
Katru dienu ziņās mēs dzirdam, 
ka valstī ir krīze, ka uzņēmumi 
bankrotē, ekonomika atdziest un 
algas tiek iesaldētas. Šādi apgal-
vojumi cilvēkos rada aizvien lie-
lāku stresu un paniku. Tomēr es 
nekādu krīzi vēl neredzu – vien 
vairāk un vairāk izkristalizējas 
patiesība: izdzīvos un pastāvēs tas 
uzņēmējs, kas arī sarežģītos aps-
tākļos nevis bailēs sastings, bet 
turpinās aktīvu darbību.

Piekrītu, apstākļi nav tādi kā 
pagājušajā vai aizpagājušajā gadā, 
kad cilvēki, samērā viegli tikuši 
pie naudas, nevarēja vien sagai-
dīt, kad un kur to iztērēs. Šodien 
cilvēks ir palicis apdomīgāks un 
izvēlīgāks. Taču kā krīzi es to ne-
vērtētu. 

Zinu, ka šodien salīdzino-
ši vieglāk klājas divu veidu uz-
ņēmumiem. Pirmkārt, tiem, kas 
jau pagājušajā gadā bija apdomī-
gi un pieļāva, ka pēc “vieglajām 
dienām” var pienākt arī “liesie 
gadi”, tādēļ savlaicīgi izplānoja 
savas darbības principus ekono-
miski smagākos apstākļos. Viņi 
meklēja jaunas koncepcijas, jau-
nu preci, jaunus pircējus vai no-

stiprināja jau esošo. Otrkārt, te 
jāmin uzņēmumu kategorija, kas 
ekonomiski sarežģītākus apstāk-
ļus spēj pārvarēt vieglāk – tie ir 
uzņēmumi, kas allaž ir inovatīvi, 
un tie arī šodien turpina aktīvi 
darboties, meklē papildu peļņas 
avotus, realizē jaunas idejas.

Sastingt un gaidīt – kas nu ta-
gad notiks –, tas ir pēdējais, ko 
uzņēmējs drīkst atļauties, ja vēlas 
izdzīvot. 

Tomēr vēlreiz vēlos atgādināt 
parunu “Bailēm lielas acis”. Patie-
sie tirgus apstākļi tik drūmi nemaz 
nav, drūmus tos vērš sētās bailes un 
panika. Piekrītu, Latvijā mazum-
tirdzniecības pieauguma tempi 
krītas, taču tie turpina augt – tikai 
lēnāk. Ir vērojama stabila attīstība, 
neliels apgrozījuma pieaugums un 
stabila apmeklētāju plūsma. Pre-
cēm, kuras nav pirmās nepiecie-
šamības, apgrozījuma pieauguma 
tempi samazinās, taču ir jāvērtē 
kopaina. Tuvojas rudens un ziema, 
cilvēki tāpat negribēs salt un pirks 
jaunus zābakus, jaunus mēteļus un 
jakas. Vien atšķirībā no pēdējiem 
pāris gadiem, kad aizvien izteiktā-
ka bija tendence, ka vienas sezonas 
laikā cilvēks nopirka pat trīs un 
četrus apavu pārus, šodien viņš lie-
lāku uzmanību pievērsīs kvalitātei. 

Te arī ir atslēga veiksmīgai 
uzņēmējdarbībai sarežģītos aps-
tākļos – galvenais, par ko jādo-
mā, ir preču, apkalpošanas un 
interjera kvalitāte savienojumā 
ar pārdomātu aktivitāti. Nav īs-
tais laiks lielam riskam un avan-
tūrām, kas var beigties ar fiasko, 
taču tieši tāpat var beigties arī 
pārlieka pasivitāte. ❍
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Lai garāmgājējam skatlogs kļūst par nepārvaramu vilinājumu 

Šobrīd bīstamākais ir – 
sastingt bailēs

“Window shopping” jeb skatlogu ap-
lūkošana šā brīža ne visai labvēlīgajā 
ekonomiskajā situācijā, kad pirktspē-
ja ir pazeminājusies, kļuvusi izteikti 
aktuāla. Cilvēks, ieraudzījis patiesi 
uzrunājošu skatlogu, nespēj tam pa-
iet garām un ieiet veikalā, lai izpētītu 
piedāvājumu, un nereti arī iegādājās 
kāroto lietu, lai gan nemaz nebija 
plānojis to darīt, – šobrīd taču cilvē-
ki sevišķi rūpīgi plāno savus izdevu-
mus un izvairās no liekiem tēriņiem. 
To zinot, t/c “Origo” administrācija 
aicina nomniekus savu skatlogu no-
formējumam pievērst īpašu vērību, 
turklāt atgādina, ka arī šajā gadā 
skatlogu noformējums tiks vērtēts. 

Tirdzniecības centra “Origo” 
mārketinga menedžere Liene Karpo-

va atzīst, ka skatloga noformējumam 
vienmēr ir bijusi būtiska nozīme, taču 
šobrīd, kad cilvēki vairāk plāno sa-
vus izdevumus un retāk ļaujas vaļībai 

vienkārši iepirkties, skatloga noformē-
jums ir vēl jo būtiskāks. “Man pašai ne 
reizi vien ir gadījies iepirkties tikai tā-
pēc, ka vienkārši nespēju paiet garām 

kārdinošam skatlogam. Turklāt tas ir 
noticis arī apstākļos, kad skaidri zinu, 
ka šajā brīdī liekus tēriņus nevajadzētu 
atļauties. Ja skatlogs ir uzrunājošs, tas 
cilvēku mudina mainīt plānus, vilina 
cilvēku ienākt veikalā. Tiklīdz tas pa-
nākts, jau gandrīz droši var teikt, ka 
viņš te arī kaut ko iegādāsies. Veikala 
skatlogu mēdz dēvēt par tā vizītkarti, 
bet vizītkarte parasti tiek iedota, tieko-
ties pirmo reizi. Līdzīgi ir skatlogiem 
– jauns noformējums, tātad mums ir 
daudz jauna, ko tev piedāvāt. Ienāc 
un iepazīsties!” – spriež Liene Karpo-
va. Viņa aicina “Origo” nomniekus 
laiku pa laikam vērīgāk pārlūkot savu 
tirdzniecības punktu skatlogu nofor-
mējumu un piebilst, ka lielisku efektu 
var panākt arī bez lieliem tēriņiem – 

svarīga vien radoša pieeja.
Vienlaikus L. Karpova atgādina, 

ka arī šajā gadā uz Ziemassvētkiem 
tirdzniecības centra administrācija 
vērtēs skatlogu noformējumu. “Ai-
cinām ikvienu padomāt par to, lai 
veikala skatlogs priecētu apmeklē-
tājus un palīdzētu rast un izbaudīt 
svētku noskaņu. Bet tos, kuriem šis 
uzdevums būs izdevies vislabāk, kā 
ierasts, sveiksim ar īpašām balvām,” 
tā “Origo” mārketinga menedžere. 

Atliek vien piebilst, ka “Ori-
go” aicina par savu veikalu skatloga 
noformējuma piedomāt ne vien tos 
veikalniekus, kas tradicionāli bijuši 
aktīvi šajā jomā, bet arī pārējos: “Ne-
baidieties un mēģiniet, mēs esam 
pārliecināti, ka jums izdosies!” ❍

“Tirdzniecības centrs “Origo” at-
rodas pašā pilsētas centrā, te vien-
mēr autostāvvietā atradīsies vieta 
mašīnai un te ir milzīgas izvēles 
iespējas, kas ļauj maltīti baudīt vis-
dažādākā veida restorānos. Kur vēl 
tik ērti vienuviet var atrast itāļu, 
japāņu vai kaukāziešu virtuvi, tāpat 
zupas, pelmeņus, ātrās ēdināšanas 
restorānus un daudzas citas labas 
lietas?” – tā, jautāti, kādēļ maltītes 
ieturēšanai ir izraudzīts t/c “Ori-
go”, atbild visdažādākā vecuma un 
tautības cilvēki.

