
“Galactico” motivācijas program-
ma, kas ikvienam “Origo” pār-
devējam individuāli un veikalu 
komandām kolektīvi ļāva cīnīties 
par vērtīgām balvām, izdevās vāji. 
“Origo” pārdevēju un veikalu ak-
tivitāte kopumā bija zema, jau-
nu “Galactico” kartei piesaistītu 
klientu nav daudz. Taču kampaņas 
uzvarētājs ir noskaidrots – 500 latu 
lielo balvu saņēma veikals “PTA”.

“Linstow Center Management” 
menedžere Una Tukiša, kuras pārzi-
ņā ir “Galactico” mārketings, atzīst, 
ka kolektīvajā pārdevēju motivācijas 
programmā piedalījās tikai 18 veikali 
no 209. Kopumā tiem izdevās piesais-
tīt vien 49 jaunus lietotājus. “Tas ir 
gandrīz piecas reizes sliktāks rezultāts 
nekā citiem līdzvērtīgiem “Galactico” 
tirdzniecības centriem. Šāds rādītājs 

vērtējams kā ļoti zems, ņemot vērā 
klientu apgrozījumu tirdzniecības 
cen trā,” secina U.Tukiša. Taču arī par 
spīti mazajai veikalu ieinteresētībai, 
kampaņai tik un tā ir uzvarētājs. Par 
labākajiem rezultātiem “Galactico” lo-
jalitātes kartes popularizēšanā 500 latu 
vērto balvu saņēma veikals “PTA”.

Veikala “PTA” vadītāja Renāte 
Grinčuka atzīst – uzvara “Galacti-
co” Privilēģiju kartes popularizēša-
nas konkursā bijis liels pārsteigums. 
“Mēs saviem klientiem, lūdzot 
“PTA” karti, vienmēr apvaicājamies 
arī par “Galactico” karti, tomēr tā 
nav prioritāte. Laikam jau šis au-
tomātiskais paradums prasīt kartes 
ļāva mums tikt pie lielās balvas.” 
Veikala komanda nolēma sadalīt 
naudas balvu vienādās daļās, un kat-
ra pārdevēja šo patīkamo dāvanu va-
rēja izmantot pēc saviem ieskatiem. 

Šajā reizē vēlos uzrunāt ikvienu 
pārdevēju un veikalnieku – cilvē-
kus, kas tiešā veidā nosaka to, cik 
interesanti būsim pircējam un cik 
konkurētspējīgi būsim tirgū kopu-
mā. 

Nevēlos būt soģis un kādam 
pārmetoši kratīt ar pirkstu. Taču 
man ir jāatzīst, ka pārāk bieži esmu 

bijis liecinieks situācijām, kad pār-
devējs izturas neprofesionāli, bet 
veikala vadītājs tam nepievērš ne-
pieciešamo uzmanību.

Man ir nācies redzēt, ka pārde-
vēja garlaikoti stāv aiz letes, ēd bul-
ciņas vai pļāpā ar kolēģēm no bla-
kus veikala; ka pārdevēja pusdienās 
acīmredzot ēdusi hamburgeru, par 
ko liecina izsmērētais kečupa traips 
uz apģērba; reizēm pārdevēju var 
redzēt stājoties pie darba pienāku-
miem ar tikko no maisiņa izņemtu 
vakardienas saburzīto darba apģēr-
bu mugurā; gadās, ka pircējiem 
netiek pievērsta ne mazākā uzma-
nība. Šādās situācijās es nevaru sa-
cīt, ka ar klientu apkalpošanu viss 
ir kārtībā. Tā nav. 

Mēs esam šeit un strādājam 
tāpēc, lai cilvēkiem palīdzētu, ra-
dītu pozitīvas emocijas un vēlmi 
atgriezties. Tas nozīmē, ka pircējs 
ir jāsagaida ar sveicienu, viņam ir 
jāpiedāvā palīdzība, ir jācenšas iz-

zināt viņa vēlmes un atbilstoši tām 
jāpiedāvā prece. 

Es nevēlos teikt, ka visos mūsu 
veikalos redzu pārdevēju nolaidī-
bu, taču tā pastāv. Šoreiz nevēlos 
nevienu veikalu saukt vārdā, taču 
noteikti ir pārdevējas, pārdevēji un 
veikali, kas tāpat sapratīs, ka runā-
ju par viņiem. Un man gribas ticēt, 
ka nedz šie pārdevēji, nedz citos 
veikalos strādājošie nepieļaus, lai 
līdzīgas situācijas atkārtojas. Aici-
nu veikalu vadītājus vēlreiz pārru-
nāt ar saviem padotajiem klientu 
apkalpošanas standartus. Arī tad, 
ja mūs apņēmusi vispārēja krīze 
un cilvēki jūtas depresīvi, tas nav 
iemesls, lai tagad šos apkalpošanas 
standartus pazeminātu. Gluži pre-
tēji, tie ir jāpaaugstina, un, tikai 
rūpīgi strādājot, mēs varam cerēt, 
ka pircēju iepriecināsim un ka viņš 
vēlēsies šeit atgriezties. 

Veiksmi darbā, un neaizmirstiet 
pircējam uzsmaidīt!
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Aleksandrs Ņemirovskis, 
t/c “Origo” direktors

Pārdevēja misija – kalpot un palīdzēt

Pārdevēju motivācijas 
programmā uzvar “PTA”

Tirdzniecības centra “Origo” ad-
ministrācija aicina nomniekus 
izvērtēt savu tirdzniecības telpu 
stāvokli un rast iespēju tās uzlabot 
un vērst pievilcīgākas. 

Aicinājums saistīts ar paviršību 
preču izkārtojumā, veikalu fasādēs un 
kopējā iekārtojumā. “Ir veikali, kas 
regulāri rūpējas par savu vizuālo tēlu, 
un tiklīdz mana kādu nodrupušu flīzi, 
steidz to nomainīt. Tāpat ir arī veika-
li, kas, izmantojot salīdzinoši nelielus 
ieguldījumus gaismas ķermeņu pār-
kārtošanā vai jaunu iegādē un izveido-
šanā, panāk lielisku efektu un ir intere-
santi pircējiem. Diemžēl ir arī veikali, 
kas mēnešiem ilgi nepamana, ka flīzes 
pie ieejas jau sen būtu jānomaina, 
ka pie fasādes izkārtnes karājas kaut 
kādi vadi, bet kartona kastu veidotie 
labirinti pie letes kļuvuši par ikdienas 
parādību. Šādas detaļas neuzlabo pir-
cēja kopējo iespaidu par tirdzniecības 

centru,” –“Origo” vadītājs Aleksandrs 
Ņemirovskis ir visai skarbs. 

