
Lai arī plašsaziņas līdzekļos vai 
ik dienu izskan ziņas par iedzīvotāju 
iepirkšanās aktivitātes kritumu un 
uzņēmumu apgrozījuma mazinā-
šanos, “Linstow Center Manage-
ment” (LCM) tirdzniecības centri 
šogad uzrāda pozitīvus darbības 
rādītājus. “Origo” apgrozījums sa-
līdzinājumā ar pagājušo gadu uz pā-
rējo tirdzniecības centru fona audzis 
visbūtiskāk. 

Laikraksts “Dienas bizness” 
publicējis informāciju par lielāko 
Rīgas tirdzniecības centru darbī-
bas rādītājiem pirmajos deviņos 
mēnešos. Saskaņā ar apkopotajiem 
datiem lielāko tirdzniecības centru 
apgrozījumam arī šogad bijusi ten-
dence pieaugt. Tā kopumā LCM 
apsaimniekotie tirdzniecības centri 
“Alfa”, “Mols”, “Origo”, “Dole” un 
“Galerija Centrs” uzrādījuši apgro-
zījuma pieaugumu 3,7 procentu 
apmērā salīdzinājumā ar attiecīgo 
laika periodu pērn. Lielākais ap-
grozījuma pieaugums – 9,3 pro-
centi – bijis tirdzniecības centram 
“Origo”. 

Izaugsmi apstiprina arī LCM 
tirdzniecības centru komercdirek-
tore Evija Majevska. Viņa vērtē, 
ka apgrozījuma tendences LCM 
apsaimniekotajos tirdzniecības cen-
tros saglabā nelielu, taču stabilu 
pieauguma tempu: “Salīdzinājumā 
ar Latvijas mazumtirdzniecības pie-
auguma tempiem, kas kopš gada 
sākuma ar nelieliem izņēmumiem 
ir tikai negatīvi, LCM apsaimnieko-

to tirdzniecības centru apgrozījums 
kopumā ir pozitīvs un neiezīmē 
straujas izmaiņas nākotnē.”

Kopumā LCM tirdzniecības 
centros iedzīvotāji 2008. gada pir-
majā pusgadā iztērējuši 205 miljo-

nus latu. “Origo” apgrozījums šā 
gada pirmajos deviņos mēnešos bija 
46,8 miljoni latu. Kā jau teikts, tas 
ir par 9,3 procentiem vairāk nekā 
pagājušā gada attiecīgajā laika pe-
riodā. 

Vēlos pateikt paldies visiem, kas, 
neraugoties uz daudziem sarežģī-
jumiem, spēja būt izdomas bagāti 
un mācēja stabili turpināt darbu. 
Viņi ir tie, kam izaugsmi progno-
zēju arī nākotnē. Man ir prieks, 
ka “Origo” nomnieku vidū ne-
trūkst šādu pozitīvu piemēru.

“Origo” darba rādītāji ir labi. 
Laiks, ko pircējs pavada tirdzniecī-
bas centrā, kļūst ilgāks, pieaudzis 
arī vidējā pirkuma lielums. Pro-
tams, daļēji to var attiecināt arī uz 
vispārējo inflāciju un preču cenu 
kāpumu. Taču, zinot, ka “Origo” 
ievērojamu pirkumu masu vei-
do sīkpreces – avīzes, uzkodas un 
tamlīdzīgas lietas, fakts, ka vidējais 
pirkums ir sasniedzis četru latu ro-
bežu, ir apsveicams. 

Vērtējot aizejošo gadu, jāpiemin 
pārmaiņas darba tirgū. Apzinos, ka 
arī mūsu pārdevēju vidū ir cilvēki, 
kas satraucas par savu darba vie-
tu, – šodien to dara daudzi dažādos 
uzņēmumos un iestādēs strādājošie. 
Taču aicinu atcerēties, ka šādos sa-
režģītos apstākļos darba devējam 
vēl vairāk kā jebkad ir nepieciešams 
kvalitatīvs darbinieks. Tas nozīmē, 
ka katrs pārdevējs, veikala vadītājs 
vai kasieris, kurš ir savā vietā un 
strādā ar visaugstāko atbildību, var 
būt drošs. Viņš savu vietu nezaudēs, 
atlaisti var tikt tikai slinkie – tie, kas 
patiesībā nemaz negrib strādāt.

Man ir gandarījums, ka “Ori-
go” nomnieku vidū redzu daudzus 
uzņēmējus, kas nav ļāvušies vis-
pārējai panikai un turpina strādāt 
radoši. Tas arī visam tirdzniecības 
centram nes labus darba rezultā-
tus, un šodien mēs varam teikt, ka 
esam labāko vidū. Aicinu šo rado-
šo garu un strādātprieku saglabāt 
arī nākamajā gadā. Ticu, ka kopā 
mums viss izdosies! 

Bet noslēgumā katru “Origo” 
nomnieku, veikala vadītāju, pār-
devēju un saimniecisko darbinie-
ku, kas gādā par tirdzniecības cen-
tra stabilu un kvalitatīvu darbu ik 
dienu, vēlos sveikt Ziemassvētkos 
un jaunajā – 2009. – gadā. Lai tas 
mums visiem ir veiksmīgs un pa-
nākumiem bagāts!
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Aleksandrs Ņemirovskis, 
t/c “Origo” direktors

Apgrozījuma pieauguma līderis Arī sarežģītos apstākļos 
esam starp labākajiem

Genādijs Štefirca, 
veikala “Gabriela” pārdevējs

Krīze jā-
pārdzīvo... ne-
domājot. Ne-
domājot par 
problēmām, 
mēģinot ie-
kļauties finan-
sēs. Nedrīkst 
ņemt vērā lielo 
spiedienu. Es televizoru reti ieslē-
dzu – katru dienu viens un tas pats: 
žēlabas. Klientus šajā laikā cenšamies 
iepriecināt ar atlaidēm un dāvanām.

Edīte Loza, 
veikala “Pluss 
Audums” 
pārdevēja 

S t r ā d ā t 
vajag! Darbu 
var atrast, var 
apvienot dar-
bus, ja tikai 

vēlas. Ar savām rokām var uz-
taisīt vi su, ja labi grib. Ir jābūt 
optimistei. Jāskatās nevis trakās 
filmas, bet komēdijas. Šobrīd 
aktuālākā – “Karnevāla nakts” ar 
izcilo teicienu: “Raganu no ma-
las neņemsim, labāk audzināsim 
savā vidū.”

Jeļena Boženova, 
veikala “Occo” pārdevēja

V e i k a l ā 
pa s t ipr inā t i 
rūpējamies, lai 
ienācēji, po-
tenciālie pircē-
ji justos labi. 
Daudz runā-
jamies. Pēdējā 
laikā pat ļoti 
daudz. Dažkārt esam ne tikai pārde-
vēji, bet arī psihologi. Lai cilvēkiem 
uzlabotu omu un padarītu iepirk-
šanos vieglāku, veikalā parādījušās 
lētākas preces. Labas, bet lētākas. 