Norvēģi Ivo un viņa sievu Jevgē-
niju “Z-atskaite” sastop ieturam mal-
tīti “Origo” izvietotajā picu un itāļu 
virtuves restorānā “Il Patio”. Viņi at-
klāj, ka dzīvo tepat netālu, tādēļ pus-
dienas vai vakariņas kādā no tirdznie-
cības centra restorāniem viņiem esot 
regulāras un tikai retu reizi saistītas 
ar iepirkšanos. “Mums šī vieta ir pa 
ceļam, un šis patiesi ir viens no labā-
kajiem itāļu virtuves restorāniem, ko 
esmu atklājis Rīgā,” stāsta Ivo. Viņš 
piebilst, ka otrs iecienītākais resto-
rāns “Origo” plašajā valstībā abiem 
ar sievu esot “Gan Bei”. 

Līdzīgi kā norvēģu pāris, pusdie-
not uz “Origo” labprāt nāk arī Ma-
rika un Normunds. Viņi teic, ka vis-
pirms jau pie “Origo” ir ērti satikties 
– tas atrodas tuvu kā Marikas, tā arī 
Normunda darba vietai, turklāt šī ir 
ērtākā vieta, kur var gan paēst ātri, 
ja laiks ierobežots, gan arī mierīgi 
pasēdēt vakarā pēc darba. “Tās ir 
muļķības, ka tirdzniecības centru 
ēstuvēs valdot pārāk liela burzma un 
tāpēc nav iespējams ieturēt mierīgu 
maltīti. Patiesībā “Origo” ir restorā-
ni, kur mums ir bijušas pat roman-
tiskas vakariņas,” uzsver Marika, kas 
“Origo” mēdzot apmeklēt arī liela-

jās iepirkšanās dienās. 
Savukārt Vladimirs atzīst, ka 

Rīgā ir vairākas viņa iecienītas 
pusdienošanas vietas, tomēr rei-
zēs, kad viņam sakārojas īstu itāļu 
picu, viņš vienmēr zina, ka dosies 
uz “Origo” restorānu “Il Patio”. 
“Ir jau vēl dažas vietas Rīgā, kur 
varētu paēst, bet jārēķinās, ka rei-
zēm gadās arī tā, ka pēkšņi visi 
sakārojuši tieši uz turieni un res-
torānā gluži vienkārši nav vietas. 
Bet “Origo” priekšrocība ir tā, ka 

te vieta atradīsies vienmēr – ja ne 
manā iecienītākajā restorānā, tad 
kādā citā noteikti,” tā Vladimirs.

Gunārs labi atminas tos laikus, 
kad tāda “Origo” nemaz nebija un 
pie stacijas takšu vietā stāvēja orma-
ņi ar saviem pajūgiem. Bet nu jau 
daudzus gadus šī viņam esot iecienī-
ta maltītes vieta. “Pats dzīvoju Pār-
daugavā, centrā man ir daudz da-
rīšanu, tā nu katru reizi, kad esmu 
šajā Daugavas pusē, aizeju arī uz 
zupu restorānu “Tikai karotes”, kur 
var paēst par pietiekami zemu cenu, 
bet tik garšīgi, it kā ēdiens būtu 
mājās taisīts. Arī meitenes aiz letes 
vienmēr ir smaidīgas – ko man ve-
cam vilkam vairāk vajag?” – šķelmī-
gi vaicā pensionārs. Viņš atzīst, ka 
šodienas staciju un “Origo” ne tuvu 
nevar salīdzināt ar to, kas šeit bija 
pirms gadiem desmit, kad augstā-
kais, uz ko varēja cerēt, bija aizdo-
mīgas izcelsmes belašs. Viņš “Ori-
go” apmeklējot vidēji reizi vai pat 
divas reizes nedēļā, lielākoties tieši 
zupu restorāna dēļ – iepirkšanās vi-
ņam neesot tuva.

Bet Agnese kādā no “Origo” ēstu-
vēm esot sastopama katru dienu. “Es 
braucu ar vilcienu un strādāju netālu. 
Nav brīnums, ka šī ir mana iecienītā-
kā pusdienošanas vieta, parasti arī va-
karos pēc darba satikšanās norunāju 
tieši šeit. Te ir pietiekami daudz lie-
lisku vietu, kur ēdiens, interjers un 
apkalpošana ir ļoti laba. Viens no 
maniem iecienītākajiem restorāniem 
ir “Madžari”, kur īpaši patīkams ir 
interjers. Katrā ziņā “Origo” ar pla-
šo ēdināšanas iespēju piedāvājumu 
krietni atvieglo manu dzīvi,” tā Ag-
nese. Viņa arī atzīst, ka daudzi viņas 
darba kolēģi un draugi, kas strādā 
Rīgas centrā, pusdienas pārtraukumā 
nāk tieši uz “Origo”. ❍

Ēst “Origo” ir loģiski, ja strādā centrā

“Origo” ir milzīgas izvēles iespējas 
vienuviet – itāļu, japāņu, kaukāziešu 
virtuve, kā arī zupas, pelmeņi, ātrās 
ēdināšanas restorāni u.c.

Veikala skatlogs ir tā vizītkarte. T/c “Origo” administrācija ar īpašām balvām sveiks
tos nomniekus, kuri savu skatlogu noformējumam pievērsīs īpašu uzmanību. 
Atgādinām, ka iepriekš par skaistākā skatloga noformētāju tika atzīts sieviešu 
apģērba veikala PTA kolektīvs, un tā vadītāja Irina Gordina balvā saņēma dāvanu
kartes SPA centra “Unimarine” apmeklējumam.



Ir sestdiena. Pusdienlaiks. Kafejnīcā 
“Oranžs” valda mērena rosība. Pēc 
vasarā notikušā remonta un telpu 
paplašināšanas šo vietu iecienījis 
plašāks apmeklētāju loks. Iegriežas 
gan pastāvīgie klienti, gan nejauši 
garāmgājēji. 

“Es te vienmēr nāku ēst. Man 
patīk – laba virtuve, pieņemamas 
cenas. Remonts nācis par labu. Ag-
rāk te bija drūzmēšanās, rindas pie 
kasēm. Tagad ir daudz ērtāk, arī in-
terjers simpātisks,” tā Andrejs. 

Telpas otrā pusē aizrautīgi tērzē 
Vladimirs un Jans, abi ērti iekārtoju-
šies uz lielā klubkrēsla. “Esmu šeit otro 
reizi, un tas jau ir zināms signāls – ja 
cilvēks te atgriežas, tātad kaut kas pie-
saista,” atzīst Jans. Vladimirs piebilst, 

ka “Oranžs” ir laba vieta, 
kur pasēdēt un parunāt: 
“Ēdienus te neesam bau-
dījuši, bet kafija ir laba.” 
Viņu nedaudz mulsina 
dažādi intejera stili vienā 
telpā. Vai tas ir labi? “To-
mēr galvenais, ka dzērie-
nu cenas ir labas,” rezumē 
Vladimirs. Puslitra kauss 
ar alu maksā vien 1,10 la-
tus. Tas tiešām ir demokrātiski!

