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Šis gads tirdzniecības centros 
“Alfa”, “Origo”, “Galerija 
Centrs”, “Mols” un “Dole” sā-

cies pozitīvi. Arī pavasarī rādītāji ir 
cerīgi – nostabilizējies apgrozījums, 
turklāt dažas nedēļas bijis vērojams 
pat tā pieaugums. Salīdzinājumā ar 
2009. gada martu šā gada martā ko-
pējais apgrozījuma kritums bija tikai 
3–4 % robežās, savukārt tirdzniecības 
centrā “Origo” apgrozījums martā pat 

pieauga par 2 % salīdzinājumā ar ie-
priekšējo gadu. 

Lieldienu nedēļā apgrozījums “Lins-
tow Center Management” (LCM) tirdz-
niecības centros pieauga par aptuveni 9 % 
salīdzinājumā ar pirmssvētku nedēļu. Ap-
grozījuma pieaugums tika konstatēts arī 
pirkumu skaita un vidējā apjoma ziņā. 

Kopumā LCM tirdzniecības centru 
sniegums šajā gadā pārsniedz vidējos 
mazumtirdzniecības rādītājus valstī.

“Origo” 
apgrozījuma 
pieaugums – 
pozitīvs 
signāls 

Līderu inovatīvie risinājumi
“Linstow Center 
Management” 
komercdirektore Evija 
Majevska norāda, ka 
ideju ģenerēšanas 
process nav apstājies, 
jaunās tehnoloģijas 
tiek adaptētas 
uzņēmuma un klientu 
vajadzībām.

Lasiet 3. lpp.

“Linstow” nostiprinās
“Tuvākajos 2–3 gados neskaidrību un 
izaicinājumu būs pietiekami daudz, 
tomēr parādās arī iemesli piesardzīgam 
optimismam,” prognozē “Linstow Center 
Management” iznomāšanas un attīstības 
direktors Mārcis Budļevskis.  

Lasiet 4. lpp.

Samazina energoresursu 
patēriņu
Turpinās energoefektivitātes 
projekta realizācija, atklājot aizvien 
jaunas taupīšanas iespējas. 
Energoresursu patēriņš jau ir 
samazināts par 15 procentiem.

Lasiet 6. lpp.

Jauna reklāmas aģentūra
Par “Origo” 
sadarbības partneri 
kļuvusi jauna un 
drosmīgām idejām 
bagāta mārketinga 
komunikāciju 
aģentūra 
“ Dreamers”. 

Lasiet 8. lpp.

“Galactico” veicina 
apgrozījumu

Statistikas dati 
liecina: elektroniskās 
kartes “Galactico” 
veicina apgrozījuma 
pieaugumu.

Lasiet 9. lpp.

“Origo” telpas pieprasītas
“Origo” telpas tukšas nestāv, pēc tām 
ir liels pieprasījums. Vien daži veikali 
atstājuši īrētās platības, bet tām jau īsā 
laikā pieteikušies jauni nomnieki. 

Lasiet 10. lpp.



2 viedoklis

Kopš iepriekšējā “Z-atskaites” iz-
laiduma apritējuši vairāki mēne-
ši, un pa šo laiku tirdzniecības 

centra attīstība ir virzījusies mērķ-
tiecīgi. Jau kopš šā gada pirmajiem 
mēnešiem labi jūtama atdzīvošanās, 
augusi pircēju plūsma un tirdzniecības 
centra kopējais apgrozījums, durvis 
vēruši vairāki jauni veikali. 

“Tallink” piesaista vairāk 
ārzemnieku
Šopavasar apmeklētības pieaugumu 
veicinājusi arī jaunās viesnīcas “Tal-
link” atvēršana Elizabetes ielā. Arvien 
biežāk “Origo” gaiteņos saklausāmas 
svešvalodas, un tas mums ir ļoti 
svarīgi. Simtiem Rīgas viesu, kas 
apmetušies viesnīcā tepat, pāri ielai, 
var nodrošināt “Origo” pastāvīgu pa-

pildu apgrozījumu, tāpēc vēlos vērst 
mūsu tirdzniecības centra veikalu un 
pakalpojumu sniedzēju uzmanību 
uz kvalitatīvu servisu un atbilstīgu 
piedāvājumu izstrādi arī turpmāk. 
Esmu pārliecināts, ka “Origo” pārde-
vējiem valodas barjeras nav un mums 
ir visas iespējas gūt panākumus kā 
vietējo pircēju, tā ārzemnieku apkal-
pošanā.

Jaunieši izvēlas “Origo”
Ievērojama daļa “Origo” pircēju jopro-
jām ir jaunatne, un tā nav nejaušība − 
tāda bijusi šī tirdzniecības centra sā-
kotnējā iecere. Ņemot vērā šo apstākli, 
maija vidū kopā ar jaunu sadarbības 
partneri – mārketinga komunikācijas 
aģentūru “Dreamers” – sākām reklā-
mas kampaņu, ar kuru uzrunājam tos 
jauniešus, kas šogad beidz skolas gai-
tas. To papildina arī atraktīva akcija, 
kurā iesaistījies pasažieru pārvadātājs 
“Tallink”.

Nav tukšu telpu
Protams, ņemot vērā līdzšinējo ekono-
misko situāciju valstī, šogad ir biju-
šas vērojamas pārmaiņas nomnieku 
sastāvā. Lai gan daži veikali no “Origo” 
aizgājuši, tomēr ir arī pozitīva tendence, 
proti, telpas tukšas nepaliek, pēc tām ir 
liels pieprasījums.  

