
“Galactico” alianses tirdzniecības 
centros iepirkšanos vēl patīkamāku, 
ērtāku un izdevīgāku vērtīs jaunā 
“Galactico” Privilēģiju karte. SIA 
“Linstow Center Management” mār-
ketinga menedžere Una Tukiša skaid-
ro, ka ar “Galactico” Privilēģiju karti 
klients var saņemt atlaides vairāk nekā 
270 “Galactico” tirdzniecības centru 
tirdzniecības vietās – veikalos, resto-
rānos, pie pakalpojumu sniedzējiem.

“Katru reizi reģistrējot savus ik-
dienas pirkumus ar šo karti, viens 
procents no pirkuma summas tiks 
ieskaitīts punktu kontā. Punktus 

savukārt varēs apmainīt pret naudu 
“Galactico” Dāvanu kartes veidā. 
Piemēram, iegādājoties mēteli par 
102,58 latiem, “Galactico” Dāvanu 
kartes kontā tiks ieskaitīti 1,03 pun-
kti. Viens punkts var tikt apmainīts 
pret vienu Galactico Dāvanu kar-
tes latu. Tātad 1,03 punkti atbilst 
1,03 latiem dāvanu kartē,” skaidro 
U.Tukiša. 

Tiesa, punktus varēs apmainīt 
pret “Galactico” Dāvanu karti, sā-
kot no pieciem latiem. 

Klientiem ir svarīgi zināt, ka ne-
atkarīgi no tā, kurā alianses veikalā 

cilvēks iepircies, reģistrēto pirkumu 
punkti summējas!

Kā ierasts, Privilēģiju karti pircē-
ji varēs iegādāties jebkura “Galacti-
co” tirdzniecības centra informācijas 
centrā. Kartes darbības laiks būs divi 
gadi no tās iegādes brīža. Maksa par 
karti – 5 lati, bet par tās lietotāju var 
kļūt ikviens, kurš sasniedzis septiņu 
gadu vecumu.

Mēs nedrīkstam domāt tikai par 
pārdošanu. Patiesībā mums – tirgo-
tājiem, pakalpojumu sniedzējiem – 
arī šodien, kad ekonomiskā situācija 
pārsteidz ar aizvien jauniem triecie-
niem, kad iedzīvotāji grimst dep-
resijā, ir jāsēj viņos prieks. Ir jāļauj 
viņiem justies kā cilvēkiem, ieprieci-
nāt pašiem sevi. To klients novērtēs 
un atgriezīsies, lai sevi iepriecinātu 

arī vēlāk. Tā ir pamata nostādne, ko 
iesaku ņemt vērā ikvienam mūsu 
nomniekam, ikvienam pārdevējam 
un pakalpojuma sniedzējam.

Vērojot tirdzniecības rādītājus, 
kas tuvāko mēnešu perspektīvā, 
visticamāk, neuzlabosies, nākas se-
cināt, ka labāk veicas tiem tirgotā-
jiem un pakalpojumu sniedzējiem, 
kas strādā radoši, ar izdomu. Tur-
klāt akcentējot nevis pārdošanu, bet 
klientu – viņa ērtības un vēlmes. 

Tādēļ vēlreiz vēlos uzsvērt, ka 
no katra veikala ikviena darbinie-
ka – sākot ar vadītāju un beidzot ar 
pārdevēju – ir atkarīgs kopīgā darba 
rezultāts. Ja jūsu veikalā, restorānā, 
kafejnīcā vai skaistumkopšanas salo-
nā cilvēks sajutīsies gaidīts, aprūpēts 
un lolots, ja viņš pie jums patiešām 
sajutīsies kā cilvēks, viņš noteikti 
atgriezīsies un, iespējams, līdzi pa-
ņems arī draugus vai ģimenes locek-
ļus. Atcerieties domāt par saviem 
pircējiem, nevis par peļņu, un viņi 
to novērtēs, bet peļņa atnāks pati. 
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Aleksandrs Ņemirovskis, 
t/c “Origo” direktors

Jādomā par pircējiem, 
un peļņa atnāks pati

Justīne Tanasa, 
“Double Sun” 
administratore

Šeit strādā-
ju jau ceturto 
gadu. Krīzes 
apstākļos strā-
dāt kļuvis grū-
tāk – arī pastā-
vīgo apmeklētāju loks sarucis par 
aptuveni 10–15 procentiem. Ierosi-
nām akcijas – izdevīgas cenas solārijā 
no rītiem, vakaros, arī uz 8. martu. 
Protams, īpašas atlaides saņem arī 
pastāvīgie klienti. 

Inese Glinska, 
“Kiddy Club” 
direktore

Nav tā, ka 
krietni grū tāk. 
Tomēr vairāk jā-
strādā ar klientu, 
jāpiedāvā atlai-
des.  Katru dienu 
kā dai kon krētai precei piedāvā jam 
lielāku atlaidi – tā ir dienas prece. 
Kurai precei tiks piemērota atlaide, 
to izdomāju konkrētās dienas rītā. 
Līdz ar to arī krīzes apstākļos veidojas 
pastāvīgo klientu loks.

Jūlija Ļeonkova, 
“Eiropas apavi” 
pārdevēja

Strādāt kļu-
vis vieglāk, jo 
apmeklētāju ir 
mazāk. Taču 
cilvēki kļuvuši 
prasīgāki, agresī-
vāki. Cenšamies vairāk smaidīt, būt 
pozitīvāki, gadās, ka kādam tādējādi 
uzlabojas garastāvoklis, bet daudzi 
noslēdzas, neatveras. Domāju un 
ceru, ka sliktāk vairs nebūs. Un apa-
vi ir vajadzīgi visiem...

Vai krīzes apstākļos strādāt kļuvis grūtāk?

“Origo” darbu beigs stundu agrāk
Marta sākumā pieņemts lēmums 
saīsināt tirdzniecības centra “Ori
go” darba laiku – turpmāk tas tiks 
slēgts vienu stundu agrāk. 

Tirdzniecības centra “Origo” 
direktors Aleksandrs Ņemirovskis 
skaidro, ka, saņemot vairāku nom-
nieku ierosinājumu saīsināt tirdz-
niecības centra darba laiku, tika 
organizēta vērienīga anketēšana un 
tirgotāju aptauja. “Aptaujā lielākā 
daļa nomnieku bija par darba laika 
samazināšanu, taču netrūka arī pre-
tēju viedokļu. Lai rezultātā pieņemtu 
taisnīgu lēmumu, organizējām nom-
nieku pilnsapulci, kuras laikā notika 
balsošana. Pārliecinošs vairākums 
nomnieku nobalsoja par tirdzniecī-
bas centra darba laika saīsināšanu, tā-
dēļ jau ar marta otro nedēļu “Origo” 
vakaros strādās līdz deviņiem nevis 
desmitiem, kā tas bija līdz šim.» 