“Kārtība preču plauktos un gau-
mīgs veikala izkārtojums saistīs pircē-
ju daudz vairāk nekā piebāzti plaukti, 
tādēļ aicinu tam pievērst nopietnu uz-
manību,” tā Aleksandrs Ņemirovskis. 

“Mēs esam gatavi palīdzēt ar pa-
domu, esam gatavi palīdzēt izstrādāt 
veikala izgaismošanas konceptu. Vie-
nīgais, ko gaidām no nomnieku pu-
ses, ir vēlme mainīties uz labo pusi un 
iniciatīva. Nenoliedzu, ka sākotnēji 
šādas pārmaiņas būs saistītas arī ar ie-
guldījumiem, taču efektivitāte, ko no-
drošinās jaunais iekārtojums, drīz vien 
atmaksāsies. Esmu pārliecināts, ka 
šā das pārmaiņas pozitīvi novērtēs arī 
pircēji,” cerīgi saka A. Ņemirovskis un 
neaizmirst vēlreiz un vēlreiz atgādināt 
nomniekiem arī par rūpību un tīrību. 

Aicina nomniekus 
uzspodrināt veikalus

“Origo” veikali neizmanto “Galactico” iespējas
Joprojām daudzi veikali “grēko”, 
pircējiem nepiedāvājot iegādāties 
vai nelūdzot uzrādīt “Galacti-
co” Privilēģiju karti. Tas ierobe-
žo pircēja iespējas saņemt viņam 
paredzētās atlaides, savukārt arī 
veikals pats sev liedz pilnvērtīgi 
izmantot tās daudzās priekšrocī-
bas un datus, ko “Galactico” Pri-
vilēģiju karte tam varētu sniegt.

“Origo” mārketinga menedžere 
Liene Karpova atzīst, ka pārdevēju 
aktivitāte saistībā ar “Galactico” 
Privilēģiju karti ir bijusi 
ļoti zema. “Pat laikā, kad 
notiek akcijas, pārdevēji ne 
vienmēr pircējam lūdz uz-
rādīt “Galactico” Privilēģiju 
karti, bet periodos, kad īpašu 
kampaņu nav, par karti tiek 
aizmirsts jo bieži.” 

Savukārt “Linstow Cen-
ter Management” “Galactico” 
mārketinga menedžere Una Tu-
kiša uzsver, ka nomniekiem un 
viņu darbiniekiem ir rūpīgi jāseko 
līdzi tirdzniecības centra adminis-
trācijas izplatītajai informācijai un 
nav pašiem jāizdomā savas versijas 
par to: “Tikai pasniedzot Privilēģi-
ju karti, klientam ir iespēja saņemt 
sev domāto atlaidi, bet pārdevēja 
uzdevums ir gādāt, lai klients saņem 
visu, kas tam pienākas.”

Jāpiebilst, ka Privilēģiju jeb 
Lojalitātes karte arī nomniekiem 
sniedz būtisku informāciju par 
pircēju, tas savukārt ļauj sekmīgāk 
izstrādāt mārketinga aktivitātes un 

uzrunāt pircēju. Nelūdzot uzrādīt 
karti, nomnieki paši sevi apdala un 
paši sev atņem vērtīgas ziņas par 
klientiem, viņu paradumiem un in-
teresēm.

Tikmēr “Z-Atskaites” aptaujātie 
pārdevēji par “Galactico” Privilēģiju 
karti un pārdevēju motivācijas prog-
rammu izsakās piesardzīgi. Pārdevēji 
uzskata, ka karte ir pārāk dārga, tā-
dēļ pircējam nav interesanta. “Mēs 
centāmies, piedāvājām kat-
ram, bet, ja 

visu laiku dzirdam 
tikai “nē” un “nē”, nākas atzīt, ka 
šobrīd tā patiesi nav vajadzīga,” 
stāsta sieviešu apģērbu veikala pār-
devēja, kura gan nevēlējās nosaukt 
savu vārdu. Arī citi pārdevēji saru-
nās par “Galactico” Privilēģiju karti 
īpaši nevēlējās ielaisties, kaut atzina, 
ka karti neprasa un nepiedāvā tik 
uzstājīgi, cik uzstājīgi to vajadzētu 
darīt.

“Jā, iespējams, ka šobrīd karte 
patiešām daudziem šķiet dārga, to-
mēr pārdevēju pienākums ir pavai-
cāt, vai pircējam ir šī karte. Ja nu 
pircējam tā tik tiešām ir, bet viņam 

vien aizmirsies to izņemt? Un tā pār-
devēja nolaidības dēļ pircējs, iespē-
jams, nesaņem atlaidi, viņam liegta 
iespēja sistemātiski krāt punktus, lai 
tos vēlāk varētu pārvērst “Galactico” 
Dāvanu kartē. Ja pircējiem regulāri 
prasīs “Galactico” Privilēģiju karti, 
tie par šo karti arī interesēsies, izpra-
tīs piedāvātās lojalitātes program-
mas būtību, izvērtēs tās lietderību, 
jo šobrīd lēmumi attiecībā uz tēri-
ņiem tiek rūpīgi apsvērti,” uzskata 
“Origo” mārketinga menedžere 
Liene Karpova.

Liene Karpova ir pārliecinā-
ta: ja pircējs redzēs kartes pie-
lietojamību un pašu pārdevēju 
interesi par to tieši pircēja labā, 
iespējams, pircējs izvēlēsies ie-
gādāties šo karti. Gadījumā, ja 
tā netiek aktualizēta – netiek 
prasīta pircējiem, iztrūkst īpa-
šu piedāvājumu kartes īpaš-

niekiem –, tad pircējiem šīs kartes 
iegāde un lietošana patiešām nebūs 
aktuāla. 

Neatbildēts gan paliek jautā-
jums – kāpēc citos “Galactico” tirdz-
niecības centros šīs Privilēģiju kartes 
tiek sekmīgi prasītas, piedāvātas un 
arī biežāk iegādātas? Liene Karpo-
va aicina pārdevējus  padomāt par 
šiem jautājumiem arī tad, ja viņus 
personiski šī programma nemotivē. 
“Atcerēsimies – lojalitātes program-
ma tiek veidota mūsu visu kopējo 
mērķu labad, arī jūsu uzņēmumu 
ieguldīto līdzekļu optimizācijai ko-
pējā mārketinga budžetā,” atzīmē 
Liene Karpova.