Vietā, kur tagad iekārtota ēdam-
zāle, pirms remonta atradās cits 
krogs. Ticis pie papildu platības, 
“Oranžs” ieguvis daudz priekšrocī-
bu. “Cilvēkiem patīk justies brīvi,” 
uzsver Latvijas Universitātes stu-
dents Lauris. Viņš arī priecājas, ka 
apkalpošana ir latviešu valodā, jo 

“daudzviet tā ir problēma”. Minot 
mīnusus, Lauris teic, ka centrā ir 
vietas, kur var paēst arī lētāk.

Gaidot vilcienu, Anna ar meitu 
Lauru tiesā smalkmaizītes un dzer 
apelsīnu sulu. “Agrāk šai vietai vien-
mēr skrēju garām,” atminas Anna, 
“bet tagad ir tāds patīkams gaišums. 
Mani šīs pārmaiņas uzrunāja.” ❍

“Oranžs” uzrunā cilvēkus

Augstāki standarti
“Galactico” ir patērētājiem drau-

dzīgi tirdzniecības centri ar augstu 
apkalpošanas kultūru. Pircēja ērtība 
ir “Galactico prioritāte”. “Galacti-
co” ir kopā ar savu pircēju ne tikai 
pirkumos, kas sagādā prieku, bet arī 
reizēs, kad iegādātajai precei tiek at-
klāts ražošanas defekts. “Galactico” 
biedri ir “patērētājam draudzīgi” un 
sociāli atbildīgi tirdzniecības centri, 
kas ar izpratni izturas pret klientu 
problēmām, izrāda pretimnākšanu, 
nodrošinot konsultācijas patērētā-
jiem, kuriem ir radušās neskaidrības 
vai problēmas, iegādājoties preces 
un pakalpojumus “Galactico” tirdz-
niecības centros. 

“Galactico” var nodrošināt vēl 
labāku apkalpošanas kultūru tikai ar 
to cilvēku palīdzību, kam ir vistiešā-
kā sadarbība ar pircēju. Tie esat jūs – 
pārdevēji un konsultanti. Patērētāju 
tiesību informēšana ir abpusējs iegu-
vums – jo zinošāks klients, jo pār-
devējam ir vieglāk strādāt un sniegt 
pakalpojumu atbilstoši klienta vēl-
mēm. Iespējams, cilvēks, iegriežoties 
veikalā, vēl pat nezina, ko vēlas, veic 
pirkumu steigā, mirkļa iespaidā, ne-
izvērtējot, vai izraudzītā prece tie-
šām atbildīs vēlmēm un nolūkam. 
Tāpat ir ar nepamanītiem brāķiem 

– veikalā ir tūkstošiem preču, kas 
nepārtraukti mainās, tiek pielaiko-
tas, un, iespējams, kādā eksemplārā 
var rasties defekts, arī kāda rūpnīcas 
ražošanas kļūme pirmajā acu uzme-
tienā var būt nepamanāma. 

Patērētāju tiesību nolūks nav ie-
robežot pārdevēju, tā ir abpusēja sa-
darbība, kuras mērķis ir apmierināts 
un uzticīgs klients. Tāpat patērētāju 
tiesību aktualizēšana nepavisam nav 
norāde, ka kādā veikalā varētu būt 
neatbilstības, bet gan žests par ap-
kalpošanas standarta kvalitātes cel-
šanu. 

Attiecību kvalitāte
Arvien vairāk pieaug pārdevē-

ja konsultanta loma pirkuma brīdī, 
un tas prasa nepārtrauktu izglītoša-
nos un sekošanu līdzi pārmaiņām ne 
tikai modes tendencēs, bet arī liku-
mos. Augstas apkalpošanas kultū-
ras standartu izklāsta “Linstow aka-
dēmija” – apmācību iestāde, kurā 
speciālisti ar īpašas, Latvijas videi 
piemērotas mācību programmas 
palīdzību izglīto esošos un topošos 
“Galactico” darbiniekus. Pircējs vei-
kalā griežas pie pārdevēja kā eksper-
ta, kas sniegs labāko risinājumu tie-
ši konkrētajam klientam. Tas prasa 
individuālu un pozitīvu attieksmi, 

prasmi uzklausīt un nepārtrauktu 
profesionālo zināšanu papildināša-
nu, un šīs zināšanas aptver visu – sā-
kot no produkta izejvielām, tā īpašī-
bām, lietojuma un pircēja tiesībām, 
līdz pat garantijas un lietošanas jau-
tājumiem. Patērētāju tiesību ievēro-
šana ir attiecības ar klientu, kas ilg-
termiņā vairo abpusēju uzticēšanos. 
Tāpat kā ikviens likums, arī patērē-
tāju tiesību likums ietver gan tiesī-
bas, gan pienākumus. Abpusēji. Pir-
cējam ir tiesības saņemt kvalitatīvu 
preci vai pakalpojumu, precīzu un 
patiesu informāciju pirms darījuma 
veikšanas. Informācija nedrīkst būt 
maldinoša. 

Pierādījumiem ir jābūt
Likums – pircējam vienmēr ir jā-

saglabā čeks vai cits darījumu aplie-
cinošs dokuments, tādējādi nodro-
šinot iespēju griezties pie pārdevēja 
nekvalitatīvas preces vai pakalpo-
juma gadījumā. Lieku reizi ir vērts 
pārliecināties, vai izsniegtais čeks ir 
skaidri salasāms. Turklāt, ja klients 
jau pirkuma izdarīšanas brīdī veika-
lā vienojas par preces apmaiņu gadī-
jumā, ja tā nederēs, pārdevējs var to 
uzrakstīt uz čeka un parakstīt. Tiesa, 
ja nopirktā prece neder pēc izmēra, 
krāsas, fasona vai citu tamlīdzīgu ie-

meslu dēļ, bet tai nav defektu vai 
bojājumu, pircējs nevar pieprasīt to 
apmainīt pret citu preci vai atmak-
sāt naudu. Preces apmaiņa šajā ga-
dījumā ir atkarīga no veikala piedā-
vātā servisa.

Ja pircējs griežas pie pārdevē-
ja pirmā pusgada laikā pēc preces 
iegādes brīža, tad var piedāvāt: a) 
samazināt preces cenu; b) bez atlī-
dzības novērst preces trūkumus vai 
atlīdzināt novēršanas izdevumus; c) 
apmainīt preci pret tādu pašu vai 
līdzvērtīgu preci; d) atmaksāt nau-
du. Ja defekts ticis konstatēts vēlāk, 
tad paliek tikai apmaiņas un izlabo-
šanas iespējas. 

Trūkumu novēršana
Veikalam var būt savi nosacīju-

mi par patērētāju tiesībām, garan-
tijām un lietošanas noteikumiem, 
tomēr jebkurā gadījumā šie nosa-
cījumi nevar būt pretrunā ar Patē-
rētāju tiesību aizsardzības likumu. 
Nevar norādīt mazāku garantijas 
laiku pretenziju celšanai par nekva-
litatīvu preci kā likumā paredzētie 
divi gadi. 

Pārdevējam jau pirms pirkuma 

klients ir jāiepazīstina ar preces lie-
tošanas noteikumiem, no tiem izrie-
tošajām garantijām un pircēja tiesī-
bām un pienākumiem.