Kā jūsu veikali gatavojas pārvarēt krīzi?

“Origo” apgrozījums šā gada pirmajos deviņos mēnešos bija 46,8 miljoni, kas ir 
par 9,3 procentiem vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā

Tuvojas lielā “Galactico” izpārdošana
Šovasar pirmā lielā “Galactico” iz-
pārdošana vairākiem nomniekiem 
būtiski palielināja apgrozījumu. 
Tagad pienācis laiks gatavoties nā-
kamajai lielajai “Galactico” izpār-
došanai, kas risināsies janvārī visos 
“Galactico” tirdzniecības centros. 

2008. gada pavasarī, apvieno-
joties pieciem tirdzniecības cen-
triem – “Mols”, “Alfa”, “Dole”, 
“Galerija Centrs” un “Origo” –, tika 
izveidota pirmā un vērienīgā tirdz-
niecības centru alianse “Galactico”. 
“Galactico” servisa zīme ir domāta 
pircēju ērtībai un klientu apkalpo-
šanas standartu izaugsmei.

Pirmā lielā “Galactico” izpārdoša-
na notika šovasar. Tās laikā vairākiem 
dalībniekiem apgrozījums palielinā-
jās pat par 100, 200 un 230 procen-
tiem. Dažiem veikaliem apgrozījums 
palielinājās pat par 1000 procentiem 
salīdzinājumā ar vidējo apgrozījumu 
attiecīgajā laikā bez akcijas. Pirmo 
izpārdošanu augstu novērtēja gan 
tirdzniecības centri un to nomnieki, 

gan arī pircēji. Iedzīvotāji sekoja līdzi 
informācijai par kārtējām lieliskā pir-
kuma stundām un speciāli apmeklēja 
vienu vai otru tirdzniecības centru. 

Nomnieki tiek aicināti izvērtēt 
savu preču piedāvājumu un piedalī-
ties gaidāmajā izpārdošanā. “Origo” 
administrācija pateicas tiem, kuri sa-
vus pieteikumus ar īpašajiem piedā-
vājumiem jau ir iesūtījuši. Šoreiz to ir 
daudz vairāk, un tas priecē. Tāpat kā 
pirmajā izpārdošanas reizē, arī otrajā 
nomniekiem būs iespēja iznākt ārpus 
sava veikala telpām. “Ierādīsim vairā-
kas pagaidu tirdzniecības vietas, kur 
nomnieks varēs piedāvāt īpašo akci-
jas preci. Būtiski, ka par “iznākšanu 
no veikala” nebūs jāmaksā papildu 

nomas maksa. Izpārdošanā galvenais 
uzsvars tiek likts uz īpaši pievilcīgiem 
piedāvājumiem, kuriem pircējs vien-
kārši nevar paiet garām. Tās var būt 
70 procentu atlaides noteiktai precei, 
tas var būt piedāvājums “ņem divus 
par viena cenu”, “viss par vienu latu” 
un tamlīdzīgi. “Galactico” uzņemas 
visas rūpes par pircēju apziņošanu 
un reklāmu, nomniekiem vien atliek 
būt aktīviem un nākt ar savu piedā-
vājumu,” aicina A. Ņemirovskis. 

Jāpiebilst, ka nomniekiem ir 
iespēja laikā no 5. līdz 25. janvā-
rim – ārpus lielās izpārdošanas akci-
jas, kura norisināsies nedēļā no 12. 
līdz 18. janvārim, – pašiem piedāvāt 
īpašas atlaides.



“Origo” rezultāti galvenajos rā-
dītājos – apgrozījums, vidējais 
pirkums, kvalitātes vērtējums un 
atpazīstamība – šogad ir uzlabo-
jušies, liecina septembrī veikto 
pētījumu rezultāti. Tiesa, pavīd 
arī vairākas sadaļas, kuros tirdz-
niecības centram un katram atse-
višķam nomniekam jāmeklē jauni 
risinājumi stabilitātes vairošanai.

“Origo” atpazīstamāko 
lielveikalu spicē

Septembrī tirdzniecības centra 
“Origo” darbības rādītājus dažādās 
kategorijās salīdzinājumā ar iepriekšē-
jo gadu vērtēja tirgus un sabiedriskās 
domas pētījumu centrs SKDS, kā arī 
pētījumu aģentūra GFK. Kopējie pē-
tījuma rezultāti ļauj “Origo” būt gan-
darītam. “Lai arī šogad salīdzinājumā 
ar 2007. gadu nedaudz ir mazināju-
šies “Origo” atpazīstamības rādītāji, 
tomēr tā kopējā vieta topā ir būtiski 
paaugstinājusies. Šogad “Origo” starp 
Rīgas tirdzniecības centriem atpazīs-
tamības ziņā ieņem augsto otro vietu 
aiz “ Alfas”, savukārt “Maxima”, kas ie-
priekš bija pārliecinošs atpazīstamības 
līderis, savas pozīcijas ir zaudējis. Bū-
tiski, ka ir palielinājies to iedzīvotāju 
skaits, kuri, lūgti nosaukt populārākos 
tirdzniecības centrus, kā pirmo nosauc 

“Origo”, uzsver tirdzniecības centra 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis. 
Jāpiebilst, ka kopējā “Origo” atpazīs-
tamība sasniegusi 88 procentus, kas 
ir labs rezultāts un liecina, ka “Origo” 
ir labi zināms un atzīts tirdzniecības 
centrs. A. Ņemirovskis šo rādītāja kā-
pumu galvenokārt saista ar daudzajām 
tirdzniecības centra reklāmas kampa-
ņām: “Atšķirībā no daudziem citiem 
tirdzniecības centriem, kas kampaņas 
organizē tikai jaunajām kolekcijām 
un sezonas preču izpārdošanas laikā, 
“Origo” intensīvi strādā pie tā, lai 
klienti uz centru nāktu arī starpsezo-
nu laikā. Mums ir īpašas kampaņas, 
kuras tiek īstenotas ap Valentīna die-
nu, mācību gada noslēgumu un atkal 
ap jaunā mācību gada sākumu. Tās 
arī salīdzinoši plaši tiek reklamētas 
medijos un uzskatāmi vairo tirdznie-
cības centra atpazīstamību.” Būtiski, 
ka “Origo” šogad tiek minēts arī kā 
trešā populārākā vieta – aiz “Alfas” un 
“Dominas” – kurp pircēji dodas iegā-
dāties apģērbu un apavus. “Origo” ir 
arī trešā populārākā pārtikas iegādes 
vieta, bet, izvēloties vietu, kur ieturēt 
maltītes, “Origo” ir otra populārākā 
vieta aiz “Alfas”. 

