēr
ni”, tikai te atbildība varbūt nav lie
lāka, bet ir pavisam citādāka. “Gri
bētu, lai mēs vairāk uzsmaidām cits 
citam, tad arī darbi veiksies labāk,” 
un N. Krjukovas skaistais smaids ai
cina atbildēt ar to pašu.

Tradīcijai ir liels spēks. Par nepa
rastu un ļoti interesantu tradīciju 
var pastāstīt veikala “Bungalo” 
pārdevējs Oskars Sprinģis. Kopā 
ar paziņu viņš ik pa laikam iet 
kārtīgi izlēkāties uz batuta, bet 
pēc tam prom uz Vecrīgu – pa
ņemt metriņu. 

Pasaule ir traka un piedzīvojumu 
pilna ik uz soļa. Nevajag nemaz iz
domāt kaut ko ļoti ekstrēmu, idejas 
mētājas uz ielām. Neticat? Pajautā
jiet Oskaram Sprinģim. Viņa stāsts 
ir nepārspējams. 

“Vasarā kopā ar bijušo kolēģi gā
jām garām Esplanādei un ieraudzī
jām batutus. Domājām, ka lēkāšana 
ir tāda bērnu padarīšana, tomēr no
lēmām pamēģināt, jo nekad iepriekš 
to nebijām darījuši. Un nolēkājāmies 

vienkārši mēmi, vairāk nekā divas 
stundas. Pēc tam jutāmies kā roboti, 
visas maliņas sāpēja.” Neraugoties uz 
nākamo dienu ne visai komfortabla
jām izjūtām, Oskaram āķis bija lūpā.

Toreiz radies teiciens “ausis vējā 
plīvo brīvi”, kas kopš tās reizes ir fol
klorizējies. Lēkāt uz batuta piedāvā 
vairākas Rīgas sporta zāles, ja pain
teresēsieties, noteikti ko atradīsiet. 
O. Sprinģim tā esot vistīrākā atpūta, 
galvas izvēdināšana. “Batuts izkrata 
visas sliktās domas,” viņš precizē. 

Reiz pēc lēkāšanas viņi nolēmuši 
aiziet uz bāru un paņemt metriņu 
jeb desmit tekilas. Tas licies intere
santi, un nu tā kļuvusi par tradīciju. 
Zināms jau, ka alkohols ir kaitīgs 
veselībai, tomēr šādu izlēkāšanos 
gribas noslēgt savdabīgi, ar kādu ri
tuālu, kas piedien tikai šai reizei. 

Tradīcija – batuts un metriņš

Oskars Sprinģis batuta atsperīgumu 
pārbauda divas reizes mēnesī.

No zirgiem pie mašīnām

Aļona Puzako uz zirdziņa bērnu veikalā “Kiddy Club”.

Sports paceļ spārnos

Karina Šelkovaja – allaž jauka, smaidīga un sportiska.

Uzsmaidīsim 
cits citam

Nataļjas Krjukovas pakļautībā par tīrību “Origo” rūpējas 40 darbinieki.

Oriģinālāk noformētie 
tirdzniecības vietu skatlogi

Apkopoti “Origo” tirdzniecības vietu labāko skatlogu noformētāji ziemas sezonā. 
Šogad nebija viena izteikta līdera skatloga noformējumā, tādēļ administrācija 
nolēma atzīmēt vairākas tirdzniecības vietas: “Du Pareil au Meme” (attēlā), “PTA”, 
“Steilmann”, “Pulss Audums” un “Vikbolds”. Paldies visām tirdzniecības vietām, 
kuras rūpējas par sava veikala noformējumu! 

Jūsu t/c “Origo” administrācija