Pārbaudiet savas zināšanas
Lieku reizi der atcerēties, ka, re-

dzot klienta šaubas, labāk iztaujāt 
un sniegt atbildes par preci pirms 
tās iegādes, tādējādi izvairoties no 
pārpratumiem vēlāk. Vienlīdz sva-
rīgi ir dot klientam laiku lēmuma 
pieņemšanai, jo atgūt naudu par 
preci, kas nepatīk, bet ir bez defek-
tiem, vēlāk nevarēs. Pārliecinieties, 
ka klients paņem čeku.

Tā kā drīzumā tiks sākta “Galac-
tico” patērētāju tiesību izglītošanas 
kampaņa, būtu vērtīgi pārdomāt, 
vai atceraties pircēja un pārdevēja at-
tiecību abpusējos pienākumus, izpē-
tīt neskaidrās tēmas laikus, jo klienti 
arvien biežāk šajos jautājumos vērsī-
sies pie pārdevēja kā pie eksperta. 

Ar patērētāju tiesībām un saistī-
tām tēmām var iepazīties “Galacti-
co” mājaslapā www.galactico.lv vai 
detalizētāk – Patērētāju tiesību aiz-
sardzības centra mājaslapā www.
ptac.gov.lv. ❍

Patērētāju tiesības sadarbībai

Sergejs Plotņikovs, 
SIA “DC restorāni” 
ģenerāldirektors:

“Origo” esam kopš augus-
ta sākuma un daudzas nianses 
droši vien vēl neesam pamanī-
juši. Man šķiet, ka objekts sa-
nācis diezgan glīts un mājīgs, 
te var pasēdēt gan vakarā, gan 
no rīta. Pats vienu vakaru pār-
liecinājos, ka mūsu kafejnīcā ir 
daudz pāru. Patīkami, ka cilvē-
ki pie mums vēlas pavadīt laiku 
kopā ar savām otrām pusītēm. 
Nākamgad plānojam ierīkot te-
rasi, apstādīsim apkārt puķes. 
Āra platības ir svarīgas, jo vasa-
rā laukumā notiek daudz pasā-
kumu. Gribam ar “Origo” aktī-
vi sadarboties mārketinga jomā, 
mums ir, ko piedāvāt.

Apzināmies, ka “Origo” do-
minē vidējais sabiedrības slānis, 
un mēs gribam piedāvāt kom-
plektus arī viņiem. Ļoti garšī-
gām brokastīm nevajag pat trīs 
latus. Tāpat lepojos, ka mūsu 
restorāna komanda ir jauka un 
spēcīga. Direktorei ir 20 gadu 
pieredze ēdināšanas jomā, no 
cita objekta uz “Origo” pārcē-
lām vienu no labākajiem pavā-
riem, jo ēdiena kvalitāte ir ļoti 
svarīga.

Strādāt ēdināšanas jomā šajā 
t/c nav viegli, jo izvēle ir plaša 
un konkurence liela. Tāpēc īpa-
šu uzmanību pievēršam atmos-
fērai, tāpat gribam cilvēkiem 
nodot ziņu, ka ne vienmēr labā-

kais variants ir staigāt apkārt, tu-
rot bulciņu vienā rokā un kafijas 
trauku – otrā rokā. Mūsu kon-
cepcija paredz izveidot “Double 
Coffee” kā tikšanās vietu. Staci-
jas atmosfēra to papildina, ir pa-
tīkami vērot cilvēku plūsmu.

“Origo” mēs atrodamies vie-
tā, kur pārvietošanās ātrums ir 
pats lielākais un apstāšanās nav 
viegla. No rītiem un vakaros pēc 
darba ļaudis mēdz darboties kā 
mašīnas – pa taisno no punkta A 
uz punktu B. Tāpēc gribētos vei-
dot papildu reklāmas laukumus, 
lai plūsmu pagrieztu uz mūsu 
pusi. Manuprāt, kafejnīcām, kas 
atrodas t/c galos, ir vieglāk pie-
saistīt uzmanību. “Origo” pat īsti 
nevar nosaukt par tirdzniecības 
centru, tas ir veselums – t/c kopā 
ar Stacijas laukumu. Tas būtiski 
atšķiras no “Alfas” vai “Mola”, te 
ir savs dzīvesveids. Tāpēc no va-
dības puses pret “Origo” objektu 
ir īpaša attieksme. ❍

Te ir savs dzīvesveids
Nomnieka viedoklis

Vladimirs un Jans atzīst, ka “Oranžs” ir laba vieta, 
kur satikties un parunāt

Gribam ar “Origo” aktīvi sadarboties 
mārketinga jomā. “Double Coffee” ir, 
ko piedāvāt.

Viktorija Uzlova, 
“Accessorize”: 

“Ar “Galactico” kartēm nāk daudz 
klientu, īpaši pirms mācību gada sā-
kuma – meite-
nēm jau patīk 
visādas skais-
tas lietas. Man 
šķiet, ka šīs 
dāvanu kartes 
kļuva populāras 
uzreiz pēc to 
ieviešanas, nav 
tā, ka cilvēki ti-
kai pēdējā laikā sākuši tās iegādāties. 
Tās arī ir ērti lietot. Mūsu veikals no-
teikti ir ieguvējs.”

Jānis Zemitāns, 
“Fototehnika Nikon”: 

“Tūlīt saskaitīsim. Augustā ar “Ga-
lactico” dāvanu kartēm veikti 24 pirku-
mi. Tas ir daudz 
vai maz? Jāspriež 
pašiem, jāskatās 
pēc preču kate-
gorijām: viena 
lieta ir pirkt fil-
miņas, cita lie-
ta – iegādāties 
botes vai paēst. 
Attiecībā uz foto 
lietām tas ir nosacīti, piemēram, iegādā-
joties foto rāmīti, cilvēks savveidā iegā-
dājas atmiņas. Tad tā var iztērēt dāvanu 
karti. Kopumā ar “Galactico” viss kārtī-
bā, pārdevējiem ir mazāk problēmu.”

Valērijs Makarovs, 
“Tele 2”: 

“Neko daudz nav – laiku pa lai-
kam. Pirms tam arī bija dāvanu kar-
tes, un nekādas 
lielās izmaiņas 
pēc “Galactico” 
ieviešanas nav 
jūtamas. Lie-
la daļa klien-
tu domā, ka ar 
dāvanu kartēm 
telefonu iegā-
dāties nevar, 
ka te jāmaksā skaidrā naudā. Pajau-
tāt uzdrošinās tikai retais. Tā nu šis 
tas līdz galam nav saprasts, bet ko-
pumā “Galactico” cilvēkiem sniedz 
brīvību.”

Vai daudzi izmanto “Galactico” dāvanu kartes?

Klienti vērtē



Ievēro konfidencialitāti: nestāsti par 
darba kārtību, par laikiem, kad tiek 
veikta inkasācija, un summām, kā-
das mēdz atrasties veikalā. Neglabā 
kasē lielas naudas summas un ne-
baidies izsaukt apsardzi pat mazā-
ko aizdomu gadījumā – tie ir spe-
ciālistu minētie paamatnoteikumi, 
kas palīdzēs veikalam izvairīties no 
zādzībām un laupīšanām. 

Atceries par konfidencialitāti 
T/c “Origo” direktors Alek-

sandrs Ņemirovskis aicina ikvienu 
pārdevēju pirmām kārtām ievērot 
konfidencialitāti. “Nestāstiet pazi-
ņām par summām, ko jūsu veikals 
ieņem, nestāstiet, kad un cikos no-
tiek inkasācija, kāds ir tās process. 
Nevēlos nevienu apvainot un to arī 
nedaru, taču plātīšanās ar naudu 
kādam var būt pārāk liels kārdinā-
jums, kas noved līdz noziegumam, 
tādēļ aicinu pārdevējus darba laikā 
kārtīgi veikt savus pienākumus, to-
starp gādāt, lai kasē neglabājas lie-
las summas, bet ārpus darba laika 
atpūsties un par darbu nedz domāt, 
nedz arī citiem stāstīt,” saka A. Ņe-
mirovskis. 