Savukārt kā galvenos “Origo” 
konkurentus pircēji joprojām min 
tirdzniecības parku “Alfa”, veikalu 

“Maxima”, “Galeriju Centrs”, kā arī 
universālveikalu “Stockmann”. 

Cilvēki iepērkas 
retāk

Kopējās tirgus tendences, kas ie-
tekmē arī tirdzniecības centru “Ori-
go”, ir iepirkšanās paradumu mai-
ņa. Aizvien mazāk 
ir to iedzīvotāju, kas 
tirdzniecības centros 
iepērkas divas, trīs un 
vairāk reizes nedēļā, 
toties palielinās to 
skaits, kas tirdznie-
cības centru apmek-
lē vien reizi nedēļā. 
Šādi pircēji veido 21 
procentu no kopējā 
klientu skaita, bet vēl 
27 procenti pircēju 
tirdzniecības centru apmeklē tikai 
divas, trīs reizes mēnesī vai pat vēl 
retāk. Salīdzinājumā ar pagājušo 
gadu šo salīdzinoši mazaktīvo pircē-
ju skaits ir palielinājies par četriem 
procentpunktiem. 

Jāorientējas 
uz caurgājējiem 

“Ņemot vērā vispārējo ekonomis-
ko situāciju, ir jārēķinās, ka pircēju 
aktivitāte kritīsies. Tas savukārt nozī-

mē, ka veikaliem ir rūpīgi jāstrādā pie 
klientu lojalitātes stiprināšanas. Bū-
tisks uzsvars jāliek uz tā saucamajiem 
impulsa pircējiem, kas veikalā iegrie-
žas neplānoti, kāda īpaša piedāvājuma 
vai pārdomāti noformēta skatloga 
dēļ,” skaidro A. Ņemirovskis. Būtis-
ki, ka arī pētījums parāda – “Origo” 

ir daudz apmeklētāju, 
kas var kļūt par im-
pulsa pircējiem. Dati 
liecina, ka apmēram 
70 procenti apmeklē-
tāju “Origo” ienāk, lai 
apmeklētu kādu no 
veikaliem un iepirk-
tos. Savukārt apmē-
ram 30 procenti ap-
meklētāju te ienāk, lai 
dotos uz staciju vai iz-
ietu cauri tunelim. “Šī 

ir tā apmeklētāju daļa, kura veiksmīgi 
īstenotas mārketinga stratēģijas un 
pievilcīgu skatlogu dēļ var kļūt arī par 
pircējiem,” uzsver A. Ņemirovskis. 

“Origo” iecienījuši 
gājēji un pasažieri

Jāatgādina, ka “Origo” mērķau-
ditorija ir sievietes un vīrieši vecumā 
no 15 līdz 55 gadiem, kas dzīvo gan 
Rīgā, gan arī ārpus tās. 56 procenti 
apmeklētāju ir latviešu valodā runā-

joši, bet 44 procenti – krievu valodā 
runājoši. Lielākoties tie ir cilvēki ar 
vidēju un vidēji augstu pirktspēju. 
Galvenokārt tie ir gājēji, otru būtis-
ku apmeklētāju daļu veido cilvēki, 
kuri brauc ar vilcieniem, bet trešā 
pircēju grupa ir tie, kas ikdienā pār-
vietojas ar automašīnu.

Stiprinās 
“Origo” zīmolu

T/c “Origo” mērķis: būt daudz-
funkcionālai un konkurētspējīgai 
iepirkšanās vietai pilsētas centrā, 
piedāvājot plašu modes preču un 
pakalpojumu izvēli, daudzveidīgu 
un kvalitatīvu sabiedriskās ēdinā-
šanas piedāvājumu, nodrošinot 
praktisku un mērķtiecīgu ikdienas 
vajadzību apmierinošu iepirkšanos 
un, protams, kvalitatīvas laika pava-
dīšanas iespējas.

“Apkopojot pētījuma rezultātus, 
novērojumus un speciālistu ieteiku-
mus, nākamajā gadā “Origo” uzde-
vumi tiks fokusēti uz diviem aspek-
tiem. Viens, izmantojot visu mūsu 
rīcībā esošo arsenālu, stiprināsim 
“Origo” zīmola tēlu un vairosim tā 
pievilcību. Otrs, ne mazāk svarīgs 
uzdevums – noturēt esošos t/c ap-
grozījuma un pirkumu skaita rādī-
tājus,” rezumē “Origo” direktors.

Kopējā “Origo” 
atpazīstamība 
ir sasniegusi  
88 procentus.  
Palielinājies to 
iedzīvotāju skaits, 
kuri kā pirmo 
nosauc “Origo”

“Pirms diviem gadiem, meklējot 
klientus kājāmgājēju un sabiedriskā 
transporta izmantotāju vidū, tirdz-
niecības centrā “Origo” atvērām 
“Tallink” biļešu kases. Līdz šim savu 
lēmumu neesam nožēlojuši un ne-
jūtam arī nepieciešamību “Tallink” 
centra kasēm meklēt vēl kādu citu 
vietu. Taču ir arī jautājumi, uz ku-
riem vēlos vērst “Origo” adminis-
trācijas uzmanību,” tā savu darbību 
apmeklētājiem bagātākajā tirdznie-
cības centrā raksturo AS “Tallink 
Latvija” tirdzniecības un mārketin-
ga vadītāja Baiba Muceniece.

Lēmumu par nepieciešamību 
atvērt papildu biļešu tirdzniecības 
vietas Rīgas centrā diktēja fakts, ka 
pasažieru ostā un terminālī biļetes 
uz “Tallink” prāmjiem ir ērti iegā-
dāties autobraucējiem, savukārt kā-
jāmgājējiem un iedzīvotājiem, kas 
ikdienā pārvietojas ar sabiedrisko 
transportu, nokļūšana līdz ostai ir 
visai sarežģīta. “Izvērtējām dažādas 
vietas, kur atvērt jauno “Tallink” 
biļešu tirdzniecības punktu. To-
starp analizējām visu lielāko tirdz-
niecības centru piemērotību. Taču, 
ņemot vērā apmeklētāju un, jo īpa-
ši, mūsu mērķauditorijas – kājām-
gājēju – plūsmu dažādos centros, 
par pārliecinošu līderi kļuva “Ori-
go”. Un tā apmēram pirms gada te 
arī iekārtojām savu biļešu tirdznie-
cības vietu,” tā “Tallink” ienākšanu 
“Origo” skaidro Baiba Muceniece. 
Viņa piebilst, ka sakarā ar to, ka 
interese par iespējām atvērt “Ori-
go” savu veikalu vai pakalpojumu 
sniegšanas punktu ir liela, arī “Tal-

link” bija spiests stāvēt rindā. Kopš 
brīža, kad biļešu kases tika atvērtas, 
šis lēmums nav nožēlots: “Gājēju 
plūsma “Origo” patiesi ir vērā ņe-
mama. Šeit ik dienu iziet cauri dau-
dzi Rīgas centrā strādājošie. Arī tie, 
kas uz galvaspilsētu atbraukuši ar 
vilcienu. Šobrīd man gan nav pie-
ejama izvērsta analīze par pārdoto 
biļešu apjomu tirdzniecības centrā 
un terminālī, kas ļautu precīzi rak-
sturot “Origo” lietderīgumu. Taču 
atsauksmes un mūsu pārdevēju no-
vērojumi ir ļoti labi. Savu izvēli par 
labu “Origo” nenožēlojam.” 