T/c “Origo” kopīgo tēlu ietekmē acīmredzamas nekārtības atsevišķu nomnieku 
saimniecībā. Daudzas no tām var novērst, neieguldot ne santīma



Maruta Ērgle, 
SIA “Baltika Latvija” 
(veikals “Mosaic”) 
direktore 

Uz pārējo tirdzniecī-
bas centru fona “Origo” 
izceļas pirmām kārtām ar 
milzīgo apmeklētāju skai-
tu. Tiesa, ņemot vērā šo 
rādītāju, jāatzīst, ka izdarīto pirku-
mu un to vērtība nav tik augsta, kā 
varētu vēlēties. Mūsu veikals “Mo-
saic” piedāvā klasiskus apģērbus 
sievietēm un vīriešiem. 

Jūtams, ka “Origo” pircējs nav 
tik turīgs kā citu tirdzniecības cen-
tru klients. Pārdot visu kostīmu 
šeit ir diezgan sarežģīti, biežāk pir-
cējs izvēlas tikai kādu no kostīma 
daļām, arī aksesuārus. Taču esmu 
spiesta atzīt, ka te daļa vainas gul-
stas arī uz pārdevēju pleciem. Vi-
ņām ierasts ir sacīt, ka šeit esot ļoti 
daudz garāmgājēju – cilvēku, kas 
klīst pa “Origo” nevis ar mērķi ko 
iegādāties, bet īsināt laiku līdz vil-
cienam. Taču tā ir tikai atruna. 

Piekrītu, ka “Origo” pirmajā 
stāvā ir daudz cilvēku kas steidzas 
uz vilcienu vai no tā, taču, ja viņš 
ir uznācis uz otro stāvu, tātad in-
terese viņam ir. Un veikala uzde-
vums ir gādāt, lai interese apstājas 
tieši pie mūsu veikala. Tādēļ mēs 
nudien rūpīgi strādājam pie savu 
skatlogu noformējuma un priecā-
jamies, ka to pamana arī “Origo” 
administrācija, godinot mūs glītāk 
noformēto skatlogu konkursos. 

Diemžēl kopumā jāatzīst, ka 
“Origo” būtu vairāk jāpadomā par 
to, kā vērst sevi pievilcīgāku. Vizuā-
lais iespaids šobrīd šķiet smagnējs 
un nobružājies. Tas attiecināms 
nevis uz pašu centru, tā fasādi, bet 
uz iekštelpām. Un galvenā atbil-

dība šeit tomēr jāuzņe-
mas nomniekiem, kas 
nepietiekami domā par 
saviem skatlogiem. Pro-
tams, ir veikali, piemē-
ram, “PTA”, kas gādā, lai 
skatlogs būtu interesants. 
Diemžēl vairāk gan ir 
tādu veikalu, kuru skatlo-
gi izskatās pēc letes tirgū, 

nevis tirdzniecības centrā. Ja “Ori-
go” administrācija mācētu panākt, 
lai arī tie šobrīd nepietiekami ap-
zinīgie veikali mainītos un rūpīgāk 
iekārtotu gan savas telpas, gan arī 
skatlogus, tad būtiski mainītos arī 
viss centrs, tā atmosfēra kopumā.

Vēl viena lieta, ko jau iepriekš 
esmu aktualizējusi, bet kas joprojām 
nav atrisināta, ir autostāvvieta. Šo-
brīd tā ir tikai par maksu, un tas no 
došanās uz “Origo” attur ģimenes, 
proti, cilvēkus, kas raduši brīvdienās 
kopā doties iepirkties. Arī es, ja varu 
izvēlēties starp centu, kur ir bez-
maksas stāvvieta, un tādu, kur par 
mašīnas novietošanu ir jāmaksā, iz-
vēlēšos pirmo. Taču, līdzīgi kā dau-
dzi tirdzniecības centri, arī “Origo” 
saviem klientiem varētu piedāvāt 
bezmaksas stāvvietu. Šo jautājumu 
visi nomnieki varētu atrisināt kopī-
gi – kaut no mārketingam paredzē-
tā finansējuma. Diemžēl pagaidām 
man nesaprotamu iemeslu dēļ šāds 
ierosinājums citu nomnieku vidū 
nav izpelnījies atsaucību.

Kopumā vērtējot darbu “Ori-
go”, esam apmierināti – gan ar 
cilvēkiem, kas šeit iepērkas, gan 
arī ar administrāciju, kas vienmēr 
palīdzējusi risināt ikvienu mums 
aktuālu jautājumu. Vien ceru, ka 
“Origo” būs vairāk tādu nomnie-
ku, kas savu darbu darīs ar prieku 
un, domājot par savu izskatu, cen-
tīsies iepriecināt arī pircējus. 

“Labs, pierasts veikals, kur var at-
rast visu. Tiesa, meklējot vajadzī-
go, jārēķinās ar zināmu grūstīša-
nos, tāpat var gadīties, ka, ņemot 
vienu preci, tev uz galvas uzkrīt 
cita. Bet, ja pie neērtībām pierod, 
ar tām var sadzīvot,” tā tirdzniecī-
bas centra “Origo” veikalu “Dro-
gas” vērtē pircēji. Viņi “Z-Atskai-
tei” atklāj savus novērojumus un 
ierosinājums.

Studente Ilona atzīst, ka “Dro-
gās” parasti iepērkas, ja nepieciešams 
kāds sīkums no kosmētikas, sadzīves 
ķīmijas vai “meiteņu lietām”. “Jau ga-
diem iepērkos “Drogās” un vienmēr 
atrodu to, kas man vajadzīgs. Bieži 
esmu arī tajās “Drogās”, kas atrodas 
tirdzniecības centrā “Origo”. Jāatzīst, 
ka visi šīs firmas veikali ir līdzīgi – ta-
jos ir daudz preču un salīdzinoši maz 
vietas, kur cilvēkiem pārvietoties. 
Bet “Origo” esošās “Drogas”, šķiet, ir 
šaurākās no visām, kurās esmu bijusi. 
Te bieži gadās “iesprūst”, jo priekšā 
stāvošais pircējs neļauj virzīties tālāk, 
bet arī apgriezties nevar, jo aizmugu-
rē jau iesprūdis nākamais,” atzīst slai-
dā studente. Viņa novērojusi, ka rei-
zēm neērtības ir arī pie kasēm – to ir 
tikai trīs, un ne vienmēr strādā visas 
kases. Tādēļ pircējiem gadoties stāvēt 
krietnā rindā, kas šaurību veikalā ti-
kai vairo. Tomēr plašais preču klāsts 
un pieņemamās cenas esot tā vērtas, 
lai šīs neērtības pieciestu.