“Tomēr ir svarīgi zināt, ka jop-
rojām būs tirdzniecības vietas, kas 
strādās ilgāk nekā viss tirdzniecības 
centrs kopumā. Jau tagad, piemē-
ram, lielveikals “Rimi” strādā no 7 
līdz 24; garāks darba laiks ir arī dau-

dziem ēdināšanas uzņēmumiem. Tā 
kā esam saistīti ar dzelzceļa staciju, 
arī turpmāk būs plašas teritorijas, 
kur nomnieki paši daudz brīvāk va-
rēs noteikt savu darba laiku,” skaid-
ro A. Ņemirovskis. 

SIA “Lelija” administratore Iveta 
Liniņa neslēpj, ka balsojusi par darba 
laika samazināšanu un par savu izvēli 
ir pārliecināta. “Ja godīgi, tā stunda 
no deviņiem līdz desmitiem, lielāko-
ties tomēr bija atsēdēšana. Apģērbu 
veikalā šajā laikā ienāk ļoti maz pir-
cēju, arī pirkumu ir maz. Domāju, 
ka, saīsinot darba laiku, mēs varēsim 
ieekonomēt pietiekami būtiskus lī-
dzekļus, kas pašreizējā situācijā ir 
svarīgi.” Tomēr I. Liniņa uzskata, 

ka pēc pusgada vai gada šo lēmumu 
vajadzētu pārskatīt, lai noteiktu, vai 
tas ir pareizs. “Pieļauju, ka cilvēki ātri 
pieradīs pie saīsinātā darba laika – 
agrāk taču vispār veikali strādāja līdz 
pieciem vai septiņiem. Taču, ja sa-
ņemsim daudz sūdzību, mudināsim 
lēmumu pārskatīt. Pagaidām esam 
gatavi strādāt saīsināto darba laiku.” 

Veikala “PTA” vadītāja Iruta Turka 
atzīst, ka balsojusi “pret”. “Ja lēmums 
būtu jāpieņem par tirdzniecības cen-
tru “Mols”, “Alfa” vai līdzīgiem, būtu 
vieglāk. Taču “Origo” tomēr ir ļoti 
cieši saistīts ar staciju un vilcieniem, 
kas kursē līdz pat 12 vakarā. Cilvēki 
ir pieraduši, ka laiku līdz vilciena atie-
šanai var kavēt, staigājot pa veikaliem, 
un impulsa pirkumu joprojām ir 
daudz. Tāpat nevaru sacīt, ka laikā no 
21 līdz 22 mūsu veikalā trūktu pircē-
ju – viņi ir.” Veikala vadītāja apzinās, 
ka, saīsinot darba laiku, izdosies ietau-
pīt uz elektrības un darba algu rēķina. 
“Būtu labi, ja pēc pusgada vai gada 
šis jautājums vēlreiz tiktu aktualizēts 
un, salīdzinot tirdzniecības rādītājus 
pirms un pēc darba laika samazināša-
nas, vēlreiz pārskatīts,” tā I. Turka.

T/c “Origo” sev par šī gada uz
devumu izvirzījis vismaz par 15 
procentiem samazināt  ikmēneša 
izdevumus par elektroenerģiju un 
siltumu. T/c “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis atzīst, ka 
ikmēneša maksājumi par elektro
enerģiju un siltumu tirdzniecības 
centrā ir prāvi.

“Pirmais lielais darbs, ko veicam, 
ir pilnīgi visu tirdzniecības centra 
fasādes apgaismes ķermeņu maiņa 
pret ekonomiskajām LED lampām 
jeb gaismas diodēm. To uzstādīšana 
nav lēta, taču kalpošanas ilgums, 
kā arī enerģijas patēriņš ir krietni 
pievilcīgāks nekā parastajām spul-
dzēm,” informē A. Ņemirovskis.

Vairāk uzmanības tiks pievērsts 
enerģiju tērējošo iekārtu darba režī-
mam. Piemēram, daudzās tehniska-
jās telpās, kur agrāk pastāvīgi dega 
apgaismojums, tagad tiek uzstādīti 
kustības sensori, kas gaismu iededz 
tikai tad, kad tas nepieciešams, pro-
ti, tad, kad telpās notiek kustība. 
“Iepriekš pietiekami bieži bija situā-
cijas, kad, piemēram, uz rampas no 
rīta līdz vakaram nepārtraukti deg 
apgaismojums, kaut nekāda preču 
piegāde nenotiek. Bail iedomāties, 
cik naudas šādi tika vienkārši node-
dzināts,” sūkstās A. Ņemirovskis.

“Uz līdzīgu ekonomiju aicinām 
arī mūsu nomniekus, kuriem savu 

veikalu apgaismes ierīču auditu un 
efektivitātes uzlabošanu esam gatavi 
atbalstīt ne vien ar padomu, bet arī 
nodrošinot vērā ņemamas atlaides,” 
informē A. Ņemirovskis, piebilstot, 
ka, mainot apgaismes iekārtas, to iz-
vietojumu telpā, var panākt ne vien 
līdzekļu ekonomiju, bet arī jaunu 
noformējumu, dizainu. 

Paralēli šim darbam tiek veikts 
arī siltumenerģijas izlietojuma au-
dits. Tas nozīmē, ka īpaši rūpīgi 
tiek pārbaudītas apkures ierīces 
un to darbība precīzi noregulēta, 
lai komforta līmenis telpās necies-
tu, bet enerģijas patēriņš – sama-
zinātos.

Gādājot par elektroenerģijas ekonomiju, 
visā tirdzniecības centra fasādē – arī 
lielajā pulkstenī un virs tā izvietotajā 
uzrakstā “Rīga” – esošais aprīkojums tiek 
nomainīts pret ekonomiskajām LED 
lampām jeb gaismas diodēm. Tās par 15 
procentiem samazinās ikmēneša rēķinus, 
turklāt sniegs zilgani baltu, nevis dzeltenas 
krāsas gaismu, kā tas bija līdz šim

Elektroenerģiju un siltumu 
“Origo” lietos taupīgāk
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“Galactico” piedāvā privilēģijas



Bezdarbs, naudas un arī mājokļa 
trūkums visā valstī rada paaugstinā-
tu kriminogēno situāciju. Tas ma-
nāms arī t/c “Origo”, kur zādzību 
skaitam ir tendence palielināties, tā-
pat kā aizvien biežāk tiek konstatēti 
dažādi krāpšanas gadījumi. “Vis-
ticamāk, arī turpmākajos mēnešos 
situācija neuzlabosies, tādēļ ne vien 
paši stiprinām apsardzi, bet aicinām 
arī nomniekus būt modriem,” teic 
“Origo” apsardzes vadītājs Alek-
sandrs Meņšekovs.