Sauc apsardzi arī tad, ja 
nekas vēl nav noticis

Savukārt t/c “Origo” apsardzes 
vadītājs Andrejs Menšikovs, atzīs-
tot, ka līdz ar ekonomiskās situāci-
jas pasliktināšanos valstī, būtiski pa-
lielinās zādzību skaits veikalos, min 
vēl vairākus citus drošības pamatno-
teikumus. 

“Pats svarīgākais ir nebaidīties 
no apsardzes. Mēs šeit strādājam, 
lai novērstu zādzības un aizturētu 
vainīgos. Pat ja zādzība vēl nav no-
tikusi, bet veikalā ienākušais pircējs 
šķiet aizdomīgs, labāk ir tūdaļ iz-
saukt apsardzi un novērst iespējamo 
zādzību, nevis lieki riskēt,” uzsver 
A. Menšikovs un piebilst, ka veika-
liem ir jāgādā arī par to, lai video-
novērošana un trauksmes poga visu 
laiku būtu darba kārtībā.

Zagļi uzdarbojas grupās
Analizējot pēdējā laikā notiku-

šās zādzības, apsardzes vadītājs at-
zīst, ka īpaši izplatītas kļuvušas zā-
dzības grupās. “Parasti tās veic trīs 
jauni vīrieši vecumā līdz 25 gadiem. 
Viens ieiet veikalā un uzrunā pār-
devēju, tā cenšoties novērst uzma-
nību no veikalā notiekošā. Otrs stāv 
pie ieejas un vaktē, vai nenāk ap-
sardze, bet trešais tikmēr dodas pie 
plauktiem, paņem dārgāku un vieg-

lāk nozogamu preci un tad dodas 
projām, lai jau ārpus tirdzniecības 
centra “sadalītu” laupījumu,” stās-
ta A. Menšikovs. Viņš piebilst, ka 
nereti ir gadījumi, kad šādus zagļus 
apsardzei izdodas aizturēt jau “Ori-
go” laukumā vai pat centrāltirgū, 
taču gadās arī, ka informācija par 
notiekošo tiek saņemta pārāk vēlu 
un vainīgos notvert neizdodas. “Tā-
dēļ aicinu jau tad, kad pamanītas 
kādas aizdomīgas personas, nospiest 
trauksmes pogu un izsaukt apsardzi. 
Atgādināšu arī, ka pārdevējiem nav 
jādomā tikai par savu veikalu – arī 
tad, ja kaut kas aizdomīgs tiek pa-
manīts pie kaimiņiem vai kādā no 
ejām, ir jāizsauc apsardze,” stāsta A. 
Menšikovs. Viņš arī piebilst, ka šajā 
gadā ir palielināts apsargu skaits, 
kas nodrošina kārtību tirdzniecības 
centrā. 

Sargāt drošību kopīgiem 
spēkiem

Tāpat veikalnieki nedrīkst aiz-
mirst, ka pat uz minūti bez uzrau-
dzības atstāts veikals var būt pārāk 
liels kārdinājums zaglim, tādēļ vei-
kals ne mirkli nedrīkst palikt neaiz-
slēgts. “Īpaši tas attiecināms un ma-
zajiem veikaliem, kur strādā tikai 
viens pārdevējs. Ja viņš vēlas doties 
pusdienās, uz labierīcībām vai vēl 
kādā neatliekamā darīšanā, par to 
ir jāinformē apsardze, veikals jāaiz-
slēdz un jāizliek informatīvā “Ori-
go” norāde par to, ka veikalā ir pār-
traukums. Svarīgi ir arī norādīt, cik 
ilgi veikals būs slēgts. Atgriežoties 
atpakaļ, pārdevējam veikals jāatslēdz 
un par to atkal jāinformē apsardze,” 
iesaka A. Menšikovs. 

Viņš arī atzīst, ka nekad neiz-
dosies noķert visus zagļus, tomēr 
veikalniekiem kopīgiem spēkiem 
ir jārūpējas, lai iespējamās drošības 
prasības tiktu maksimāli ievērotas 
– to jūt arī zagļi, un tas šo nelūg-
to viesu vilinājumu nākt veikalā var 
būtiski mazināt, bet mūsu drošību 
– vairot. ❍

Augusta nogalē vienā no “Ori-
go” izvietotajiem “Narvesen” 
veikaliem notika bruņota lau-
pīšana: kāds vīrietis iegājis vei-
kala palīgtelpās brīdī, kad tur 
tika veikta naudas sagatavošana 
inkasācijai; piedraudējis ar ie-
rocim līdzīgu priekšmetu, viņš 
nolaupīja naudu. Šajā uzbru-
kumā fiziski neviens necieta, 
bet nolaupīti tika vairāki tūk-
stoši latu. Policija par notikušo 
uzsākusi kriminālprocesu un 
noskaidro vainīgās personas, 
bet t/c “Origo” administrācija 
un apsardze atgādina par gal-
venajām drošības prasībām. Ja 
tās tiks ievērotas, līdzīgu noti-
kumu iespējamību izdosies sa-
mazināt līdz minimumam.

Kā mazināt zagļu interesi?

Paredzams, ka gada otrajā pusē bū-
tiski palielināsies pasažieru plūsma 
Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. 
Tas nozīmē, ka ievērojami vairāk 
būs arī to cilvēku, kas ik dienu do-
das cauri t/c “Origo”. 

A/s “Pasažieru vilciens” sabied-
risko attiecību speciālists Egons 
Ālers sarunā ar “Z-atskaiti” stāsta, 
ka, plānojot šā gada pasažieru plūs-
mas apgrozījumu, sākotnēji plūsma 
bija paredzēta līdzvērtīga aizvadītā 
gada datiem, – pērn Rīgas Centrāla-
jā stacijā vilcienos iekāpa un no tiem 
izkāpa turpat 17 miljoni pasažie-
ru. Jāņem vērā, ka Rīgas Centrālās 
dzelzceļa stacijas (RCS) apgrozījums 
veido ļoti būtisku daļu pasažieru vil-
cienu pārvadājumos kopumā – pa-
gājušajā gadā pārvadājām apmēram 
27 miljonus pasažieru. “Pērn, plāno-
jot šā gada darbu, prognozējām, ka 
pasažieru apgrozījums varētu būt lī-
dzīgs vai pat nedaudz augstāks – lai 

arī ne strauji, tomēr pakāpeniski pa-
lielinās to cilvēku skaits, kas vilcie-
nu izvēlas kā ērtāko pārvietošanās 
līdzekli arī Rīgas robežās. Tas palīdz 
izvairīties no sastrēgumiem, un ļau-
dis novērtē to, ka vilciens ir faktis-
ki vienīgais transports iekšzemē, kas 
kursē precīzi pēc grafika, nekavējot 
pat minūti, tādējādi ļaujot arī cilvē-
kiem plānot savu dienu. Taču šā gada 
notikumi, kas aizvien izteiktāk parā-
da, ka dzelzceļš arī valsts līmenī tiek 
uzskatīts par prioritāru sabiedriskā 
transporta veidu, vedina domāt, ka 
gada otrajā pusē pasažieru skaits bū-
tiski palielināsies,” spriež E. Ālers. 