Baiba Muceniece atzīst, ka līdz 
šim veiksmīgi veidojies arī dialogs 
ar tirdzniecības centra adminis-
trāciju. Tiesa, pēdējos mēnešos ir 
aktualizējusies kāda problēma, kas 
sarežģī darbu. Uz to ar “Z-atskai-
tes” palīdzību “Tallink” vēlas vērst 
arī “Origo” administrācijas uzma-
nību: “Pēdējos mēnešos “Origo” 
ļoti aktuāls kļuvis bezpajumtnieku 
jeb tā saukto “bomžu” jautājums. 
Šie cilvēki ir kļuvuši patiesi ne-
kaunīgi un traucē darbu. Viņi bez 
problēmām var uzmākties klien-
tam, kas runā ar pārdevējām, var 
ubagot naudu un krietni apgrūti-
nāt klientu apkalpošanas procesu. 
Šī iemesla dēļ runāt par labu ser-
visu, kas “Tallink” vienmēr ir bijis 
svarīgs, kļūst aizvien sarežģītāk.” 
B. Muceniece izsaka cerības, ka 
“Origo” administrācija jau strādā 
pie šīs problēmas novēršanas. 

“Origo” kļuvis atpazīstamāks

Vieta, kur satiekas arī tie pircēji, 
kuru ceļi iepriekš nekrustojās, – 
tā vienā teikumā var raksturot 
jauno “Stockmann Outlet” vei-
kalu tirdzniecības centra “Origo” 
“Brand Stock” stāvā. 

Brīdī, kad tika pieņemts lē-
mums par “Stockmann” ienākšanu 
“Origo”, tika lēsts, ka ieguvēji būs 
abi lielveikali. Šodien, tiekoties ar 
“Stockmann” klientiem “Origo” B 
mājas trešajā stāvā, apstiprinās, ka 
prognozes bija pareizas. 

Rīdziniece Natālija Volkova 
“Z-atskaitei” atklāj, ka vēl pirms 
gada apmeklējusi gandrīz vai vienī-
gi “Stockmann” universālveikalu un 
nav spējusi iedomāties, ka paradu-
mu mainīs. Taču tagad, apciemojot 
“Stockmann Outlet” veikalu “Ori-
go” mājā, viņa apskata arī citu vei-
kalu piedāvājumu šajā tirdzniecības 
centrā. “Galvenā priekšrocība outlet 
sektroā ir – salīdzinoši mazāk pircēju, 
bet produkcija, ko redzu, ir tāda pati 
kā “Stockmann” universālveikalā. 
Turklāt pagaidām man šķiet, ka šeit 
cenas ir vēl zemākās nekā outlet pro-
dukcijai ierasts. Neesmu pārliecināta, 
ka bieži nākšu uz “Origo” – man lāgā 
nepatīk tā stacijas atmosfēra, kas šeit 
valda, taču laiku pa laikam iegriezīšos 
gan,” spriež Natālija. Bet viņas drau-
dzene Marina uzskata, ka “Origo” 
un stacija esot būtiski mainījusies, 
tādēļ ir pietiekami daudzveidīga un 
klientiem pievilcīga. “Neesmu tik 
kategoriska, arī iepriekš esmu iepir-

kusies dažādos tirdzniecības centros. 
Es novērtēju “Stockmann” prestižu, 
taču labas un kvalitatīvas lietas, bet 
par zemāku cenu, esmu atradusi arī 
citos veikalos. Arī “Origo” notikušas 
būtiskas izmaiņas, un šeit ir, ko mek-
lēt, jo īpaši “Brand Stock” stāvā,” tā 
Marina. 

Zinta Skujiņa atklāj, ka “Origo” 
iepērkas bieži – tas viņai ir labs laika 
kavēklis, kamēr tiek gaidīts vilciens 
uz mājām. “Esmu labi iepazinusi 
dažādus “Origo” veikalus un man 
šeit ir arī savi favorīti. Laiku pa lai-
kam uzkāpju arī trešajā stāvā, īpa-
ši, ja meklēju preces sportam. Kad 
uzzināju, ka šeit ir arī “Stockmann” 
veikals, biju pārsteigta. Man šķita, 
ka tas ir orientēts vienīgi uz ļoti turī-
giem cilvēkiem. Šķiet, līdz šim pati 
uz “Stockmann” biju aizgājusi tikai 
vienu reizi – īsi pēc tā atvēršanās – 
un nejutos labi. Bet šeit, “Origo” 

mājā, arī “Stockmann” šķiet pieze-
mētāks. Patiesībā pēc šeit redzētā 
pieļauju, ka varētu vēlreiz aiziet arī 
uz pašu lielo universālveikalu – var-
būt arī tas man tagad būs kļuvis pie-
ņemamāks,” spriež Zinta. 

Visi “Z-atskaites” aptaujātie 
veikala “Stockmann Outlet” pircēji 
atzina, ka tas piedāvā gana kvalita-
tīvu un interesantu produkciju. Kā 
būtisks pluss tika nosaukts tas, ka 
šeit nopērkams gan apģērbs, gan arī 
dažādas lietas mājai – glāzes, trauki, 
gultasveļa un interjera priekšmeti. 
Arī pārdevēji esot zinoši un palīdzēt 
gatavi. Bet kritiskas piezīmes tika 
izteiktas par preču izkārtojumu. 
“Daudzi pakaramie ir tā pārblīvēti 
ar apģērbu, ka grūti saprast, ko īsti 
šeit piedāvā. Bet, ja “piešaujas”, tad 
arī ar to var tikt galā,” tā Vitālijs no 
Salaspils, kurš “Brand Stock” stāvā 
meklēja sev bikses. 

“Stockmann Outlet” 
pārsteidz pircējus 
“Brand Stock” stāvā 

Klienti vērtē Nomnieka viedoklis

“Stockmann” 
neslēpj, ka 

orientējas uz 
pārtikušiem un 

turīgiem klientiem, 
kuriem būtisks ir 

preces zīmols, par 
ko tie ir gatavi arī 

maksāt vairāk

“Tallink”: sadarbība 
ar “Origo” ir efektīva



Valsts svētkos 
iepriecina ar fotoizstādi 

Līdz pat decembra sāku-
mam stacijas ēkas starptautiskajā 
zālē bija aplūkojama fotoizstāde 
“Latvijai 90”.  Izstādi organizēja 
biedrība “Fotoklubs shutter.lv”. 
Biedrība bija aicinājusi ikvienu in-
teresentu – gan profesionāli, gan 
arī amatieri – iesūtīt fotogrāfijas 
par tematiku “Latvijai 90”. Kopu-
mā tika saņemts vairāk nekā 3600 
darbu, no kuriem 25 labākie tika 
eksponēti “Origo”. 