Kā pēdējo mēnešu jaunumu 
A. Meņšekovs min gados ļoti jau-
nus bezpajumtniekus, kas var sa-
gādāt daudz raižu. “Ir pierasts, ka 
bezpajumtnieks ir cilvēks pēc 50 vai 
60 gadiem, bet pēdējā laikā mums 
aizvien biežāk ir darīšana ar gados 
jauniem cilvēkiem, kuri arī saka, ka 
viņiem nav ne māju, ne darba, ne 
naudas. Ēst gribas, nosalt nevēlas, 
un patvērumu viņi, protams, mēģi-
na meklēt arī t/c “Origo”, tādējādi 
radot problēmas,” stāsta A. Menše-
kovs. Apsardze, kas, palīdzot poli-
cijai, kontrolē arī centrālās stacijas 
teritoriju, bezpajumtniekus cenšas 
raidīt ārā, tiesa, ja viņi vienkārši 
staigā pa tirdzniecības centru, nevis 
ubago vai uzmācas apmeklētājiem, 
nav īsti pamata raidīt tos ārā. Taču 
risks, ka šāds cilvēks tomēr mēģinās 
pastrādāt ko nelikumīgu, piemē-
ram, izdarīt zādzību, ir augsts. Tā-
dēļ pārdevēji, veikalu vadītāji tiek 
mudināti pievērst lielāku uzmanību 
tam, kas veikalā notiek, un, pat ja 
vēl nekas slikts nav atgadījies – aiz-

domīga persona vienkārši ienākusi 
veikalā, labāk ir izsaukt apsargu jau 
laikus un tādējādi novērst potenciā-
lo noziegumu.

Aizvien biežāki ir gadījumi, kad 
cilvēki mēģina norēķināties par preci 
ar viltotu naudu – īpaši aktuāli tas 
ir “Rimi” veikalā. Gadās, ka naudas 
vietā cilvēks mēģina iesmērēt pat uz 
kopējamā aparāta pavairotu un vēlāk 
skata pēc saburzītu naudu. Taču ir arī 
ļoti kvalitatīvi viltojumi, tādēļ nom-
niekus aicinām būt uzmanīgiem.

Apsardzes vadītājs neslēpj, ka bie-
žāk nekā agrāk tirdzniecības centrā 
notiek arī kabatzādzības un krāpša-
nas mēģinājumi. “Cilvēks pamana, 
ka kāds cits no bankomāta izņem 
lielāku naudas summu un mēģina ar 
viņu uzsākt sarunu, lai naudu izvili-
nātu vai vienkārši nozagtu. Ļoti bieži 
ir arī mēģinājumi izmantot zagtas 

norēķinu kartes un kredītkartes, aiz-
vien biežāk likumpārkāpumus mē-
ģina izdarīt aizvien jaunāki cilvēki,” 
zināja teikt A. Meņšekovs.

Mainās arī noziegumu izdarīša-
nas veids; ar to cīnoties, nemitīgi 
tiek stiprināta apsardze, tāpat dro-
šības sistēma. “Mēs sekojam līdzi 
jaunākajām tehnoloģijām un uzla-
bojam novērošanas kameru sistēmu. 
Tiek uzstādītas arī jaunas kameras. 
Palielināts ir arī apsargu štats tirdz-
niecības centrā. Mēs garantējam, ka 
līdz jebkuram “Origo” punktam ap-
sardze spēj ierasties minūtes laikā – 
bieži vien pat 20 vai 30 sekunžu lai-
kā. Taču apstākļos, kad noziegumus 
izdara aizvien jaunāki (un tātad – arī 
veiklāki) cilvēki, var gadīties, ka arī 
tā pusminūte ir pārāk ilgs laiks, un 
noziedznieks pagūst aizbēgt,” uzsver 
A. Meņšekovs. 

“Mēs ar savu darbu šajā tirdz-
niecības centrā esam ļoti apmieri-
nāti, tādēļ sākotnēji uz pāris mēne-
šiem noslēgtais līgums pagarināts 
uz gadu,” teic SIA “The Pier” pro-
jekta vadītāja Agnese Upīte.

Ekskluzīvo interjera un dizaina 
priekšmetu veikals “The Pier” tirdz-
niecības centrā “Origo” durvis vēra 
pagājušā gada novembrī. Agnese 
Upīte stāsta, ka, lemjot par jauna 
veikala atvēršanu, izskatīti vairāki 
varianti, bet labo darba rādītāju dēļ 
priekšroka dota “Origo”: “Līdz tam 
mūsu vienīgais veikals atradās mē-
beļu un interjera centrā “Spice”. Tur 
joprojām ir jāpriecājas gandrīz vai par 
katru apmeklētāju – cilvēku plūsma 
ir salīdzinoši zema. Meklējot jaunu 
veikala atrašanās vietu, visnopietnāk 
aplūkojām tirdzniecības parka “Alfa” 
un “Origo” piedāvājumu. “Origo” ir 
ne vien milzīgs apmeklētāju skaits – 
ar to nespēj konkurēt neviens no 
galvaspilsētas lielveikaliem –, bet arī 
ļoti labi tirdzniecības datu rādītāji, 
proti, apgrozījums un peļņa. Tāpēc 
lēmām par labu “Origo” un izvēli 
nenožēlojam.”

A.Upīte atklāj, ka bijis gan 
arī izaicinājums – veikala platība. 
“Esam raduši strādāt plašās telpās, 
1000 kvadrātmetros, bet mūsu 
veikals “Origo” ir daudz mazāks. 
Salikt visu preci, turklāt tā, lai tā 

būtu apmeklētājiem ērti pieeja-
ma, šķita sarežģīts uzdevums, taču 
mums patīk izaicinājumi, un veik-
smīgi tikām galā arī ar šo.” 

Šobrīd gan A.Upīte atzīst, ka 
lielā apmeklētāju plūsma ir ne vien 
galvenais pluss, bet arī trūkums. 
“Šeit mums daudz biežāk nākas sa-
skarties ar tā saucamajiem skatītā-
jiem. Cilvēks ienāk veikalā, labprāt 
aplūko preču klāstu, bet pirkumu 
neizdara. Protams, katram klientam 
ir jāvelta uzmanība, attiecīgi šādu 
skatītāju dēļ vairāk sanāk strādāt, 
bet ienākumi nav proporcionāli 
padarītajam darbam. Taču jebkurā 
gadījumā ar savu izvēli un veikalu 
“Origo” esam apmierināti.” 

Veikala pārstāve ir pārliecināta, 
ka ar sadarbību ir apmierināts arī 
“Origo”, jo līdz ar dizaina priekš-
metu veikala atvēršanu tirdzniecī-
bas centrs attīsta salīdzinoši maz 
apgūtu koncepciju, kas pircējiem 
ir interesanta. Tātad interesantāks 
kļūst arī “Origo” kopumā. 