Valsts dzelzceļu virza 
par prioritāru pasažieru 
pārvadātāju

E. Ālera sacīto apstiprina šogad 
atklātie dzelzceļa pasažieru pārvadā-
jumi uz Ventspili, kā arī Valsts Au-
totransporta direkcijas uzdevums 
būtiski samazināt pasažieru pārva-

dājumus ar autotransportu, tos no-
virzot uz dzelzceļu. Saskaņā ar šo 
direkcijas rīkojumu no 15. septem-
bra visiem sauszemes pasažieru pār-
vadātājiem būtiski jāsamazina rei-
su skaits. Tādējādi, piemēram, no 
septembra vidus tiks likvidēta tur-
pat ceturtā daļa reisu, kas līdz šim 
kursēja maršrutā Jelgava – Rīga. Tas 
nozīmē, ka apmēram pusotrs tūk-
stotis pasažieru, kas ik dienu brau-
cienam no Jelgavas uz Rīgu un at-
pakaļ bija izvēlējušies autobusus vai 
mikroautobusus, turpmāk brauks ar 
personisko auto vai vilcienu. Ņemot 
vērā aizvien pieaugošos sastrēgumus 
galvaspilsētā, ir pamats uzskatīt, ka 
lielākā daļa bez autobusa palikušo 
labprātāk izvēlēsies daudz lētāko, āt-
rāko un precīzāko vilcienu. Līdzīga 
situācija ir arī daudzās citās pilsētās. 

Var sagaidīt arī neērtības
E. Ālers gan piebilst: par to, vai 

Valsts Autotransporta direkcijas cerī-

bas piepildīsies un pasažieri patiešām 
izvēlēsies vilcienus, varēs spriest tikai 
pēc tam, kad autobusu reisu skaits 
būs reāli samazinājies. Tiesa, tas var 
nozīmēt arī zināmas neērtības. “Šo-
brīd t. s. sastrēgumstundās – rītos 
no septiņiem līdz deviņiem un va-
karos no pieciem līdz septiņiem – ir 
intensīva vilcienu kustība un vilcie-
ni faktiski brauc maksimāli pieļau-
jamā vagonu sastāvā. Mēs nevaram 
tā vienkārši vilcienam piekabināt 
klāt vēl kādu vagonu, pat ja pasažie-
ru skaits tam būtu pietiekams. Tāpat 
mēs nevaram pēc savas iniciatīvas 
palaist jaunus reisus – “Pasažieru vil-
ciens” izpilda tikai valsts pasūtījumu, 
un jautājums par papildu reisiem 
tiek risināts, tikai saņemot pasūtīju-
mu. Šobrīd mums tāda nav. Turklāt 
jārēķinās ar faktu, ka vilcienu sastāvi 
ir nolietojušies, ka mūsu rīcībā ne-
maz nav to papildu vagoni, kurus tā 
vienkārši varētu kabināt klāt kādam 
sastāvam,” skaidro E. Ālers. 

Stacijām jābūt gatavām 
pasažieru skaita 
palielinājumam

Tiesa, a/s “Pasažieru vilciens” 
pārstāvis min, ka ir izstrādāts vērie-
nīgs projekts laikposmam līdz 2020. 
gadam. Tas paredz vilcienu sastāvu 
modernizāciju, remontu un jaunu 
sastāvu iegādi. “Tas situāciju būtiski 
uzlabos, taču ne vienā dienā. Tādēļ 
pasažieriem ir jārēķinās, ka vismaz pa-
gaidām vilcieni būs pilnāki un reizēm 
tajos nāksies arī stāvēt kājās,” tā E. 
Ālers. Viņš gan uzreiz arī piebilst, ka 
līdz šim visus valsts pasūtījumus uz-
ņēmumam ir izdevies nodrošināt, arī 
turpmāk tiks darīts maksimāli iespē-
jamais, lai nodrošinātu papildu pasū-
tījumus, ja pēc autobusu reisu skaita 
samazinājuma tādi tiks saņemti. Tā-
dēļ stacijām, bet jo īpaši RCS, kas ap-
kalpo pasažieru plūsmas “lauvas tie-
su”, ir jābūt gatavām pasažieru skaita 
palielinājumam. Tiešā veidā tas skar 
arī tirdzniecības centru “Origo”. ❍

Vilciens uz “Origo” atvedīs daudz vairāk ļaužu

Agnese Gelsone, 
“Drogas” vecākā pārdevēja:

Mums uz vietas visu laiku ir 
viens apsargs, divreiz nedēļā nāk 
vēl viens. Arī darbiniekiem ar vienu 
aci jāpievērš uzmanība klientiem, 
jo nodaļu un pircēju ir daudz. Ne-
dēļā ir vis-
maz pāris 
gadījumu, 
kad pieķe-
ram kādu 
zagli, bet 
inventari-
zācijas rei-
zi no reizes 
uzrāda, ka 
preču iztrūkst, tātad šo to arī ne-
pamanām. Tomēr tagad zādzību 
skaits nav tik liels kā pirms dažiem 
gadiem. Parasti rudens un ziemas 
laikā zagļi kļūst aktīvāki, tā tas ir 
arī šogad. Diemžēl uz visām pre-
cēm nav pīkstuļu, bet zagļi jau ie-
manījušies arī tos neitralizēt – ie-
bāž preci folijā. Vispirms nopērk 
pie mums foliju un tad nes ārā ci-
tas preces – topā ir dekoratīvā kos-
mētika, dārgās zobu pastas. Visādi 
ir bijis, esmu arī pati skrējusi zag-
ļiem pakaļ. Protams, tas ir bīstami, 
jo reizēm viņi mēdz būt agresīvi.

Ludmila Jaskulda, 
“Keramika” pārdevēja:

Pagaidām zagļu problēma mūs 
neskar. Pagājušajā gadā nozaga 
vienu šķīvi, šogad nav fiksēts ne-
viens gadī-
jums. Vai-
rāk uztrauc 
tas, ka va-
karos nejū-
tamies dro-
ši, te staigā 
na rkomā-
ni, bezpa-

jumtnieki nāk sildīties. Apsargi 
aizdzen, bet viņi ir šurp atkal. Ja 
no bezpajumtniekiem nenāktu tik 
šausmīga smaka, tad jau viņi va-
rētu arī stāvēt. Bet tagad ir vien-
kārši neizturami. Nesen bija ienā-
kusi meitene, pēc acīm uzreiz var 
redzēt, ka narkomāne. Visu laiku 
jāuzmana. Bet draudējuši viņi ne-
kad nav, paldies Dievam.

Aivars Mežvēvers, 
“Sportland” veikala vadītājs:

Ar garnadžiem cīnāmies ļoti 
aktīvi. Galvenais karotājs ir mūsu 
pašu apsargs, bet inventarizācija 
parādīja, ka tomēr ar vienu nepie-
tiek – iztrūkums bija diezgan liels. 
Dienā ir vismaz viens zādzības 
g ad ī jums . 
Mēs esam 
izveidojuši 
pat vidējā 
zagļa mode-
li – 14–17 
gadus vecs 
j a u n i e t i s , 
pamatā dai-
ļā dzimuma, nāk grupā. Problē-
mas rada arī narkomāni, šovasar 
pielaikošanas kabīnē atradām pat 
narkotiku šļirci. Ar “profesionā-
liem” zagļiem īsti galā netiekam. 
Viņi nāk ar īpašām somām, diva-
tā, novērš kolēģu uzmanību, strā-
dā ar ierīcēm, kas drošības signālu 
mazina vai pat noņem. Darbinie-
kiem ir nācies skriet pakaļ zag-
ļiem, taču es esmu to aizliedzis 
drošības apsvērumu dēļ. Mēne-
sī nāk apmēram trīs pavēstes, ka 
jāierodas uz tiesu, jo parasti visus 
zagļus nododam policijā. Ir bijuši 
arī notiesājoši spriedumi, bet pa-
matā ir atteikumi par maznozīmī-
gu pārkāpumu, zaglis ir atzinies 
un izdarīto, protams, nožēlo.