“Mums bija būtiski ar šo izstā-
di apliecināt, ka “Origo” nav tikai 
iepirkšanās vieta. Tas ir arī centrs, 
kas rūpējas par savu apmeklētāju 
kultūras un izklaides dzīves bagāti-
nāšanu,” piebilst “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis.

Ceļojošā “Osteo 
aptieka” pulcē simtiem 
“Origo” apmeklētāju

Starptautiskā Osteoporozes die-
na ar īpašu “Osteo aptieku” oktobra 
nogalē tika atzīmēta arī “Origo”. Jā-

atgādina, ka osteoporoze ir slimība, 
kuras rezultātā notiek kaulu mik-
rostruktūras izmaiņas un bojājumi. 
Tie izraisa kaulu trauslumu un bū-
tiski palielina lūzuma risku. 

“Origo” pēdējos gados ir bijis 
interesants dažādiem projektiem, 
kas saistīti ne vien ar izklaidi, bet 
arī ar medicīnu. Īpaši veiksmīga 
“Origo” izveidojusies sadarbība ar 
Valsts asinsdonoru centru, kas re-
gulāri aicina donorus nākt uz spe-
ciālo autobusu “Origo” laukumā 
un ziedot asinis. 

Īsumā

Auto mazgātava 
“Origo” pagrabā

Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, ar tvaiku vieglās automašīnas var nomazgāt 
pusstundas laikā tādā pašā kvalitātē kā jebkurā citā auto mazgātavā, bet, iespējams, 
pat labākā

Žanna Petrovska, “Latvijas 
Krājbankas” klientu 
apkalpošanas centra vadītāja

Br īnumu 
nav – viss dzī-
vē ir progno-
zējams. Parasti 
visi gaida brī-
numus uz Zie-
massvētkiem, 
Jauno gadu. 
Es uzskatu, 

ka brīnums ir tad, ja notiek kaut 
kas negaidīts... Bet gaidu es daudz. 
Brīnums ir arī tad, kad, atvērusi 
logu, ieraugu pirmo sniegu. Tas 
parasti ir negaidīti. 

Roberts Vaikulis, veikala “Video
planēta” vadītājs

Brīnumi notiek katru dienu. 
Ziemassvētki man neasociējas ne 
ar ko īpašu – tie ir svētki, kas at-
miņā paliek tikai ar darbu. Brīnu-
mus parasti sarūpēju pats – esam 
draugu bariņš, kas jau vairākus 

gadus kopā 
ceļo. Parasti – 
arī ap Jauno 
gadu. Pagāju-
šajā gadā šāds 
brīnums bija 
ceļojums uz 
Ameriku, vēl 
iepriekš – uz 
Taizemi. Šogad brīnums izpaliek 
– jāstrādā. 

Vita Savičeva, veikala “Teddy 
Bear” pārdevēja konsultante

Ja brīnu-
miem tic, tie 
noteikti no-
tiek... Uz Jau-
no gadu pa rasti 
sniegs uzsnieg. 
Bērnībā brī-
nums bija 
Zie massvētku 
ve  cītis, dāvanas zem eglītes. Šajos 
krīzes apstākļos es priecātos par 
visu labo, kas notiktu. 

Bērnībā ticējām rūķiem un Ziemassvētku vecītim. 
Arī brīnumiem. Vai ticam brīnumiem arī tagad, esot 
pieauguši?

“Origo” Latvijas sarkanbaltsarkanās krāsas
Jau kopš decembra sākuma “Ori-

go” laukumā koši mirdz Ziemas-
svētku egle. Šogad par godu valsts 
jubilejai tirdzniecības centra ārējā 
un iekšējā noformējumā izmantotās 
pamatkrāsas ir balta un sarkanā, ne-
vis “Origo” citkārt raksturīgie zilie 
un zaļie toņi. Arī egle izrotāta Latvi-
jas valsts nacionālajās krāsās.

Fasāžu noformējuma pamatā 
ir Lielvārdes jostas motīvi, un tie 
kalpo par pamatu arī tirdzniecības 
centra Ziemassvētku noformēju-
mam,” skaidro “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis. Svētku 
rotājumā redzama saules zīme, gais-
mas krusts, Jumis.  

Svētku rotājumi veidoti sadarbī-
bā ar Latvijā pazīstamo mākslinieku, 
latvju rakstu un semiotikas pētnieku, 
grāmatas “Latvju raksts un zīmes” 
autoru Valdi Celmu. “Rotājums vei-
dots no Lielvārdes jostā sastopamām 
zīmēm. Īpaša uzmanība pievērsta 
tām zīmēm, kas pēc savas simbolikas 
atbilst Latvijas valsts jubilejas rak-
sturam. Tajā izcelta pretspēku cīņa – 
gaismas uzvara pār tumsu,” stāsta pats 
latvju rakstu pētnieks Valdis Celms.

Būtiski, ka šogad izveidots arī 
īpašs egles stiprinājums, kas tai ļauj 
būt stabilai bez papildu atsaitēm. “Ie-
priekšējā gadā, lai nodrošinātu egles 
stabilitāti, mums nācās to stiprināt 
ar trosēm. Tas savukārt vairoja risku, 
ka garāmgājēji varētu paklupt. Šo-
gad, vēloties izvairīties no dažādiem 
starpgadījumiem, kā arī, ņemot vērā 

to, ka eglei ir īpaša izvietošanas vie-
ta – laukumā ierīkotās slidotavas 
centrā –, bija nepieciešams rast jaunu 
stiprināšanas veidu,” skaidro A. Ņe-
mirovskis. Jāpiebilst, ka pēc tam, 
kad egle tiks noņemta, jaunais stip-
rinājums nebūs redzams un gājējus 
neapgrūtinās, savukārt nākamgad tas 
atkal būs izmantojams. 

Jau gadiem “Origo” meklēja vei-
dus, kā pazemes autostāvvietā 
apmeklētājiem piedāvāt arī auto 
mazgātavas pakalpojumus. Kopš 
rudens šo ieceri ir izdevies īstenot. 
Tas “Origo” nomniekiem sniedz 
vēl vienu veidu, kā vairot klientu 
lojalitāti.