Drošībai jāpievērš vēl lielāka uzmanība

Skaistumkopšanas salons “Ko-
lonna” t/c “Origo” A mājas otrajā 
stāvā darbojas gandrīz tikpat ilgi, 
cik ilgi pastāv pats tirdzniecības 
centrs. Salona meistares neslēpj, ka 
pēdējos mēnešos cilvēki īpaši uzma-
nīgi sākuši sekot līdzi saviem ikdie-
nas tēriņiem. Tas lielā mērā ietekmē 
arī salona apmeklētāju skaitu, taču 
joprojām netrūkst cilvēku, kas dara 
visu, lai vienmēr izskatītos skaisti. 

“Origo” izvietotajā salonā īpaši 
bieži viesi ir cilvēki no attālākiem 
rajoniem, kas Rīgā nonākuši ar sa-
biedrisko transportu un pirms tik-
šanās vēlas uzposties. Tieši šādi – pa 
ceļam uz tikšanos vai pasākumu – 
“Kolonnā” nonākuši arī tie klienti, 

kuriem šoreiz lūdzām dalīties savos 
iespaidos par salonu.

Klients Māris atklāj, ka “Kolon-
nas” frizētavu tirdzniecības centrā 
“Origo” izmanto ne pirmo reizi un, 
visticamāk, šo ieradumu nemai-
nīs. “Esmu pārliecinājies, ka visas 
meistares te patiešām zina savu dar-
bu. Šeit ir ļoti patīkama un stacijai 
neraksturīgi mierīga atmosfēra. Arī 
cenas ir pieņemamas,” vērtē Māris. 
Jautāts, cik balles viņš dotu skais-
tumkopšanas salonam 10 ballu sis-
tēmā, Māris pēc īsas apdomāšanās 
atbild – astoņas. “Nepārprotiet, 
man šeit patiešām patīk, taču vien-
mēr ir jābūt iespējai strādāt vēl la-
bāk. Piemēram, man ir gadījies, ka 

šeit visas meistares ir aizņemtas un 
mani vienkārši nevar apkalpot,” re-
zumē Māris.

Apmierināta ar salonu ir arī 
Olga, kas vienmēr cenšas izvēlēties 
tieši “Kolonnu”. “Biežāk man sanāk 
apmeklēt to “Kolonnu”, kas atrodas 
“Alfā” – tā ir tuvāk mājām. Taču, ja 
ir darīšanas centrā vai gadījies braukt 
ar vilcienu, viennozīmīgi priekšroka 
tiek dota “Origo” salonam. Kvalitā-
te šeit ir tāda pati kā citos šī tīkla 
salonos, bet cenas pat mazliet ze-
mākas,” stāsta Olga. Viņa atzīst, ka 
simpātijas vairo arī kafijas vai tējas 
tasīte – tā salonā tiek piedāvāta 
vienmēr. Olga salona darbu novērtē 
ar deviņām ballēm, un argumenti ir 
līdzīgi Māra teiktajam: “Man šeit 
patīk, bet noteikti ir iespējami vēl 
kādi uzlabojumi. Kad tādi būs, došu 
desmit,” tā Olga.

Savukārt Inga, kas “Kolonnu” 
izvēlējusies pirms nozīmīgas fotose-
sijas, teic, ka te nonākusi pirmo rei-
zi. “Šo salonu izvēlējos, jo tas ir pa 
ceļam. Ienākot iekšā skanēja patīka-
ma mūzika, arī friziere, kurai tika 
uzticēta mana frizūra, vismaz pagai-
dām visu dara lieliski. Te patiesi var 
labi atpūsties un lieliski sagatavoties 
tālākajām dienas darīšanām.” Inga 
nevēlējās nosaukt konkrētu ciparu, 
ko liktu, ja nāktos salonu vērtēt, 
taču atklāj, ka atzīme būtu augsta. 
“Vismaz astoņi, bet varbūt pat vai-
rāk,” vērojot savas frizūras veidoša-
nu, teic Inga.

Skaistumkopšanas salons “Kolonna”
Klienti vērtē Nomnieka viedoklis

Klienti atzinīgi novērtē skaistumkopšanas salona “Kolonna” meistaru prasmi un kā 
būtisku priekšrocību min gan cenas, gan arī ērto atrašanās vietu

Dzintra Jansone, 
veikala “Donna BC” pārdevēja 

Zagļi bijuši 
vienmēr. Ta-
gad viņi kļu-
vuši bezkau-
nīgāki – viņi 
pat necenšas 
paņemt ne-
manot. Biežāk 
parādās nar-

komāni. Kāds zaglis nāk atkārto-
ti. Viens puisis jau vairākas reizes 
mūsu veikalā ir centies nozagt preci 
no vienas un tās pašas vietas. Nav 
tā, ka jūtamies apdraudēti, tomēr 
uzmanība ir jāpievērš. Tas ir gana 
viegli izdarāms, ņemot vērā, ka cil-
vēku skaits veikalā kļuvis mazāks un 
līdz ar to viņus vieglāk pārskatīt. 

Vineta Meldere, 
ateljē “Mendi” šūšanas meistere

Viens no 
ateljē piedā-
vātajiem pa-
kalpojumiem 
ir apģērba re-
monts. Sakarā 
ar krīzi pieaug 
pasūtīto, bet 
n e i z ņ e m t o 

lietu skaits. Biežāk netiek izņem-
tas tādas lietas, kuru remonts iz-

maksājis dārgāk. Piemēram, kāds 
mētelis, kura remonts izmaksājis 
20 latu, pie mums stāv jau kopš 
janvāra. Zvanām klientei un lū-
dzam viņu atnākt pakaļ savam 
apģērbam, viņa sola... nu jau mē-
nesi. Šādus apģērbus turam sešus 
mēnešus.

Iveta Liniņa, 
veikala “Lelija” administratore

Nekas nav 
mainījies. Krī-
zei sākoties, 
mazliet pār-
kārtojām vei-
kala plauktu 
sistēmu – tā, 
lai pārdevējiem 
būtu vieglāk 
pārskatīt preci. Līdz tam plauk-
tu sistēmas bija piestiprinātas pie 
griestiem, tagad tās stāv uz grīdas. 
Lai gan esmu labticīga – es mēdzu 
ticēt cilvēkiem, tomēr man liekas, 
ka tie, kas zaga, zags arī turpmāk, 
bet tie, kas nav zaguši, saglabās sa-
vas vērtības. Tad vēl mūsu darbā 
noteikti jārēķinās ar sezonalitāti – 
tagad preču klāstā ir daudz mēte-
ļu, tos nozagt ir grūtāk. Redzēsim, 
kas notiks vasarā, kad piedāvājumā 
būs vairāk mazu lietu, piemēram, 
krekliņi. 