Vai zagļi kļuvuši izveicīgāki?

Zagļu daudzums būtiski nepalielinās, bet viņi kļuvuši slīpētāki – 
tāds ir galvenais secinājums, aptaujājot vairāku “Origo” veikalu 
pārstāvjus.



Cik tuvu vilcienam drīkst stāvēt? 
Vai drīkst šķērsot sliedes? Un kā 
beidzas muļķīgie zvani ar draudiem 
par stacijā novietotu sprāgstvielu? 
Uz šiem jautājumiem tagad pratīs 
atbildēt tie skolēni, kas 1. septem-
bra rītā stacijas Centrālajā zālē ap-
meklēja VAS “Latvijas Dzelzceļš” 
organizēto un t/c “Origo” atbalstī-
to Drošības stundu. 

Pirmās skolas dienas rīta pusē 
“Latvijas Dzelzceļa” organizētais pa-
sākums stacijas Centrālajā zālē pulcē-
ja daudz bērnu, kas te varēja noska-
tīties dažādas pamācošas animācijas 
filmiņas par drošu uzvedību vilcienā 
un tā tuvumā, par “bumbošanu”, kā 
arī piedalīties dažādās atrakcijās, cī-
nīties par balvām un arī uzzīmēt savu 
vilcienu. Tam bija speciāli sagatavo-
tas milzīgas papīra lapas un krāsas, 
kas mazākajiem skolēniem ļāva iz-
pausties pilnībā. Tagad šos zīmēju-
mus izvērtē “Latvijas Dzelzceļa” žū-
rija, un labāko darbu autori saņems 
jaukas balvas. 

Tomēr pasākuma virsuzdevums 
bija – mazajiem skolēniem pastās-
tīt, kā pareizi uzvesties stacijā un 
vilcienā, kā arī atgādināt galvenos 
drošības noteikumus. “Ir zināms, ka 
daudzi skolēni – arī mazo klašu au-
dzēkņi – uz skolu un no skolas uz 
mājām dodas ar vilcienu. Tādēļ pēc 

vasaras brīvlaika, kad daudzas agrāk 
zināmās lietas ir piemirsušās, stacijā 
tika rīkota dzelzceļa Drošības stun-
da, kas interesantā veidā bērnus gan 
priecēja, gan arī palīdzēja atsvaidzi-
nāt zināšanas,” skaidro tirdzniecības 
centra “Origo” mārketinga mene-
džere Liene Karpova. Ņemot vērā, 
ka uz pasākumu bija sanācis daudz 

bērnu, kas vairāku stundu garumā 
aktīvi piedalījās dažādu uzdevumu 
risināšanā, atrakcijās un citās inte-
resantās izdarībās, “Origo” un “Lat-
vijas Dzelzceļš” ir pārliecināti, ka 
turpmāk mazāko klašu skolēni no-
teikti zinās, kā uzvesties pašiem un  
ko darīt, ja stacijā tiek pamanītas 
kādas nebūšanas. ❍

Rezerve Naturelle
Septembrī sava jaunā veikala 

telpas tirdzniecības centra “Ori-
go” E tunelī ierīko veikals “Re-
zerve Naturelle”, kas pirmām 
kārtām uzrunās daiļā dzimuma 
pārstāves. Proti, veikals piedāvās 
modernu un aktuālu bižutēriju, 
kas īpašu vērtīs gan ikdienas, gan 
arī svētku garderobi.

Expedition
Savukārt A tunelī jau iekār-

tojas veikals “Expedition”, kura 
uzmanības lokā būs ceļotāji un 
aktīva dzīvesveida piekritēji. 

Veikalā sev nepieciešamo va-
rēs atrast gan makšķernieki un 
mednieki, gan arī kaislīgi auto-
braucēji. Nav mazsvarīgi, ka šis 
veikals ir arī lieliska vieta, kur 
izvēlēties interesantu, bet ikdie-
nā noderīgu dāvanu draugiem.

Atteka
Ar oktobri “Origo” B tune-

lī var meklēt veikalu “Atteka”. 
Tas piedāvās modernas rotaslie-
tas un juvelierizstrādājumus. Arī 
“Atteka” šobrīd jau strādā pie 
savu nākamo telpu remonta un 
iekārtošanas. ❍

Oktobrī tirdzniecības 
centrā “Origo” ar 200 
kvadrātmetru plašu vei-
kalu Brand Stock stāvā 
ienāks kaimiņš “Stock-
mann”, kas šeit piedāvās 
savu Outlet produkciju. 
No šīs sadarbības bū-
tisku ieguvumu sagaida 
abi uzņēmumi. 

T/c “Origo” direk-
tors Aleksandrs Ņemi-
rovskis atzīst, ka ilgu 
laiku katrs no lielajiem 
veikaliem, kurus šķir 
vien šaura iela, uzskatīja, ka to klien-
ti ir visai atšķirīgi. “Stockmann” sevi 
pozicionēja kā iepirkšanās vietu cil-
vēkiem ar augstiem un ļoti augstiem 
ienākumiem, kurpretī “Origo”– cil-
vēkiem ar vidējiem un vidēji ze-
miem ienākumiem. Šodien redzam, 
ka patiesībā abiem lielveikaliem ir 
visai daudz līdzīgu interešu, turklāt 
tie var viens otram palīdzēt klientu 
loka paplašināšanā. 

“Stockmann” jau gadiem īsteno 
savu Outlet koncepciju, kas būtībā 
ir tas pats, kas mūsu Brand Stock, 
– labu zīmolu produkcija, kas nav 
pārdota sezonas laikā, tiek piedā-
vāta par zemāku cenu. Tā kā abas 
koncepcijas ir līdzīgas, turklāt gan 
“Origo”, gan arī “Stockmann” šajā 
konceptā piedāvā patiesi augstvērtī-
gu zīmolu preces par visai draudzī-
gām cenām, nav iemeslu tās nelikt 

zem viena jumta,” skaidro 
A. Ņemirovskis, piebilstot, 
ka “Stockmann” veikalam 
arī jaunajās telpās tiks sagla-
bāts tā zīmols. “Mums tas 
nozīmē jaunus klientus, kas 
pieraduši pie Outlet precēm 
“Stockmann” veikalā – rek-
lāmas aicināti, cilvēki turp-
māk šīs preces nāks meklēt 
“Origo”. Tad nu mūsu uz-
devums ir gādāt, lai šo pir-
cēju uzmanību saista arī citi 
veikali. Savs ieguvums būs 
arī “Stockmann” – tie “Ori-
go” pircēji, kas, ieies Brand 

Stock veikalā, pārliecināsies, ka pa-
tiesībā runas par ļoti augstām cenām 
“Stockmann” veikalā ir krietni vien 
pārspīlētas,” tā A. Ņemirovskis. 