Tirdzniecības centra “Origo” 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis 
atzīst, ka auto mazgātava bijis sens 
“Origo” sapnis, ko gan ilgu laiku 
nav izdevies īstenot. “Mūsu paze-
mes autostāvvieta ir izbūvēta tā, ka 
nepieļauj lielas ūdens masas noteci. 
Tas arī bija galvenais iemesls, kādēļ 
mums nācās atteikties no auto maz-
gātavas pakalpojumu sniegšanas. 
Taču, pateicoties jaunajām tehno-
loģijām, kopš novembra arī “Origo” 
pazemes autostāvvietā klientu mašī-
nas ir iespējams nomazgāt. Viss no-
slēpums ir tvaikā – tieši ar to mašī-
nas tiek mazgātas “Origo” pazemē,” 
atklāj Aleksandrs Ņemirovskis. 

Vieglās automašīnas mazgāšana 

“Origo” prasa apmēram pusstundu 
laika un garantē tādu pašu kvalitā-
ti kā jebkurā citā auto mazgātavā, 
bet, iespējams, pat labāku. “Mašī-
nu mazgātava ir orientēta uz mūsu 
pircējiem, kas labprāt parūpējas par 
mašīnas nomazgāšanu laikā, kamēr 
paši iepērkas. Diez vai mazgātava 
būs interesanta kādam, kas nebrauc 
uz “Origo” iepirkties. Bet, kas bū-
tiski, šis pakalpojums kļuvis par vēl 
vienu veidu, kā mūsu nomnieki var 
īstenot mārketinga pasākumus un 
vairot klientu lojalitāti. Piemēram, 
veikals saviem VIP klientiem vai lie-
lo pirkumu veicējiem var pasniegt 
dāvanu – auto mazgāšanu bez mak-
sas vai ar atlaidi, un tas tiek īstenots 
turpat “Origo” pagrabā. Šādā veidā 
ieguvējs būtu gan auto mazgātava, 
kas paplašinātu savu klientu loku, 
gan arī nomnieks, kurš iegūst daudz 
uzticīgāku un priecīgāku klientu,” 
spriež A. Ņemirovskis. Viņš ir pār-
liecināts, ka pastāv vēl daudz citu 
sadarbības iespēju – nomniekiem 
jābūt vien aktīviem un radošiem. 

Nupat jau pienācis pēdējais brīdis 
padomāt par sava skatloga nofor-
mējumu. T/c “Origo” mārketinga 
menedžere Liene Karpova atgādi-
na, ka īpašs stimuls ir nu jau tradi-
cionālā skatlogu vērtēšana un labā-
ko apbalvošana. Veikalu skatlogu 
noformējumu vērtēšana notiks de-
cembra pēdējā nedēļā. Labākie tiks 
apbalvoti jau jaunajā gadā.

Skatlogs pirmais uzrunā pircēju 
un aicina ienākt veikalā, pat ja sākot-
nēji cilvēkam nemaz nav bijis mērķa 

iepirkties. Ir zināms, ka pat ekono-
miski sarežģītos apstākļos cilvēks rei-
zumis vēlas sevi iepriecināt ar kādu 
jaunu pirkumu. Aicinošs, pārdomāts 
un labi noformēts skatlogs būs tas, kas 
klientu ievilinās tieši jūsu veikalā. Tas 
ir būtisks arguments, kas tirgotājiem 
liek īpaši rūpīgi piedomāt pie sava 
veikala noformējuma gan ikdienā, 
gan arī svētku reizē. L. Karpova atzīst, 
ka arī pašai ne reizi vien tieši pārdo-
māts skatloga noformējums rosinājis 
neplānotam pirkumam, un līdzīgas 
situācijas bijušas daudziem. 

Vērojot “Origo” nomnieku ak-
tivitāti, L. Karpova neslēpj ganda-
rījumu: “Man ir prieks, ka daudzi 
nomnieki zvana un interesējas par 
“Origo” svētku noformējumu, lai 
tam pieskaņotu arī sava veikala skat-
logu. Jau kopš pirmajām decembra 
dienām varam redzēt, ka daudzi vei-
kali ir nopietni piedomājuši pie sava 
noformējuma. Bet ar gadu miju jau 
dzīve neapstājas – jāsāk domāt par 
turpmākiem skatloga noformēju-
miem konkrētai kampaņai vai vei-
kala īpašajam piedāvājumam.”

Pēdējais laiks uzpost skatlogus

Līdz janvārim “Origo” darbosies vairākas 
pagaidu tirdzniecības vietas, kurās 
apmeklētāji var iegādāties apsveikuma 
kartītes un, nestāvot garā rindā, iesaiņot 
dāvanas. Svētku laikā te nopērkams arī 
dāvanu saiņojamais materiāls. 
Pagaidu tirdzniecības vieta ierīkota 
“Origo” A mājā – pretim “Rimi” 
kasēm. Te ātrus pakalpojumus 
nodrošina apsveikuma kartīšu paradīze 
“Postcard. lv”. Šeit iespējams izvēlēties 
interesantu kartīti apsveikumam gan 
Ziemassvētkos, gan Jaunajā gadā, kā arī 
iesaiņot dāvanas. Līdzās “Postcard. lv” 
pagaidu tirdzniecības vietai iepretim 
“Rimi” kasēm svētku laikā tiek 
tirgotas arī alvas un svina sakausējuma 
figūriņas laimīšu liešanai un nākotnes 
noskaidrošanai Jaungada naktī. 

Svētkos darbojas pagaidu tirdzniecības vietas

Rotājums veidots no Lielvārdes jostā sastopamām zīmēm. Tajā izcelta pretspēku 
cīņa – gaismas uzvara pār tumsu



Liene Leimane, 
“Du Pareil... au même” vadītāja

Mana aizraušanās ir volejbols, 
precīzāk – pludmales volejbols. Nu 
jau 14 gadus. Viss sākās, kad mā-
cījos Kuldīgas ģimnāzijas 2. klasē. 
Kādu dienu mūsu sporta skolotājs 
teica, ka pie mums ir ieradies viesis 
no sporta skolas un piedāvāja man 
aiziet uz treniņu paskatīties, kas tur 
notiek. Treniņā volejbolu nespēlē-
ja – spēlēja tautas bumbu un skrē-
ja stafetes. Man iepatikās un es tur 
paliku. Kad mācījos 9. klasē, tiku 
ieskaitīta Latvijas junioru volejbola 
izlasē. Turpat spēlēja arī Mārtiņš, 
puisis, kas tagad ir mans līgavainis. 
Kopš tiem laikiem mēs esam kopā. 
Tagad izlasē vairs nespēlēju, bet vo-
lejbolu spēlēju joprojām. 

Ar ko atšķiras volejbols un plud-

males volejbols? Volejbolu spēlē 
pavasarī, rudenī, ziemā, slēgtā telpā 
uz cieta pamata – sporta zālē. Vienā 
komandā spēlē seši spēlētāji. Plud-
males volejbolu spēlē zem klajas 
debess, pludmalē, uz mīksta pama-
ta – smiltīs. Spēlētāju skaits vienā 
komandā – divi. Turklāt pludmales 
volejbolā tik bieži negadās trau-
mas – pateicoties tieši smiltīm. 