Vai tiesa, ka krīzes laikā zagļi kļuvuši aktīvāki?

“Origo” pārliecināja “the Pier” 
pagarināt līgumu

“Origo” apsardzes vadītājs Aleksandrs Meņšekovs uzskata, ka nākamajos mēnešos 
zādzību skaitam būs tendence palielināties: “Aicinu nomniekiem būt modriem un, 
pamanot aizdomīgu personu, laikus saukt apsardzi”



Lielas telpas ar daudzām tukšām 
tirdzniecības vietām – tā ir realitā
te ne vienā vien tirdzniecības cen
trā gan Rīgā, gan ārpus tās. Taču 
“Origo”, pretēji citiem centriem, 
par nomnieku trūkumu nevar 
sūdzēties, un tas panākts, patei
coties mērķtiecīgam darbam, kas 
iepriekšējos gados ieguldīts jaunu 
koncepciju izveidei, reklamēšanai 
un pircēju pievilināšanai.

Veiksmīgi īstenots veikalu izvie-
tojums ir viens no stūrakmeņiem 
visa tirdzniecības centra veiksmī-
gai darbībai kopumā. “Ja kādas 
koncepcijas veikals tiek ielikts tam 
pilnīgi nepiemērotā vietā, labākajā 
gadījumā šis veikals vienkārši strā-
dās ar maziem ieņēmumiem, slik-
tākā – tiks slēgts, bet pašā sliktāka-
jā gadījumā – būtiski iedragās visa 
tirdzniecības centra darbu. Mums, 
“Origo”, tirdzniecības centra sarež-
ģītā plānojuma dēļ pareizam veika-
lu un konceptu izvietojumam bija 
jāvelta divtik vairāk pūļu un izdo-
mas. Īpaši sarežģīti bija rast parei-

zo risinājumu tirdzniecības centra 
B ēkas trešā stāva izmantojumam. 
Bet fakts, ka tagad mums nav ne-
vienas brīvas tirdzniecības vietas, 
ka tiklīdz kāda vieta parādās, tā 
momentāni ir jau cits nomnieks, 
ko likt šajā vietā, tas nozīmē, ka ar 
saviem pamata uzdevumiem esam 
spējuši salīdzinoši veiksmīgi tikt 
galā,” situāciju vērtē tirdzniecības 
centra “Origo” direktors Alek-
sandrs Ņemirovskis. 

Veiksmīgi strādā arī grūtais 
trešais stāvs

Tirdzniecības centram “Ori-
go” līdz šim visvairāk grūtību bija 
sagādājis B mājas trešais stāvs, 
kur pašreiz atrodas un veiksmī-
gi strādā brand stock koncepcija. 
“Iepriekš šeit mēģinājām izvietot 
visdažādāko preču grupu pārdoša-
nas punktus. Taču tas, ka uz tre-
šo stāvu ir patiesi sarežģīti nokļūt 
un pircējs turp dodas tikai tad, ja 
skaidri zina, ka viņš tur kaut ko 
vēlas atrast, nevis vienkārši klaiņot 
pa veikalu, šīs platības darīja tie-

šām grūti apgūstamas. Bet, kopš 
šeit ienācis tā saucamais outlet jeb 
brand stock, stāvs ir patiesi piepra-
sīts kā no pircēju, tā arī no nom-
nieku puses.” 

Vieta tikai spēcīgajiem
Tomēr tirdzniecības centra “Ori-

go” direktors uzsver, ka pats svarīgā-
kais ir tas, lai katrs veikals, kafejnīca, 
pakalpojumu sniegšanas punkts ne 
vien atrastos tam vispiemērotākajā 
vietā, bet arī būtu vērtīgs. “Ja veikals 
ir labs un kādam vajadzīgs, pircējs 
uz to dosies tik tālu, cik tālu tas būs 
nepieciešams. Savukārt nevērtīgā 
veikalā pircējs neies pat tad, ja tas 
ir burtiski pa ceļam. Tādēļ “Origo” 
vienmēr ir pievērsis uzmanību savu 
nomnieku kvalitātei un paturējis tie-
sības izvēlēties tikai labāko. Mums 
ir vajadzīgi tikai stiprie ķēdes posmi, 
bet no vājajiem savlaicīgi atbrīvoja-
mies.” Fakts, ka nomnieki cits pēc 
cita vēlas pagarināt savus līgumus 
ar “Origo”, liecina: arī viņi novērtē 
šī tirdzniecības centra plusus un no 
tiem atteikties negrasās. 

Baltijas baleta festivāls 
tiks atklāts t/c “Origo”

No 23. aprīļa līdz 6. maijam 
jau 14. reizi Latvijā norisināsies 
viens no vērienīgākajiem kultūras 
notikumiem – Starptautiskais Bal-
tijas baleta festivāls, kura ilggadējs 
atbalstītājs ir arī “Origo”. Baleta 
festivālu atbalsta arī “Latvijas Mo-
bilais telefons”, “Kolonna”, “Latvi-
jas dzelzceļš” un Rīgas dome.

Festivāla direktore Lita Beiris 
piebilst, ka programmā būs gan 
izcilas klasikas virsotnes, gan mūs-
dienu dejas eksperimenti. Atbilstoši 
šodienas politiski sociālajām aktua-
litātēm festivāls piedāvā karstasinī-
gus, ekstrēmus un, sacīsim tā, pat 
izaicinošus ritmus.

Līdzīgi kā daudzus iepriekšējos 
gadus, arī šogad baleta festivāla at-
klāšana 23. aprīlī risināsies t/c “Ori-
go” un Centrālajā dzelzceļa stacijā.

Maijā pārsteigs 
folkloras festivāls

Jau sesto gadu maijā “Origo” 
aicina ikvienu interesentu uz tra-
dicionālo folkloras festivālu, kas 
šajā gadā sola daudz pārsteigumu 
un interesantu viesu.

“Kopējā šā gada folkloras festi-
vāla devīze skan – “Atklājam zīda 
ceļa valstis”. Attiecīgi arī mūsu cie-
miņi būs no šī apgabala. Gaidām 
interesantu dziedātāju no Turci-
jas – viņš nekad nav mācījies mū-
ziku klasiskajā ceļā, bet savu māku 
apguvis no vecākiem, tāpat kā viņi 
to savulaik bija apguvuši no saviem 
vecākiem un vecvecākiem. Būs arī 
vēl citi interesanti viesi,” intriģē 
A. Ņemirovskis un piebilst, ka 
pasākumā, tāpat kā allaž, netrūks 
arī Baltijas valstu folkloras grupu, 
kas pārstāvēs gan tradicionālo, gan 
mazākumtautību folkloru.