Savukārt Dainis, kas no “Dro-
gām” iznācis ārā, lai mierīgākā vietā 
pagaidītu savu draudzeni, izteiku-
mos ir skarbāks: “Es saprotu, ka 
ir labi, ja vienā veikalā var nopirkt 
daudzas vajadzīgās lietas, bet tā šau-
rība man šķiet briesmīga. Es apbrī-
noju sievietes, kas gatavas cita citai 
stumties garām, lai tikai nopirktu 
kārtējo zeķbikšu pāri vai lūpu krāsu. 
Turklāt te jebkurā brīdī tev kaut kas 

var uzkrist uz galvas – paskatieties 
paši! Preces sablīvētas tā, ka, ņemot 
vienu kastīti, ir gandrīz droši, ka 
otra tev uzkritīs virsū. Arī tās kar-
tona kastes, kas saliktas augšā virs 
plauktiem, nekādu skaisto iespaidu 
neatstāj. Ja man būtu iespēja, vispār 
iepirktos tikai internetā vai plašos 
un ērtos veikalos, kādas “Drogas” 
noteikti nav. Bet man ir paveicies ar 
draudzeni, kas arī šādā šaurībā māk 
ātri iepirkties.” 

Bet mājsaimniece Ilona, vērtējot 
“Drogas”, atzīst, ka pie tām ir pie-
radusi un neko pārāk kritizēt nevē-

las. “Šeit bieži ir labas akcijas, tāpēc 
preces var iegādāties lētāk nekā citos 
veikalos. Arī pārdevējas ir izpalīdzī-
gas, ja pati kaut ko nespēju atrast. 
Esmu padomju laika cilvēks un labi 
atceros, kā kādreiz pēc katras mantas 
bija jāstāv garā rindā, tādēļ īpaši ne-
satraucos arī par to, ka “Drogās” ga-
rākas vai īsākas rindas ir ikdiena. Tie-
sa, ja veikals uzstādītu papildu kases 
un organizētu izeju arī tajā galā, kur 
šobrīd ir tikai ieeja, es priecātos. Tas 
noteikti situāciju uzlabotu. Bet ko-
pumā “Drogas” ir labs veikals vidus-
mēra pircējam, kāda esmu arī es.” 

Veikala “Drogas” pircēji iesaka: 
plašākas ejas un papildu kasi

Klienti vērtē

Vērtē pircējs

Nomnieka viedoklis

Aptaujātie veikala 
“Drogas” klienti norādīja: 
ja strādātu visas kases, 
nebūtu jādrūzmējas un 
tik ilgi jāstāv rindās

Iepirkšanās procesu 
apgrūtina saspiestība.

Pircēji ir pamanījuši 
arī nedroši novietotās 
preces un pat kastes, 

kuras draud uzkrist uz 
galvas

Bezmaksas stāvvieta 
klientiem vairotu lojalitāti

Kā vērtējat tirdzniecības centra “Origo” pārdevēju darbu?

Agnese, 
audzina mazuli:

Jāatzīst, ka dau-
dzu pārdevēju 
sejās jūtams no-
gurums. Tiesa, 
ņemot vērā šo-
dienas apstākļus un garās darba stundas, 
ko viņas strādā, varu to arī saprast. Tādēļ 
īpaši nesatraucos, ja pārdevēja nav man uz-
smaidījusi. No veikala ātri eju ārā tikai tad, 
ja pat pēc tam, kad pati esmu lūgusi palī-
dzību, pārdevēja turpina runāt pa telefonu 
un nepievērš man uzmanību vai ar rokas 
mājienu liek man stāvēt un gaidīt. Neatce-
ros, kurā veikalā tieši tas bija, bet vienā no 
tiem, kas atrodas pulksteņa mājas trešajā 
stāvā, man tā gadījās. Taču ir arī patīkami 
izņēmumi. Piemēram, nupat biju veikalā 
“Kolonna”, kur pārdevēja, redzot manu 
apjukušo sejas izteiksmi, uzreiz steidzās 
klāt un palīdzēja izdarīt pirkumu. Viņa bija 
atsaucīga, bet ne uzbāzīga. Domāju, viņa 
strādā īstajā vietā un dara īsto darbu.

Kristīne, 
strādā:

Pati savulaik es-
mu strādājusi 
par pārdevēju un 
zinu, cik patiesībā 
grūts ir šis darbs. 
Ir jāmāk būt laipnai un izpalīdzīgai, bet ne 
uzbāzīgai, jācenšas izzināt pircēja vēlmes, bet 
nedrīkst pārāk tincināt. Arī man pašai nepa-
tīk, ja pārdevējs pārāk bāžas virsū, reizēm es 
vēl lāgā neesmu paspējusi ieiet veikalā, kad 
man jau skrien klāt un prasa, kā var palīdzēt. 
“Origo” tas ir redzams dažos mobilo tele-
fonu, kā arī dārglietu un apģērbu veikalos. 
Bet, piemēram, “Narvesen” veikalā ir viens 
puisis, kas ir ļoti labs pārdevējs. Ja pērku 
šokolādi, viņš jautā, vai nevēlos klāt arī tēju 
vai kafiju, bet citiem, kas pērk cigaretes, viņš 
piedāvā šķiltavas. Tas viss ir neuzbāzīgi un 
patīkami. “Origo” var redzēt, ka ir pārdevēji, 
kas māk teicami apkalpot klientu, bet ir arī 
tādi, kuriem vajadzētu vai nu būtiski mainī-
ties, vai arī meklēt citu, vieglāku darbu. 

Leons, 
mācās par 
zobārstu:

Cik veikalu, tik 
arī pārdevēju. Ir 
tādi, kas priecē, 
palīdz izvēlēties 
un iesaka arī veidu, kā dažādas drēbes sa-
kombinēt labāk, bet ir arī tādi, kuriem pir-
cējs ir drīzāk apgrūtinājums. Pirms pāris 
dienām biju veikalā, kur gribēju nopirkt 
bikses, bet pārdevējas bija tik jaukas, ka re-
zultātā nopirku ne tikai bikses, bet arī tām 
pieskaņotu kreklu, siksnu un pat zeķes. 
Taču nedomāju, ka ļoti atšķirīgā apkalpo-
šanas kvalitāte dažādos “Origo” veikalos ir 
kaut kas ārkārtējs. Man diezgan bieži sanāk 
būt ārzemēs, un arī tur gadās jaukas, izpa-
līdzīgas pārdevējas, bet ir arī nīgrās. Taču 
skaidrs ir arī tas – ja vienu reizi kādā veika-
lā esmu apkalpots ļoti slikti, es tajā veikalā 
iekšā vairs neiešu, ir pietiekami daudz citu 
vietu, kur dabūšu tās pašas mantas, bet no 
patīkamākas pārdevējas rokām.