Mans hobijs ir floristika. Par to 
sāku interesēties, kad mācījos vi-
dusskolā, apmeklēju kursus floris-
tikas pamatos. Taisīju kompozīcijas 
mājās un kursos. Kad atnesu savus 
darbiņus no kursiem, dažkārt mani 
vecāki un draugs bija ļoti pārsteigti. 
Viņi jautāja – kā to var dabūt ga-
tavu, neko nepērkot. Manos darbos 
taču nebija elementu, kas pirkti 
veikalā, tomēr kompozīcijas izskatī-
jās ļoti oriģināli un skaisti. Darbos 
izmantoju, piemēram, visādas sēkli-

ņas: arbūza, ķirbja, ābolu, saulespu-
ķu un tamlīdzīgi. 

Divi mani draugi lūguši man 
pagatavot dāvanas savām draudze-
nēm Valentīna dienā. Uztaisīju di-
vas gleznas. Viens draugs vēlējās, lai 
dāvanā būtu uzraksts “Mīlu”. To uz-
rakstīju ar košu flomasteru, bet fonā 
bija sirsniņas, kas tika izgatavotas 
no nelieliem gliemežvāciņiem un 
krāsotām ķirbju sēklām. 

Otru gleznu taisīju abstraktāku 
– plakni sadalīju dažādos trīsstūros 
un katru aizpildīju ar citu materiālu. 
Šogad pagatavoju adventes vainagu 
no egļu zariem, zeltītiem čiekuriem 
un baltām svecēm. Pārējās svētku 
kompozīcijas vēl top. Lai nodarbo-
tos ar floristiku, cilvēkam jābūt ļoti 
pacietīgam – tā ir ļoti darbietilpīga 
aizraušanās. Un, protams, vajadzī-
ga fantāzija. Tagad ikdienā strādā-
ju veselības produktu veikalā. Kad 
tā padomāju, tad cilvēks arī ir tāda 
plakne, kas jāaizpilda... ar vitamī-
niem un minerālvielām. Gluži kā tā 
abstraktā glezna, kuru taisīju.

Neziņa vai nepietiekama infor-
mētība ir galvenais baumu avots. Lai 
“Origo” nomnieki vienmēr būtu lie-
tas kursā par notiekošo, par novitā-
tēm un tirdzniecības centra ieturēto 
“kursu”, jau vairākus gadus tiek iz-
dota avīze “Z-atskaite”. Nolemts, ka 
2009. gadā tā pie tirdzniecības centra 
nomniekiem nāks biežāk – sešas reizes 
gadā, nevis četras, kā tas bija līdz šim.

”Z-atskaiti” veido korporatīvo 
mediju centrs “CorpMedia”, kas var 
lepoties ar bagātu pieredzi korpora-
tīvo mediju jomā. 

”CorpMedia” īpašnieks un vadī-
tājs Kristians Rozenvalds atzīst, ka 
uzņēmuma iekšējās avīzes galvenais 
uzdevums ir publiskot un izskaidrot 
tos jautājumus, par kuriem darbinie-
ki tāpat runā. “Cenšamies gādāt, lai 
līdz nomniekam un katram atseviš-
ķam darbiniekam nonāktu precīza 
un pamatota informācija. Pārdevēji, 

pavāri, kasieri un citi centrā strādā-
jošie satiekas liftā vai kafejnīcā, kur 
pārrunā jaunākās ziņas. Nelaime tā, 
ka cilvēka atmiņa ir tendēta tā, ka 
daudz spilgtāk atceras negatīvos, 
nevis pozitīvos jaunumus. Tādēļ “Z-
atskaite” cenšas akcentēt pozitīvos 
piemērus, kas var kalpot par labu 
stimulu arī citiem,” avīzes uzdevu-
mu skaidro K. Rozenvalds.

K. Rozenvalds ir pārliecināts arī 
par to, ka avīze ir pats labākais for-
māts, kā novadīt informāciju līdz 
tirdzniecības centra veikaliem un 
to darbiniekiem: “Daudzi aicina 
izmantot internetu, taču šodien in-
ternets ir tik piesātināts, ka šajā vidē 
ir iespraukties grūtāk. Ja cilvēks sēr-
fošanai atvēl noteiktu laika sprīdi, 
tad, iespējams, šajā laikā lielāka būs 
interese par jaunākiem e-pasta sūtī-
jumiem, Draugiem.lv, Delfi.lv u.c. 
Turklāt daudziem desmitiem veika-

lu un simtiem pārdevēju, kam jāstāv 
pie letes, internets darba laikā nav 
pieejams. Tādēļ “Origo” gadījumā 
šobrīd nav lietderīgi tērēt līdzekļus 
iekšējā interneta jeb intraneta izvei-
dei un uzturēšanai. Savukārt avīze, 
kas nonāk katrā veikalā, ir pieejama 
ikvienam. To var arī pasist padusē 
un lasīt pa ceļam uz mājām.” 

K. Rozenvalds atzīst, ka ir ganda-
rīts par sadarbību, kas izveidojusies 
ar tirdzniecības centru un tā nom-
niekiem. “To, ka darbs veikts labi un 
avīze pilda savus uzdevumus, aplieci-
na “Origo” lēmums “Z-atskaiti” izdot 
biežāk – sešas reizes gadā, nevis četras. 
Tas ļaus “Origo” nomniekiem un 
darbiniekiem vēl labāk iepazīt citam 
citu un atklāt savus veiksmes stāstus. 
Šādu pozīciju atbalstu, un tas nozī-
mē, ka jau februārī “Origo” nomnie-
kus gaidīs nākamā “Z-atskaite”,” – tā 
korporatīvās avīzes izdevējs.

Tirdzniecības centrs “Origo” 
un dzelzceļa stacija ir novērtēta kā 
laba tikšanās vieta. Bet, ja ir ro-
mantiska tikšanās vai arī kāds cits 
īpašs notikums, tad nepieciešami 
ziedi. Tos “Origo” jau ilgu laiku 
piedāvā ziedu salons “Amarillis B”, 
bet šoruden tas būtiski paplašinā-
jās un tagad vērā ņemamā klāstā 
piedāvā gan grieztos ziedus, gan arī 
telpaugus. 

Iepriekš ziedu veikals “Amaril-
lis B”, kas izvietots ejā starp cen-
trālo un starptautisko zāli, aizņēma 
vien dažus kvadrātmetrus. “Ziedi 

šeit vienmēr ir svaigi un pla-
šā klāstā. Taču šaurība, kādā 
veikals darbojās, nesniedza 
ērtības nedz pircējiem, nedz 
arī pašiem salona darbi-
niekiem. Pēc tam, kad tika 
veiktas pārmaiņas nomnieku 
izkārtojumā, šoruden “Ama-
rillis B” ir iemantojis divtik 
lielas telpas un būtiski paplašinājis 
ziedu klāstu. Tagad tas kļuvis arī 
pircējiem aicinošāks,” pārmaiņas 
vērtē tirdzniecības centra “Origo” 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis. 