“Origo” ielūdz

Jaunais gājēju tunelis: 
riski un priekšrocības
Turpinās gājēju tuneļa atzara izbū
ve līdz universālveikalam “Stock
mann”. Tunelis atradīsies zem 
Gogoļa ielas un savienosies ar jau 
esošo tuneļu sistēmu zem 13. jan
vāra ielas un Stacijas laukuma. 

T/c “Origo” direktors Alek-
sandrs Ņemirovskis atzīst: šobrīd 
daudzi iedzīvotāji, kas vēlas doties 
uz “Stockmann” vai kinoteātri, iz-
gājuši no tuneļa Stacijas laukumā, 
vispirms ienāk tirdzniecības centrā 
“Origo” un tikai pēc tam dodas uz 
gājēju pāreju, lai šķērsotu Gogoļa 
ielu. “Tas nozīmē, ka apmeklētāju 
plūsma tirdzniecības centra B mājā 
ir ļoti augsta. Tiesa, ne gluži katrs, 
kas centrā ienāk, šeit vēlas ko ie-
gādāties – drīzāk cilvēki te nonāk 
nejauši, satiksmes organizācijas dēļ. 
Tas nozīmē, ka durvis tiek virinā-
tas daudz, labu mikroklimatu un 
temperatūru pie durvīm uzturēt ir 
sarežģīti, bet atdeve no pircējiem – 
salīdzinoši neliela. Jārēķinās, ka līdz 
ar jaunā tuneļa atzara izbūvi daudzi, 
kuru mērķis ir “Stockmann”, tur 
dosies pa taisno un tranzīta apmek-
lējumu skaits “Origo” saruks. Taču 
nedomāju, ka mums par to būtu 
jāsatraucas. Patiesībā tas nozīmē, ka 
mūsu apmeklētāji uz “Origo” dosies 
mērķtiecīgi un šeit arī izmantos pa-
kalpojumus vai iegādāsies preces.” 

A. Ņemirovskis ir pārliecināts, 
ka, pēc jaunā tuneļa izbūves mazi-
noties tranzītapmeklētāju skaitam, 
tirdzniecības centram būs nesalī-
dzināmi vienkāršāk uzturēt vēlamo 
gaisa temperatūru, tīrību, uzlabo-
sies arī drošība. Savukārt veikaliem 
un kafejnīcām jāturpina strādāt tā, 
lai viņu piedāvājums būtu tik inte-

resants, ka mērķtiecīgo apmeklētāju 
kļūst aizvien vairāk.

Pirmo reizi Rīgā gājēju tunelī tiks 
ierīkots lifts cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem; tuneļa teritorijā nenotiks 
nekāda komerciāla darbība. Būvniecī-
bas darbi varētu ilgt apmēram vienu 
gadu. Pēc darbu pabeigšanas pašreizē-
jā virszemes gājēju pāreja tiks slēgta.

t/c “Origo” tirdzniecības vietas
joprojām ir pieprasītas

“Pasniedzot dāvanu karti 100 latu vērtībā, ļāvām veikala “Accessorize” komandai 
pašai izlemt, kā sevi iepriecināt – dāvanu karte ir derīga piecos tirdzniecības 
centros, kur netrūkst nedz veikalu, nedz restorānu,” stāsta t/c “Origo” direktors 
A. Ņemirovskis

Cilvēki īpaši izjūt svētku nozī-
mīgumu. Un svētkos, lai cik sarež-
ģīti būtu apstākļi, viņi atļaujas tērēt 
vairāk – to apliecina arī 14. februāra 
jeb Valentīna dienas tirdzniecības 
rādītāju analīze: šajā dienā “Galac-
tico” tirdzniecības centros tērēts par 
5,8 procentiem vairāk nekā ierasts.

“Linstow Center Management” 

tirdzniecības centru komercdirek-
tore Evija Majevska informē, ka 14. 
un 15. februārī, kad tika svinēta visu 
mīlētāju diena, iedzīvotāji vairāk 
atļāvušies tērēt juvelierizstrādāju-
miem un pulksteņiem. To pārdoša-
nas apjomi šajā laikā bijuši par 76,5 
procentiem lielāki nekā iepriekšējās 
trijās nedēļas nogalēs. 

Mīlētāju dienā apmeklētāji vai-
rāk baudījuši arī iepirkšanās centru 
piedāvātās kafejnīcu un restorānu 
iespējas. Publiskās ēdināšanas ap-
grozījums minētajā nedēļas nogalē 
visos “Galactico” alianses tirdznie-
cības centros – arī “Origo” – bija 
par 23,7 procentiem augstāks nekā 
iepriekšējās trijās nedēļas nogalēs.

Marta sākumā “Origo” adminis
trācija pasniedza modes aksesuāru 
veikala “Accessorize” komandai  
“Galactico” dāvanu karti 100 latu 
vērtībā kā balvu par pārdomātu un 
interesantu skatlogu Ziemassvētku 
laikā. Vienlaikus veicināšanas bal
va pasniegta veikalam “Duni”, kas 
par savu interesanto skatlogu un tā 
atbilstību dažādiem svētkiem pērn 
bija domājis visa gada garumā.

“Mēs katru gadu rūpīgi apsveram, 
kā skaistāk noformēt savu skatlogu 
uz Ziemassvētkiem – tam mums ir 
arī speciāls dizainers. Tādēļ jau labu 
laiku spriedām, ka mums šī balva pie-
nāktos, bet, kad beidzot to saņēmām, 
tik un tā bija jauks pārsteigums. Jo 
arī citiem veikaliem skatlogi ir skaisti 
un pārdomāti.” stāsta veikala “Acces-
sorize” vecākā pārdevēja Ļubova Vo-
robjova. Taču balva un konkurss nav 
galvenais iemels, kādēļ skatlogs tiek 
rotāts. “Glīts skatlogs mums palīdz 
iepriecināt savus pircējus, varbūt arī 
ievilināt veikalā kādu nejaušu garām-
gājēju, kas nemaz nebija domājis te 
ienākt. Tāpēc arī rūpējamies par sava 
skatloga noformējumu, bet saņemtā 
balva ir papildu bonuss.”

Šogad pirmo reizi tika pasniegta 

arī speciālā balva. L. Karpova stāsta, 
ka to saņēma veikala “Duni” koman-
da, kas par interesantu skatloga no-
formējumu bija domājusi visa gada 
garumā. “Uz katriem svētkiem, kat-
ru atzīmējamo vai citādi īpašo dienu 
“Duni” bija gādājis par atbilstošu un 
interesantu skatlogu. Nevarējām šo 
darbu nenovērtēt, tādēļ par centību 
“Galactico” dāvanu karte 50 latu ap-
mērā pasniegta arī šim veikalam.”