Jaunais “Stockmann” Outlet 
veikals atradīsies “Origo” B mājas 
3. stāvā, kur izvietoti Brand Stock 
koncepcijas veikali. Šobrīd telpās 
vēl notiek remontdarbi, bet jau ok-
tobra sākumā veikals vērs durvis sa-
viem apmeklētājiem. ❍

Brand Stock stāvā arī “Stockmann”

Firmas “Ionica” vārds saistās ar 
ventilācijas un kondicionēšanas ie-
kārtām, bet uzņēmums pamazām 
ir ielauzies arī citā jomā, kas vairāk 
vai mazāk saistās ar dzesēšanu, pro-
ti, slidotavu ierīkošanā. 

Slidotava ir dārgs prieks, un ar 
slidu nomu un maksu par ledu to 
atpelnīt nav iespējams. Tāpēc nepie-
ciešami sadarbības partneri. Šogad, 
sadarbojoties firmai “Ionica” un t/c 
“Origo”, slidotava tiks ierīkota arī 
laukumā pie “Origo”. 

Jāatgādina, ka abas kompānijas 
veiksmīgi sadarbojušās arī iepriekš 
– ventilāciju sistēmu un kondicio-
nieru jomā, turklāt “Ionica” ir viens 
no Latvijas pionieriem ventilācijas 
sistēmu un kondicionieru projek-
tēšanā, uzstādīšanā un apkalpošanā. 
Uzņēmumā strādā apmēram pus-
otrs simts darbinieku, bet pieredze 
stiepjas jau otrajā gadu desmitā.

“Pirmo reizi šādu projektu “Io-
nica” attīstīja 2003. gadā, jāteic gan, 
tas diezgan spēcīgi izgāzās, jo nebija 
nekādas nojautas, kas un kā jādara. 
Bet tagad mēs jau zinām, ko drīkst 
un ko nedrīkst darīt,” atzīst uzņēmu-
ma projektu vadītājs Sandis Misiņš 
un norāda, cik svētīga ir pieredze. S. 
Misiņš arī piebilst, ka uzņēmumā 
kvalitātes latiņa ir uzstādīta augstu 
jebkurā jomā: “Gribam visu uztai-
sīt tā, lai pašiem patiktu. Lietas var 
salaist dēlī pavisam viegli.” Iepriek-
šējos gados “Ionica” ierīkotās slido-
tavas darbojās Līvu laukumā, Doma 
laukumā, pie t/c “Alfa”. Ir plānots, 
ka šogad “Ionica” ierīkos vēl vienu 
slidotavu Pārdaugavā.

T/c “Origo” direktors Alek-
sandrs Ņemirovskis uzsver, ka vasa-
ras periodā  laukums pie t/c “Origo” 
ir pamatīgi apdzīvots, taču, sākoties 
drēgnajam rudenim, laukums tik 
pievilcīgs vairs nešķiet. Tādēļ radu-
sies iecere to atdzīvināt ar publisko 
slidotavu, turklāt paredzot arī īpašus 

laikus, kad slidotavu būs iespējams 
apmeklēt bez maksas.

Iespējams, šogad slidotava netiks 
veidota kā tradicionālais taisnstūris, 
bet gan ovāla un varbūt pat ar egli 
centrā. T/c “Origo” slidotava sāks 
darbu jau novembra sākumā. Māks-
līgā ledus slidotavai lietus vai citādi 
nelabvēlīgi laika apstākļi nav bīstami, 
tādēļ to varēs izmantot arī tad, kad 
“parastais” ledus uz dīķiem un citām 
ūdenskrātuvēm slidošanai nebūs pie-
mērots vai arī tā nebūs vispār. 

Pie slidotavas darbosies arī slidu 
noma, tiek lēsts, ka šis pakalpojums 
būs par salīdzinoši nelielu maksu. To-
mēr iespējams, ka slidotava var kal-
pot par labu iemeslu kādam no “Ori-
go” nomniekiem padomāt par slidu 
tirdzniecību. Parasti pēc nomas slidu 
izmantošanas cilvēks sev nosolās, ka 
iegādāsies savas slidas, lai nekad vairs 
nav jāvelk kājās citu “izļurkātās”.

Noguruši pēc slidošanas, daudzi 
noteikti vēlēsies tuvumā atrast vie-
tu, kur sasildīties un atpūsties. Tā-
dēļ t/c direktors aicina kafejnīcas un 
restorānus būt gataviem uzņemt un 
ar karstu maltīti vai dzērienu sasildīt 
daudzos pilsētniekus, kas pēc tam, 
kad būs izslidojušies, meklēs atpūtu 
un siltumu “Origo”. Tāpat var prog-
nozēt, ka būs ģimenes, kur kāds sli-
dos, bet cits labprātāk laiku pavadīs, 
apstaigājot veikalus. ❍

“Ionica” un t/c “Origo” 
veidos publisko slidotavu

“Slidotava ir dārgs prieks, tāpēc  
“Origo” atbalsts ir ārkārtīgi būtisks,” 
saka projekta galvenais virzītājs  
Sandis Misiņš

Aksesuāri ceļotājiem 
un modes cienītājiem

Orķestri gatavo pārsteigumu valsts jubilejā
Gatavojoties Latvijas valsts 90 
gadu jubilejai, īpašu pasākumu 
ieplānojis arī tirdzniecības centrs 
“Origo’ – 18. novembrī ikviens 
interesents tiek aicināts uz pūtē-
ju orķestru koncertu.

T/c ‘Origo” direktors Alek-
sandrs Ņemirovskis stāsta, ka ie-
priekš apsvērtas daudzas un dažā-
das idejas par to, kā tirdzniecības 
centrs varētu saviem apmeklētājiem 
un ikvienam garāmgājējam vairot 

lepnumu par savu valsti un 
darīt prieku tās apaļajā ju-
bilejā. Izvērtējot visus vari-
antus, par atbilstošāko tik 
svinīgam un nozīmīgam 
notikumam tika atzīts pūtē-
ju orķestru koncerts. Tas paredzēts 
laukumā pie t/c un sola daudz inte-
resanta. Tiesa, šobrīd vēl notiek pa-
sākuma programmas saskaņošana, 
tādēļ precīzākas ziņas par pašu kon-
certu, tā programmu un orķestru 
skaitu šobrīd vēl netiek izpaustas, 

solot vien apmeklētājiem 
jauku pārsteigumu. “Varu 
galvot, ka koncerts būs 
svinīgs, aizkustinošs un 
skaists. Tas katram ļaus uz 
mirkli aizdomāties par to, 

cik daudz viņam personiski nozīmē 
valsts un tās jubileja, kā arī labi un 
kvalitatīvi atpūsties,” atklāj A. Ņe-
mirovskis, piebilstot, ka vienlaikus 
tiek arī gādāts par to, lai uz nozīmī-
gajiem valsts svētkiem “Origo” būtu 
atbilstoši svinīgi noformēts. ❍

1. septembrī bērniem Drošības stunda, jauniešiem koncerts

Jaunais “Stockmann” Outlet veikals atradīsies “Origo”  
B mājas 3. stāvā, kur izvietoti Brand Stock koncepcijas veikali

1. septembrī simtiem jauniešu pulcējās laukumā pie t/c “Origo”, kur notika 
koncerts “Atsperies jaunai sezonai”. Tajā piedalījās grupas “Dzelzs vilks”, “Gain 
Fast”, “S.I.L.S.” un “The Lucky Gang”. Paralēli koncertam risinājās arī TV šova 
“Cīņas klubs” rudens sesijas dalībnieku izloze. 

Ar oktobri tirdzniecības centrā “Origo” darbu sāks vairāki aksesuāru 
veikali, kas priecēs gan ceļotājus un aktīvā dzīves veida piekritējus, 
gan arī tos, kam patīk pucēties. 

Jauni veikali