Savukārt veikala pārdevējas 

piemetina, ka pēc paplašināšanās 
būtiski audzis istabas augu klāsts. 
Tagad “Amarillī B” īsto dāvanu 
īpašajam cilvēkam vai prieku sev 
pašam var atrast pat visizvēlīgākie 
pircēji. 

Mans hobijs ir tērpu dizains. Pati 
šuju, adu. Aizsākumi šai nodarbei 
rodami jau bērnībā, kad nodarbojos 
ar rokdarbiem mammas un vecmā-
miņas vadībā, – viņas abas bija iz-
cilas rokdarbnieces. Pēc laika man 
piedzima meita, es viņai izdomāju 
kādu tērpu, tad pasaulē nāca otra 
meita – arī viņai tika kas īpašs. Tad 
ik pa laikam abām ko darināju. Sev 
parasti veidoju tērpus pasākumiem, 
svinīgiem gadījumiem. Pārsvarā tie 
ir kostīmi – bikses, žakete, īpaša 
blūze. Gaidu iedvesmu. Un, kad tā 
nāk, tad tērps top ļoti ātri. Ir bijis 
pat tā, ka viss top vienā naktī. Lai 
nāktu iedvesma, vajadzīgs... labs no-
skaņojums... Kāds akcents, ko dod, 
piemēram, “Fashion TV”. 

Man nekad nav bijis tā, ka 
ieraugu kaut ko interesantu TV 
ekrānā vai kādam mugurā, un nu 
man vajag to pašu, ilgi mokos, lai 

dabūtu to, ko esmu kādam redzē-
jusi. Lielākoties ir otrādi – izdo-
māju kaut ko, dažkārt gadās, ka 
uzšuju, un pēc laika redzu savu 
ideju īstenotu TV ekrānā. Dažreiz 
palīdzu savām draudzenēm, iesaku 
kaut ko, palīdzu sameklēt vai pat 
uzšuju... Lai varētu nodarboties ar 
tērpu dizainu, man liekas, cilvē-
kam vajadzīga fantāzija, laba gau-
me un pacietība... 

“Z-atskaite” pie lasītājiem nāks biežāk Origo darbinieku hobiji

Novembrī tirdzniecības centrā 
“Origo” durvis vēra interjera un 
dizaina priekšmetu veikals “The 
Pier”. Tas veido jaunu, iepriekš 
tirdzniecības centrā maz apgūto 
interjera un dizaina priekšmetu 
koncepciju. 

Veikals “The Pier” pircējus gai-
da A mājas otrajā stāvā – vietā, kur 
savulaik atradās veikals “Cartini”. 
“The Pier” ir pirmais veikals, kas 
“Origo” apmeklētājiem plašā klās-
tā – it īpaši ap Ziemassvētku lai-
ku – piedāvā interjera un dizaina 
priekšmetus. Šeit atrodamas skais-
tas un noderīgas lietas, kas palīdzēs 
mājoklī akcentēt saimnieka indi-

vidualitāti un dzīves stilu. Veikals 
palīdz gūt idejas gan tiem, kas paši 
meklē dizaina priekšmetus savām 
mājām, gan arī tiem, kas izmisīgi 
skrien pa veikaliem, meklējot ori-
ģinālu un vērtīgu dāvanu. 

Pirmssvētku laikā “The Pier” 
plašā klāstā piedāvā arī eglīšu rotā-
jumus un dekorus, kas gaišāku vērš 
namu fasādi. Taču netrūkst šeit 
arī ikdienā noderīgu lietu, sākot 
ar krūzēm, glāzēm, interesantiem 
traukiem un beidzot ar spilveniem, 
kvalitatīviem mākslīgiem ziediem, 
nelielām dizaina mēbelēm un ci-
tām mājai noderīgām lietām. 

Veikalā ir atrodami unikā-
li priekšmeti, kas spēj uzrunāt ar 
dažādu zemju un kultūru krāsām, 
faktūrām un rakstiem. Būtiski, ka 
veikalā strādā arī prasmīgas pār-
devējas, kuras ikvienam palīdzēs 
atrast īsto lietu. 

Šoruden uz plašām telpām pār-
cēlās juvelierizstrādājumu veikals 
“Terminal”. Tas ir gaišs, spožs un 
piešķir piepilsētas zālei zināmu 
greznību.

Juvelierizstrādājumu veikals 
“Terminal” ir uzticīgs “Origo” 
nomnieks vairāku gadu garumā, 
bet šoruden tas pārcēlās uz jaunām 
un plašām telpām piepilsētas zālē. 
Iepriekš šajā vietā atradās saldēju-
mu tirgotava, kurai garām nevarēja 
paiet daudzi kārumnieki. Tagad, 
jādomā, šai vietai nevarēs paiet ga-
rām cita pircēju kategorija. Taču 
mainījies ne tikai apmeklētāju kon-
tingents, citāda ir kļuvusi arī vide. 

Galvenā pārvērtību izpausme 
ir spožais skatlogs ar daudzām 
gaismām un, protams, spožā pre-
ce. “Līdz ar “Terminal” ienākšanu 
jaunajā vietā ieguvējs ir gan pats 
juvelierizstrādājumu veikals, kas 
šeit spēj ieinteresēt daudz vairāk 

pircēju, gan arī “Origo”, kas ir 
gandarīts par pārvērtībām stei-
dzīgajā piepilsētas zālē,” “Origo” 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis 
neslēpj apmierinājumu. “Z-atskai-
tes” sastapto pircēju viedoklis gan 
bija divatnīgs. Tā sievietes atzīst, 
ka ar jauno kārtību ir patiesi ap-
mierinātas un labprāt ienāk šajā 
gaišajā veikalā “pamielot acis” ap 
skaistajām rotaslietām. Turpretim 
vīrieši, kas juvelierizstrādājumu 
veikalā lielākoties ienāk, savu sie-
viešu ievesti, “Z-atskaitei” neslēpa, 
ka saldējumu tirdzniecība, kas šeit 
notika iepriekš, viņus priecējusi 
vairāk.

Ziediem vairāk vietas

“Terminal” dārglietas piepilsētas zālē

“The Pier” – interjera priekšmetu veikals

Mans hobijs ir tērpu dizains
Aelita Jegorova, 
pārdevēja veikalā “Donna”

Floristika audzina pacietību
Karīna Savicka, 
pārdevēja konsultante veikalā 
“Veselības pasaule”

Aizraušanās ar volejbolu  
saveda kopā mani ar manu līgavaini