“Duni” vecākā pārdevēja Aina 
Stepanova atzīst, ka balva bijusi liels 
un negaidīts pārsteigums. “Gandrīz 
katru mēnesi mēs – veikala darbinie-
ces – kopīgi izdomājam, kā pamai-
nīt skatlogu un vērst to attiecīgajam 
laikam piemērotāku. Taču tas netiek 
darīts balvas dēļ – vienkārši gribas, 
lai izskatāmies skaisti. Uzzinājušas, 
ka par to vēl tiekam īpaši apbalvotas, 
prieks bija dubults.” Viņa uzskata, 
ka savu skatlogu izskats rūp arī dau-
dziem citiem “Origo” nomniekiem. 
Tas vairo sacensību garu, un balvas 
saņemšana ir vēl jo patīkamāks ie-
guldītā darba novērtējums. 

Jāatgādina, ka tradicionālā skatlo-
gu vērtēšana iecerēta arī šī gada noga-
lē, tādēļ veikali tiek aicināti savlaicīgi 
domāt par savu izskatu. Pūliņus, tāpat 
kā citus gadus, gandarīs vērtīga balva.

Apbalvoti skaistāko 
skatlogu veidotāji

Svētkos cilvēki atļaujas tērēt vairāk



Dagne Mačāne,  
“Bigbank” klientu menedžere

Nu jau aptuveni četrus gadus 
mans vaļasprieks ir aerobika: pi-
lates un body architect. Atšķirība 
starp abiem virzieniem ir vienkār-
ša – pilates balstās uz stiepšanos, 
body architect – uz spēka vingri-
nājumiem. Regulāri divas reizes 
nedēļā dodos uz treniņiem sporta 
klubā un... gūstu gandarījumu. Pa-

tīkami skatīties uz sevi un secināt, 
ka man ir labs augums. 

Tas ir darbs, ko veltu pati sev – 
aizeju uz nodarbībām, atslēdzos no 
visām problēmām, pēc nodarbības 
jūtu lielu enerģijas pieplūdumu, 
tonusu. Dažkārt nākas sevi pie-
spiest aiziet uz nodarbību, īpaši 
tad, ja bijusi grūta darba diena. 
Tad vajadzīgs gribasspēks, bet pēc 
tam ir gandarījums. 

Dace Bosakova,  
veikala “RD Electronics” 
pārdevēja konsultante

Mans vaļasprieks ir divi mop-
ši – aptuveni divus gadus vecā ku-
cīte Lillija un nepilnus divus gadus 
vecais suņupuika Marko. Sākot 
dzīvot kopā ar vīru, apspriedām 
suņa nepieciešamību. Vīrs man 
dzimšanas dienā uzdāvināja mazu 
sunīti ar lielu banti – tā bija Lilli-
ja. Kad domājām par vārdu mūsu 
suņu meitenei, biju izrakstījusi 
vairākus vārdus. Vakarā lasīju tos 

vīram priekšā, un mūsu mazulīte 
pie vārda “Lillija” saspicēja ausis. 

Un vīrs teica, ka kucītei vārds jau 
ir atrasts.

Otrs suns nonāca pie mums gada 
vecumā. Ar alerģiju no saldumiem. 
Iepriekšējie saimnieki nevarēja tikt 
galā ar suņa slimību un piedāvāja to 
mums. Slimību ātri uzveicām, un 
tagad mums ir divi uzticami draugi. 
Suņu ienākšana ģimenē ir mainījusi 
mūsu ikdienu – no rītiem agrāk jāce-
ļas, vakaros jādodas pastaigā ar suni, 
brīvdienās nevari dirnēt pie televizo-
ra – pienākums izstaigāties ar suni ne-
reti izvēršas par dienas pasākumu. 

Tirdzniecības centra saimniecī-
bas vadītāja Oļega Maļejeva vizīt-
kartē pie amata nosaukuma rakstīts 
angliskais vārds “caretaker”, kas tul-
kojumā nozīmē ‘uzraugs’, bet nebūs 
nepareizi sacīt – aprūpētājs. Tas vi-
ņam atbilst daudz labāk. Apkārtē-
jiem viņš likās tāds bezgalīgi ziņkā-
rīgs optimists, ceļotājs avantūrists, 
makšķernieks; cilvēks, kas daudz 
nefilozofē, paļaujas uz sevi un dara. 
Praktiķis – līdzās darba galdam ar 
standarta aprīkojumu (telefons, da-
tors, dokumenti) atvērta darbarīku 
kaste, pilna ar dažādiem instrumen-
tiem. 

Ikdiena, kas nav rutīna
“Pirms “Origo” strādāju auto-

servisā un laboju mašīnas. Līdz ar to 
man ir gan instrumenti, gan iema-
ņas. Savu mašīnu vēl joprojām la-
boju tikai pats.” Tirdzniecības cen-
trā “Origo” Oļegs strādā jau piecus 
gadus. Sākumā bijusi doma, ka viņš 
pastrādās šeit tikai dažus mēnešus, 
aizvietojot šajā amatā cilvēku, kas 
slimoja. Pēc četriem mēnešiem vi-
ņam izteica piedāvājumu palikt.

“Man patīk... Tirdzniecības cen-
trā ir vairāk nekā 200 veikalu, te 
strādā daudz cilvēku, katru dienu ir 
saskarsme ar citiem cilvēkiem, katru 
dienu kaut kas jauns un atšķirīgs, 
nav rutīnas. Laiks paskrien nema-

not. Te nesanāk “atsēdēt” darba lai-
ku,” atzīstas Oļegs. 

Dzīves uzdevumiem 
laiks vēl priekšā

Teic, ka katram cilvēkam dzīvē ir 
uzdevumi, daudzu tautu pūrā ir labi 
zināmā formula: jāiestāda koks, jā-
nosit čūska... Ko par to domā Oļegs? 
“Man ir tikai 30 gadu, es vēl neesmu 
par to domājis. Pakāpeniski piepildīts 
dzīves plāns – piedzimt, tad pabeigt 
skolu, iegūt izglītību un arodu, dabūt 
darbu, izveidot ģimeni... Pašlaik viss 
norit pēc plāna. Par dzīves uzdevu-

miem domāšu, kad man būs... gadi 
70. Tagad... gaidu dēlu. Jau martā. 
Īstenībā man bija vienalga – dēls vai 
meita, it kā pat vairāk gribējās meitu – 
manā ģimenē, manā radu lokā manā 
paaudzē nav nevienas meitenes – tikai 
puikas, un, redz, arī man būs dēls.”

Vēlējumi 
“Saviem tuvākajiem kolēģiem no-

vēlu – būt uz pozitīvā viļņa; visiem, 
kas strādā “Origo” – apgrozījuma 
palielināšanos, skaistākus veikalus 
un... komunālo izmaksu  samazinā-
šanos, jo es pie tā strādāju.”