Irēna, 
ārste:

“Origo” pārde-
vēji ir ļoti da-
žādi. Ir tādi, ar 
kuriem prieks 
kontaktēties, bet 
ir arī tādi, kas izskatās pārāk noguruši, 
nomocījušies, un man tīri instinktīvi 
gribas iet no veikala ārā un nelikt cil-
vēkam vēl vairāk mocīties. Bet burtiski 
tikko esmu iznākusi no veikala “Lelija” 
un šīs pārdevējas vēlos uzslavēt. Viņas 
neuzbāzās, bet uzreiz piedāvājās palī-
dzēt, turklāt rezultātā ieteica man iegā-
dāties nevis to, kas bija pats dārgākais, 
bet to, kas man vislabāk piestāvēja. Pa-
tiešām patīkami! Starp citu, nesen biju 
Vācijā, kur arī pastaigājos pa veikaliem. 
Ja salīdzina tur redzēto ar to, kas notiek 
“Origo”, tad jāteic, ka pie mums tomēr 
apkalpošanas kultūra ir augstāka. Pārde-
vējas biežāk uzsmaida, biežāk sasveicinās 
un palīdz izvēlēties.



Viens no senākajiem neordinārā 
koncepta pārstāvjiem ir uzņēmu-
ma “Pirmais Centrs” preses stends 
C tunelī. Šeit pircējs var iegādāties 
krietni nocenotus žurnālus, kuru 
vienīgais trūkums ir fakts, ka tie nav 
gluži “pirmā svaiguma”.

Uzņēmuma direktors Sergejs 
Krevenkovs atzīst, ka ideja par šādu 
žurnālu tirdzniecību aizgūta Krie-
vijā, kur līdzīga prakse ir populāra. 
“Savulaik nospriedām, ka arī Latvi-
jā cilvēkiem, kuriem patīk lasīt, bet 
ne vienmēr pietiek līdzekļu jaunā-
ko žurnālu iegādei, mūsu koncepts 
varētu būt labākais risinājums. Un 
izrādās – mēs nekļūdījāmies. Pāris 
gados, kopš strādājam “Origo” un 
arī citviet, esam ieguvuši pastāvīgos 

pircējus, un nākas atzīt, ka krīze 
mūsu biznesam neskādē. Varbūt pat 
tā nāk par labu.” 

S. Krevenkovs gan atzīst, ka mē-
nesi vai divus mēnešus vecie žurnāli 
pieejami vien krievu valodā. Tas lielā 
mērā saistīts ar Latvijas preses bizne-
sa pārstāvju noraidošo pozīciju. “Sa-
vulaik mēģinājām noslēgt līgumu, 
kas mums ļautu par lētāku naudu ie-
gādāties un tālāk pircējam pārdot arī 
Latvijā izdotos žurnālus. Taču mūsu 
priekšlikums tika noraidīts – Latvijā 
preses biznesa pārstāvjiem labāk pa-
tīk savu preci vienkārši utilizēt, nevis 
censties iegūt no šiem atlikumiem 
kaut daļu ienākumu. Tādēļ turpi-
nām sadarboties ar Krievijas uzņē-
mumiem,” stāsta S. Krevenkovs. 

Ar garu pircēju rindu septembra 
nogalē tirdzniecības centra “Origo” 
A mājas trešajā stāvā darbu sāka 
 jauns firmu “Cubus”, Dressmann” 
un “Big Bok” outlet veikals.

Veikalā pārsvarā atrodamas man-
tas no veikaliem, kas cieta ugunsgrē-
kā tirdzniecības parkā “Alfa”, taču ir 
apkopotas preces arī no citiem “Ga-
lactico” tirdzniecības centros eso-
šajiem veikaliem. Šo preču cena ir 
būtiski zemāka, un šķiet, ka pircēji 
ir apmierināti. 

T/c “Origo” vadītājs Aleksandrs 
Ņemirovskis atzīst, ka outlet veikals 
tirdzniecības centrā “Origo” turpi-
nās darbu vien pāris mēnešu, – kad 
visas savāktās preces būs izpārdotas, 
outlet veikals tiks slēgts un tā vietā 
nāks jauns nomnieks.

To, ka jaunais outlet veikals patie-
šām ir pieprasīts, liecina garās rindas, 
kas pie veikala veidojās vairāku dienu 
garumā. Tieši lielā pircēju pieplūdu-
ma dēļ veikala durvīs visu laiku bija 
jāstrādā apsardzes darbiniekam, kas 
kontrolēja apmeklētāju skaitu veikalā. 

Uzrunātie pircēji neslēpj – lai arī 
stāvēšanai rindā un iekļūšanai vei-
kalā bija jātērē vismaz pusstunda, 
varbūt pat vairāk, tas esot tā vērts. 

Ligita, kas nupat iznākusi no veikala 
ar trim lieliem iepirkumu maisiem, 
atzīst: iztērētais laiks ir atmaksājies 
ietaupītā naudā. “Es bieži iepērkos šo 
firmu veikalos un, redzot, ka bikses, 
kas parasti maksā ap simts latiem un 
vairāk, tagad ir par pārdesmit latiem, 
man patiesi kļūst vienalga, ka bija jā-
stāv rindā.” “Lielisks veikals šodienas 
apstākļos,” vērtē Ligita. Arī Daiga un 

Armands uz “Origo” bija braukuši 
tieši jaunatvērtā outlet veikala dēļ. 
“Mēs padzirdējām, ka šeit par lētu 
naudu būs iespējams iegādāties tās 
drēbes, kas “Alfā” notikušajā uguns-
grēkā sadūmojās. Ja stāstītais būs pa-
tiesība, noteikti krietni sapirksimies, 
un tas nekas, ja drēbes pirms vilkšanas 
mugurā būs jāizmazgā,” stāsta Daiga, 
kas rindā stāv jau 40 minūtes.

24. augustā “Origo” darbu uz-
sāka veikals “Smaržu templis”. Tā 
pārstāves atzīst, ka par pircēju trū-
kumu šeit sūdzēties nevarot. “Die-
nā ir vismaz 30 pircēji, kas izvēlas 
smaržas sev vai dāvanai, bet to 
cilvēku daudzums, kas vienkārši 
interesējas, nav saskaitāms. Šobrīd 
ar darbu esam apmierināti un es 
ticu, ka turpmāk mums veiksies 
aizvien labāk,” stāsta veikala pār-
devēja Irēna Knauere. Lai gan 
veikals atvērts salīdzinoši nesen, 
netrūkst arī pastāvīgo klientu, – 
piebilst pārdevēja. 