Durvis vēris veikals “Kumode”, 
kas laipni aicina iegriezties visus 
adīšanas, tamborēšanas un šūšanas 
mīļotājus. Vietā, kur vēl nesen at-
radās kāzu salons, tagad izvietotas 
neskaitāmas pogas, dažāda veida 
dzijas, diegi, adatas un viss cits, kas 
nepieciešams unikālu jaku, džem-
peru un citu lietu izgatavošanai.

Jau iepriekš t/c “Origo” veik-
smīgi darbojās audumu veikals, kur 
sev nepieciešamo varēja iegādāties 
šuvējas. Bet “Kumodes” atvēršana 

šo koncepciju būtiski papildina, un 
tagad tirdzniecības centrā “Origo” 
visdažādākā profila rokdarbnieces 
vienmēr varēs justies gaidītas.

Anete Miltiņa,  
“Nail Express”  
nagu kopšanas speciāliste

Mans vaļasprieks ir jāšana. Jau 15 
gadus. Zirgi, ar kuriem jāju, pa šiem 
gadiem ir mainījušies, tagad jāju ar 
trīs gadus vecu ķēvīti, kuras vārds ir 
Kaprīze. Sāku jāt piecu gadu vecumā, 
toreiz man to ļoti gribējās, un vecāki 
aizveda mani uz jāšanas skolu. Mācī-
jos jāt ar lielu melnu ķēvi Valgu. Kopš 

tā laika jāju vidēji trīs reizes nedēļā. 
Kādreiz diezgan bieži braucu uz sa-
censībām, tagad to daru retāk – tas ir 
dārgs prieks. Es ar jāšanu nodarbojos 
sava prieka pēc, un zirdziņš zina, ka 
es būšu, un gaida mani. Lai nodarbo-
tos ar jāšanas sportu, cilvēkam jābūt 
labestīgam un mērķtiecīgam. Zirgs, 
tāpat kā jebkurš cits dzīvnieks, jūt 
cilvēka bailes un tādā gadījumā uzņe-
mas vadību pār viņu. Jāšana – tas ir 

gandarījums, ka vari vadīt dzīvnieku, 
ka viņš tevi klausa un pakļaujas. 

tirdzniecības centra aprūpētājs

“Origo” darbinieku hobiji

T/c “Origo” var lepoties ar dau-
dzām krāšņu un kvalitatīvu juvelier-
izstrādājumu tirdzniecības vietām. 
Tagad šo tirgotavu segmentu pa-
pildina ne vien jauns juvelierizstrā-
dājumu veikals, bet arī darbnīca 
“Golden Saga”. “Atšķirībā no dau-
dziem citiem veikaliem pie mums 
iespējams rotaslietas ne vien iegā-
dāties, bet arī remontēt. Tāpat šeit 
iespējams pēc pasūtījuma izgatavot 
pircēja vēlmēm atbilstošas unikālas 
dārglietas, kā arī iegravēt kādu vēlē-
jumu,” stāsta jaunā veikala vadītāja 
Marija. Būtiski, ka šeit gandrīz visu 
laiku kādai noteiktai preču grupai ir 
ievērojamas atlaides un tiek gādāts 
par to, lai cilvēki svētkos aizvien 
biežāk saviem mīļajiem izvēlētos ro-
taslietas. Pagaidām gan veikalā pie-

prasītākā lieta ir sudraba karotīte, ko 
parasti izvēlas dāvināt jaundzimuša-
jiem raudzībās, kā arī mazuļiem pir-
majā vārda vai dzimšanas dienā. 

Jaunais juvelierizstrādājumu 
veikals atrodas A tunelī.

T/c “Origo” otrajā stāvā virs 
piepilsētas zāles līdzās “Lattele-
com” veikalam darbojas “Ādas un 
vilnas fabrika”. Šeit par ļoti pie-
vilcīgām cenām tiek tirgoti aitas 
vilnas izstrādājumi. Te atrodams 
viss – sākot ar siltām segām, ves-
tēm un jakām un beidzot ar čī-
bām. Turklāt nopērkamas ir ne 
vien siltas vilnas čības, kas ziemā 
pasargā no saaukstēšanās, bet arī 
stilīgas un ērtas vasaras kurpes. 

“Ādas un vilnas fabrikas” pār-
devējs Aigars atzīst, ka uzņēmu-
mam ir vēl vairāki veikali gan 
Rīgā, gan arī ārpus tās – Jelgavā, 
Liepājā un citviet. “Taču ar veika-
lu “Origo” esam ļoti apmierināti. 

Šeit ir liela apmeklētāju plūsma, 
un daudzi mūsu izdevīgajiem pie-
dāvājumiem vienkārši nespēj paiet 
garām,” stāsta Aigars. 

Jāpiebilst, ka “Ādas un vilnas 
fabrika” piedāvā izstrādājumus no 
dabīgās aitu vilnas, kas šurp vesta 
no Tatru kalniem Slovākijā.

Konditoreja “Anna Komm” 
tirdzniecības centra “Origo” A 
tunelī piedāvā garšīgas kūkas, 
bulciņas, pīrāgus un arī belašus. 
Pārdevēja Oksana atzīst, ka tirdz-

niecības vieta tunelī ir lieliski 
piemērota konditorejai. “Cilvēki 
šeit iet garām gan uz darbu, gan 
arī uz mājām un pa ceļam labprāt 
nopērk mūsu garšīgos izstrādāju-
mus. Protams, “Origo” netrūkst 
arī citu bulciņu tirgotāju, taču 
mūsu produkcija vienmēr ir svai-
ga un patiešām garšīga, tādēļ par 
pircēju trūkumu sūdzēties neva-
ram.”

Jāpiebilst, ka šeit tirgotie kon-
ditorejas izstrādājumi tiek cepti 
Āgenskalnā un katru dienu ir svai-
gi. Turklāt – par draudzīgu cenu.

Veikals “Kumode” uzrunā 
adītājas, tamborētājas un šuvējas

Svaigas bulciņas pa ceļam 
“Anna Komm” konditorejā

“Golden Saga” rotaslietas arī 
remontē un darina pēc pasūtījuma

“Ādas un vilnas fabrikā” – dabīgās 
vilnas izstrādājumi no tatriem

Jāšana prieka pēc

Mopši ir mainījuši manu ikdienu

Aerobika sniedz gandarījumu

T/c “Origo” saimniecības vadītājam Oļegam Maļejevam brīvdienās patīk makšķerēt. 
Aizpagājušajā gadā zivis ķertas arī Karēlijā. Ar kajakiem dodoties uz leju pa Šujas 
upi, nedēļas laikā tika nobraukti 100 km

Jaunumi