I. Knauere atklāj, ka “Smaržu 
templī” var iegādāties Bulgārijā ra-
žotus labas kvalitātes smaržūdeņus, 
kuru aromāti ir pietuvināti daudzu 
populāru zīmolu radītajiem. Izvē-
lējies sev tīkamāko aromātu, pir-
cējs turpat uz vietas var vērot, kā 
viņa smaržūdens tiek iepildīts paša 
izvēlētā flakonā. Arī tie atšķiras 

gan pēc formas un krāsas, gan arī 
pēc tilpuma. 

Būtiski, ka pārdevējas lieliski orien-
tējas smaržu pasaulē. Ja pircējs nosauc 

savas iecienītākās smaržas, viņas veikli 
piemeklēt tām līdzīgu, bet cenas ziņā 
krietni lētāku aromātu. Prieks gan 
ķermenim, gan acīm, gan maciņam! 

Outlet veikals, kurā, kā minēts fasādes izkārtnē, tika izpārdota bojātā prece, 
atvēršanas brīdī bija tik pieprasīts, ka pie veikala durvīm veidojās rinda

Klienti ir novērtējuši iespēju iegādāties 1–2 mēnešus vecus žurnālus, kas maksā pat 
līdz 70 procentiem lētāk nekā jauni. Lielākoties tie ir modes, adīšanas, vēstures, 
zinātnes vai bērnu žurnāli

“Smaržu templī” var iegādāties Bulgārijā ražotus smaržūdeņus, kuru aromāti ir 
pietuvināti daudziem populāriem zīmoliem. Pircējs var vērot, kā parfīms tiek 
iepildīts paša izvēlētā flakonā

Īstais laiks neparastiem risinājumiem
“Lai cik noguris un nomākts būtu cilvēks, viņu aizrauj viss jau-
nais un neparastais. Bet biznesā svaigas idejas var kļūt par veik-
smes atslēgu. Man ir gandarījums, ka mūsu tirdzniecības centrā 
parādās aizvien vairāk neordināru konceptu, kas šurp var atvest 
arī jaunus pircējus,” tā tirdzniecības centra “Origo” direktors 
Aleksandrs Ņemirovskis. Šobrīd “Origo” ir gan tādi neparasti 
koncepti, kas darbojas jau pāris gadu un ir veiksmīgi atraduši 
savus pircējus, gan arī jaunienācēji.
Neparasto konceptu pārstāvji ir pārliecināti, ka laiks, kurā dzī-
vojam, ir pats labākais neparastām idejām, jauniem konceptiem, 
pārsteigumiem. “Treknajos gados, kad visiem viss bija kārtībā, ne-
vienam īpaši negribējās iespringt un domāt par kaut ko jaunu. Bet 
tagad, ja tu vēlies izdzīvot, turklāt vēl attīstīt biznesu, tu nedrīksti 
būt tāds kā visi citi. Ir jāmeklē specifiskais, ar ko tu vari atšķirties. 
Ja tu to spēj, krīze izrādīsies panākumu ceļa sākums, nevis beigas,” 
spriež tirdzniecības centra “Origo” jaunā nomnieka – veikala “Art 
Tabakery” pārstāvis Oļegs Solodovņiks.

Veciem žurnāliem pircēju netrūkst

Neparasts un pirmajā mirklī pār-
steidzošs ir arī tirdzniecības centra 
“Origo” jaunā nomnieka – veikala 
“Art Tabakery” koncepts. Proti, ok-
tobrī B tunelī uzņēmuma “Avalon” 
jaunais veikals sāks piedāvāt vienu-
viet iegādāties tabaku un mākslinie-
kiem nepieciešamās lietas – krāsas, 
molbertus, otas un līdzīgas mantas. 

“Pirmajā mirklī krāsas kopā ar 
tabaku varētu šķist dīvains salikums, 
taču paši mākslinieki mūs līdz tam 
aizveda – savulaik mums Valmierā 
bija veikals, kur tirgojām kvalita-
tīvu tabaku. Izrādījās, ka liela daļa 
mūsu pircēju ir mākslinieki. Tad arī 
nāca apskaidrība, ka ka ne viens vien 
mākslinieks patiesi ir aizrautīgs labas 
tabakas cienītājs. Kad šī lieta kļuva 

skaidra, bija tikai loģiski mūsu preču 
klāstu papildināt un māksliniekiem 
vienuviet piedāvāt visu viņiem nepie-
ciešamo,” ceļu līdz neparastajam kon-
ceptam skaidro uzņēmuma pārstāvis 
Oļegs Solodovņiks. Viņš atzīst, ka 
Valmierā pirmais apvienotais tabakas 
un mākslas priekšmetu veikals guvis 
lielu atsaucību, viņš nešaubās, ka arī 
“Origo” darbs būs sekmīgs. 

“Esam pārliecinājušies, ka māksla 
un “labs dūms” ir cieši saistīti. Tādēļ 
ticam savai idejai, saviem panāku-
miem un esam pārliecināti. Jau tagad 
zinu savus klientus, kas gaidīt gaida, 
kad atvērsim veikalu “Origo” – tā at-
rašanās vieta ir ļoti ērta. Turklāt zinu, 
ka uz “Origo” mūsu dēļ turpmāk 
dosies arī tādi cilvēki, kas iepriekš šo 

tirdzniecības centru nav izvēlējušies,” 
atklāj O. Solodovņiks.

Jaunajā veikalā nebūs atrodamas 
cigaretes, kas pieejamas vai katrā vei-
kalā. Šeit tabakas izstrādājumi būs 
augstākās kvalitātes, kas paredzēti 
“izsmalcinātiem deguniem”. Taba-
ka, pīpes un viss tam nepieciešamais 
papildaprīkojums ir Vācijas un Dā-
nijas labāko ražotāju produkcija.

No Vācijas nāk arī plašais krāsu, 
otu un molbertu klāsts.

«Fabrikas, ar kurām sadarboja-
mies, var lepoties ar veiksmīgu darbu 
100 un pat 150 gadu garumā. To pro-
dukcijas kvalitāte ir novērtēta visā Ei-
ropā, un mēs ticam, ka tā apmierinās 
arī visizsmalcinātākos Latvijas iedzī-
votājus,” rezumē Oļegs Solodovņiks.

“Avalon” jaunajā veikalā “Art Tabakery” vienuviet piedāvās tabaku un māksliniekiem 
nepieciešamas lietas – krāsas, molbertus, otas un līdzīgas mantas

“Art Tabakery” vieno mākslu un labu tabaku

Tīkamās smaržas vēlamajā flakonā

Pēc sadūmotām un bojātām drēbēm stāv rindā



Jaunie nomnieki

Stājoties amatā, izvirzīju sev vienu 
mērķi – ar darbu parādīt, ka esam 
labākā apsardze, bet “Origo” – 
drošākais tirdzniecības centrs visā 
Rīgā,” atklāj jaunais tirdzniecības 
centra “Origo” apsardzes vadītājs 
Guntis Bundzenieks.

Militārā pieredze
Oficiāli jaunajā amatā Guntis 

Bundzenieks stājās 2009. gada 
24. augustā. Tas viņam bija paaug-
stinājums amatā – līdz šim viņš 
bija apsardzes maiņas vecākais 
tepat tirdzniecības centrā “Ori-
go”. Bet kopumā apsardzes darbā 
Guntis nostrādājis turpat desmit 
gadus, un tie visi bijuši saistīti ar 
“Origo”. “Jau armijā sapratu, ka 
militārās struktūras man ir tuvas 
un šādā organizācijā vēlos turpināt 
savu  profesionālo darbību. Tiesa, 
armijas virsdienestā palikt nevēlē-
jos un tāpēc par labāku izvēli at-
zinu darbu apsardzes firmā. Tā arī 
nokļuvu “Origo”, kur sāku strādāt 
par apsargu. To, ka šobrīd esmu 
tirdzniecības centra apsardzes va-
dītājs, lielā mērā saistu ar savu 
aizrautību un patiku pret darbu. 
Esmu gandarīts, ka tādu pašu pa-
tiku un aizrautību redzu arī savā 
komandā,” stāsta 31 gadu vecais 
Guntis Bundzenieks. 

“Origo” pārmaiņas – 
acu priekšā

Jaunais apsardzes vadītājs atzīst, 
ka redzējis, kā “Origo” mainās, kā 
tiek piebūvēti papildu korpusi, no-
jaukts un no jauna uzcelts pulksteņa 
tornis, veikti iekšējie uzlabojumi, 
kā pavisam nesen nojaukta turpat 
līdzās esošā pasta ēka. Taču būtiskas 
pārmaiņas skārušas arī tirdzniecības 
centra drošības dienesta funkcionē-
šanu. “Kad centrs uzsāka darbu, vie-
na no nopietnākajām problēmām 
bija ubagošana un bezpajumtnieki, 

kas bija pieraduši uzturēties stacijas 
teritorijā. Šodien šādas problēmas 
mums vairs nav,” uzsver Guntis 
Bundzenieks.

“Būtiski ir mainījies arī drošī-
bas sistēmu tehniskais risinājums. 
Ir uzstādītas videonovērošanas ka-
meras, veikali aprīkoti ar mūsdienu 
prasībām atbilstošām signalizācijas, 
trauksmes pogām, ir arī citi moder-
ni risinājumi. Allaž klāt ir arī dzīvā 
apsardze, kas ar savu klātbūtni ap-
meklētājos vairo drošības sajūtu,” 
stāsta apsardzes vadītājs.

Ilgstoša sadarbība 
ar “Grifs AG”

“Grifs AG” ir “Origo” sadarbības 
partneris kopš 2002. gada. “Mums 
“Origo” apsargāšana vienlaikus ir lie-
la atbildība un darbs, kas katru dienu 
māca ko jaunu. Esam gandarīti, ka 
varam apsargāt šo objektu, un izjū-
tam prieku par sadarbību, kas mums 
veiksmīgi attīstījusies gan ar tirdznie-
cības centra “Origo” un “Linstow” 
administrāciju, gan arī nomnie-
kiem,” stāsta “Grifs AG” korporatīvo 
klientu apsardzes vadītājs Uģis Začs.

“Origo” ir īpašs objekts
Uģis Začs atzīst, ka šis ir nepa-

rasts, sarežģīts, bet vienlaikus arī inte-
resants apsardzes objekts. “Pirmkārt 
jau jāatzīmē, ka “Origo” ir stratēģisks 
objekts – šeit taču atrodas starptau-
tiskā dzelzceļa stacija “Rīga”. Ir jābūt 
gataviem, ka te var notikt jebkas, un 
mums jāspēj reaģēt operatīvi. Turklāt 
lielās cilvēku plūsmas dēļ šis objekts 
ir ļoti smags: jo vairāk cilvēku, jo vai-
rāk incidentu var gadīties – tā taču 
ir ābeces patiesība. Tomēr vienlaikus 
mūsu objekts ir arī ļoti interesants.  
Nav divu vienādu dienu, vienādu 
notikumu, un tas darbu dara inte-
resantu, turklāt katra darbā pavadītā 
diena paaugstina apsargu profesiona-
litāti,” stāsta Uģis Začs. 

Taču vienlaikus “Grifs AG” kor-
poratīvo klientu apsardzes vadītājs 
atzīst, ka kārtīgs darbs un profesio-
nāli darbinieki pat šādos sarežģītos 
apstākļos spējuši panākt, ka “Origo” 
var droši justies gan pārdevēji, gan arī 
apmeklētāji. “Protams, var gadīties 
un ik dienu arī gadās kādi starpgadī-
jumi, taču mākam ar tiem tikt galā, 
un ir gandarījums, ka arī veikali aiz-
vien lielāku uzmanību pievērš savai 
drošībai,” tā Uģis Začs par darbu.

Jaunā vadītāja vecie hobiji
Bet Guntis Bundzenieks atklāj, 

ka, par spīti lielajai aizrautībai ar 
darbu, viņam ir arī vaļasprieki. 
Viens no senākajiem un arī lielā-
kajiem ir hokejs, kurā pirmos so-
ļus ceļā uz profesionāla hokejista 
karjeru sper arī divi viņa dēli. Tā-
pat Guntim patīk arī velobraukša-
na. Kopā ar “Grifs AG” apsardzes 
darbinieku komandu viņš ir startē-
jis  Igo Japiņa rīkotajā SEB bankas 
velomaratonā. “Varbūt ar laiku arī 
mums, “Origo” apsardzei, izdosies 
izveidot kādu sporta komandu un 
kopā startēt hokeja mačos, velo-
braucienos vai kādā citā interesantā 
disciplīnā. Bet pagaidām koncen-
trējamies uz darbu – veikalniekiem, 
pārdevējiem un arī apmeklētājiem 
ir jājūtas droši.”

Septembrī ar krāsainām, smaržī-
gām un tikai no dabiskiem mate-
riāliem gatavotām ziepēm tirdz-
niecības centrā “Origo” pircējus 
uzrunā veikals “Baltic Beauty”.

Jaunais veikals atrodas tirdz-
niecības centra “Origo” A mājas 
otrajā stāvā līdzās skaistumkopša-
nas centram “Kolonna”. Veikalā 
pircējs var atrast visdažādāko krāsu 
un smaržu ziepes, kā arī dažādus 
ārstnieciskās kosmētikas un ķer-
meņa kopšanas līdzekļus skaistam 
augumam. Tepat atrodamas arī ar 
rokām darinātas sveces, pirts cepu-
rītes un ēteriskās eļļas. Turklāt vi-
sas preces esot par cenu, kas pircēja 
maciņam draudzīgāka nekā “Baltic 
Beauty” tiešā konkurenta – Sten-
dera ziepju fabrikas – produkcija. 

Smaržīgās un vizuāli pievilcī-
gās ziepes visbiežāk iegādājas dā-
mas, kas izvēlas oriģinālas, ikvie-
nam tīkamas dāvaniņas. Tādēļ šeit 
tiek domāts arī par to, kā pirkumu 
glīti iesaiņot.

Veikala pārdevēja Ilana Varzo-
ņina neslēpj: “Veikala iekārtojumā 
ir lietas, kas jāuzlabo. “Origo” ir 
laba vieta, kur ļoti daudz apmek-
lētāju. Pagaidām gan jāatzīst, ka 
daudzi no viņiem paiet mums ga-
rām, vien uzmetot ziņkārīgu skatu. 
Šobrīd domājam, ko darīt, lai vei-
kals kļūtu interesantāks, kā panākt, 
lai pircējs šeit piestāj. Raizes rada 
arī nemitīgais caurvējš. Taču esmu 
pārliecināta, ka mēs visus uzdevu-
mus atrisināsim un apmierināti 
būs gan pircēji, gan arī mēs paši,” 
tā pārdevēja Ilana Varzoņina. 

Mērķis: pats drošākais tirdzniecības centrs Rīgā

Sīvā konkurencē noskaidroti 
konkursa “Latvijas daba – mūsu 
skaistums” 30 labāko fotogrāfiju 
autori, kuru darbi turpmāk būs 
apskatāmi septiņās dažādās Latvi-
jas vietās – arī tirdzniecības centrā 
“Origo”.

Organizācija “Creativus” infor-
mē, ka foto konkursā, kas risinājās 
augustā, bija iespēja piedalīties ik-
vienam, kuru interesē fotomāksla 
un daba. Dalībniekiem bija jāie-

sūta 1–5 fotogrāfijas, kurās inte-
resantā veidā būtu atainota kāda 
īpaša, plašākai sabiedrībai nezi-
nāma vieta vai dabas objekts, kas 
rosinātu to vēlāk apmeklēt un ie-
raudzīt realitātē. Iesūtītos darbus 
vērtēja žūrija, atlasot 30 labākās 
fotogrāfijas, kuras izraudzīja  eks-
ponēšanai izstādē “Latvijas daba – 
mūsu skaistums”. 

Septembra nogalē izstāde tika 
atklāta tirdzniecības parkā “Alfa”, 
bet tālāk tā ceļos uz vēl sešiem 

objektiem Latvijā, viesojoties arī 
tirdzniecības centrā “Origo”. 

Izstādes laikā apmeklētājiem ir 
iespēja balsot par labāko attēlu. Bal-
sošanas rezultātā tiks noteikts kon-
kursa uzvarētājs. 

Fotokonkursa noslēguma pa-
sākumā uzvarētājam balvā tiks pa-
sniegti 100 lati, kā arī pārsteiguma 
balva no projekta organizatoriem. 
Savukārt 15 veiksmīgākie autori 
saņems veicināšanas balvas, bet kā-
dam tiks arī žūrijas specbalva. 

“Origo” būs redzams Latvijas skaistums fotogrāfijās

Basketbolistes radīja pozitīvas emocijas

Pasākumi “Origo”

Vasaras izskaņā tirdzniecības 
centrā “Origo” pat steidzīgākie 
garāmgājēji palēnināja soli, lai 
aplūkotu foto ziņu aģentūras 
“f64” fotogrāfiju izstādi “Mēs ar 
viņām lepojamies!”, kas veltīta 
Latvijas sieviešu basketbola iz-
lases gaitām 2009. gada Eiropas 
basketbola čempionātā. 

Foto ziņu aģentūras “f64” va-
dītājs Jānis Šķieris atzīst, ka kopš 
TTT slavas laikiem sieviešu basket-
bols Latvijā nebija piedzīvojis tik 
nedalītu fanu mīlestību, tik milzīgu 
mediju uzmanību un arī nesis tādas 
uzvaras. “Izstāde tapa, jo vēlējāmies 
dalīties ar emocijām un patiesiem, 
nesamākslotiem sporta mirkļiem. 
Tā palīdz atsvaidzināt atmiņu un 
ļauj vēl reizi pārdzīvot vārdos neap-
rakstāmās emocijas, ko mūsu meite-
nes mums deva,” tā J. Šķieris. Jāat-
zīst, ka ne viens vien steidzīgs gājējs 
pēkšņi apstājās pie fotogrāfijām. 

Gandarīts par izstādi ir arī 
tirdzniecības centra “Origo” vadī-
tājs Aleksandrs Ņemirovskis. “Mēs 
iestājamies par un atbalstām visu, 
kas rada pozitīvas emocijas. Šogad 
sports, bet sieviešu basketbols jo 

īpaši, radīja tik daudz satraukumu, 
prieku un emociju, ka bijām iein-
teresēti izstādes ierīkošanā. Tīras, 
patiesas emocijas ir cilvēciska bagā-
tība, un mums ir prieks, ka varē-
jām to vairot.” 

“Baltic Beauty” piedāvā ziepes 
pašu priekam un dāvanai

T/c “Origo” jaunais apsardzes 
vadītājs Guntis Bundzenieks 
gandarīts par būtiskiem 
uzlabojumiem drošības jomā

Ne viens vien steidzīgs gājējs pēkšņi apstājās pie fotogrāfijām, kurās bija iemūžināti 
emocionāli un dinamiski momenti no Latvijas sieviešu basketbola izlases sīvajām 
un dramatisma pilnajām cīņām 

Veikala “Baltic Beauty” plauktos savu pircēju gaida visdažādāko krāsu un smaržu 
ziepes, dažādi ārstnieciskās kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi, kā arī ar 
rokām darinātas sveces, pirts cepurītes un ēteriskās eļļas