Mākam taupīt līdzekļus
Pagājušajā gadā “Origo” ir ļoti labi 
veicies energoresursu taupības jomā. 
Par to esmu pateicīgs visiem nom-
niekiem, kas šim jautājumam pievēr-
suši uzmanību. Tirdzniecības centra 
milzīgās kopējās platības, izvietojuma 
specifikas un nemitīgās apmeklētāju 
plūsmas dēļ enerģijas patēriņš “Ori-
go” ir samērā augsts, tāpēc 11 % 
kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu mums nozīmē daudzu tūkstošu 
ietaupījumu. 

Tirdzniecība atdzīvojas
Labā ziņa ir tā, ka mūsu zemē ledus 
ir sakustējies. Par to liecina jau 
minētā atdzīvošanās tirdzniecības 
centrā, un tas prasa pareizu reakciju 
no tirgotāju puses. Nevajag dzīvot 
bailēs, jo īpaši bailēs, kas atbalsojas 
no aizgājušajām dienām. Tā vietā 
iesaku mēģināt atgūt pozīcijas, radot 
jaunus, aktuālus piedāvājumus. 
Nebūt nav tā, ka pirks tikai to, kas ir 
lēts. Pirks pamatos to, kas ir vaja-
dzīgs un kvalitatīvs. Tas attiecas uz 
visiem – kā uz modes preču un citiem 
veikaliem, tā uz pakalpojumu snie-
dzējiem, jo jaunas vēsmas vienmēr 
piesaista pircējus. Šajā sakarā vēlos 
arī norādīt, ka šopavasar klajā nācis 
elektronisks produkts, kas tapis 
sadarbībā ar “DnB NORD” banku – 
norēķinu karte “VISA Galactico”, par 
ko plašāk informēsim atsevišķā rakstā 
šajā “Z-atskaites” laidienā.

Vasarā jaunas iespējas
Kā ierasts, iestājoties saulainākam, 
siltākam laikam, laukumā pie tirdz-
niecības centra darbu sākušas trīs 
āra kafejnīcas, tāpat ieplānoti vairāki 
sabiedriski pasākumi – piemēram, 
jūnijā atklāsim pirmo lielformāta 
fotogrāfiju izstādi, kurai sekos arī 
citas; savukārt augusta beigās notiks 
tradicionālais folkfestivāls. Vasarā tiks 
manāmi uzlabots laukuma vizuālais 
izskats un iekārtojums – uzstādīsim 
jaunus, vienota formāta stacionārus 
stendus reklāmas un izstāžu vajadzī-
bām, pilnveidosim atpūtas vietas un 
gādāsim par dizaina vienotību āra 
kafejnīcām. Mēs esam par to, lai šeit 
pulsē dzīvība!

Aleksandrs Ņemirovskis,  
t/c “Origo” direktors

Ledus sakustējies. 
Laiks jauniem piedāvājumiem
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Vai klienti labi 
orientējas t/c “Origo”?

Gita no Jaunpils un Ieva no Rīgas:
Uz “Origo” nenākam pārāk bieži, vien tad, 
kad ir daudz laika līdz vilciena atiešanai. Tad 
mūsu satikšanās vieta ir “Origo” pulkstenis. 
Ja zināms noteikts veikals, kuru gribam ap-
meklēt, to atrast nav grūtību, jo atceramies, 
kur kas atrodas. Esam iecienījušas veikalu 
“Cropp Town”. Ja atver kādu jaunu veikalu, to 
atrodam pašas, staigājot pa “Origo” ēkām un 
skatoties apkārt. Par jauniem veikaliem uz-
zinām vien tad, ja pie tiem nejauši nonākam.

Ieva un Diāna no Rīgas: 
“Origo” iegriežamies samērā bieži, lielākoties 
garāmejot, jo tas vienmēr atrodas pa ceļam. 
Veikalus meklējam pēc intuīcijas, iepriekšē-
jās pieredzes un atkarībā no noskaņojuma. 
Ja jāatrod kaut kas īpašs, noderētu kopējs 
veikalu izvietojuma plāns – neesam ievēroju-
šas, vai te tāds ir, tāpēc dažreiz esam vaicāju-
šas informācijas centrā. Reiz mēs meklējām 
“Biļešu servisu”, un tur mums paskaidroja, 
kā to atrast. 

Evita un Toms no Rīgas:
Tā kā apmeklējam “Origo” visai bieži, esam labi 
to iepazinuši, tāpēc arī zinām, kurp doties, ja 
kaut kas vajadzīgs. Mūsuprāt, veikaliem vaja-
dzētu būt izvietotiem pēc specifikas – teiksim, 
saldumu veikali vienkopus, drēbju veikali citu-
viet un tā tālāk. Tad būtu pavisam vienkārši, 
bet nezinām, vai mūsdienās tas ir reāli.

Cienījamie sadarbības partneri! 
“Linstow Center Manage-

ment” (LCM), jau četrpadsmit 
gadu garumā attīstot un apsaimnie-
kojot tirdzniecības centrus “Alfa”, 
“Origo”, “Galerija Centrs”, “Mols” 
un “Dole” Latvijā, kā arī “Ülemis-
te” Igaunijā, ir cieši sadarbojies ar 
nomniekiem. Pēdējo gadu laikā esam 
jo īpaši rūpīgi strādājuši, lai palīdzē-
tu nomniekiem izturēt ekonomikas 
lejupslīdi – un tas mums kopīgiem 
spēkiem ir izdevies! 

Kā ilggadējam tirgus spēlētājam, 
izmantojot uzkrāto pieredzi, mums 
bija iespēja ieviest inovatīvus risinā-

jumus, tādā veidā radot jaunu vērtību 
uzņēmuma klientiem, kā arī tiešu 
finansiālo labumu. 

Nostiprinot līdera pozīcijas, mēs 
strādājam abos inovācijas virzie-
nos − gan attīstošajā  inovācijā, gan 
radikālajā inovācijā. 

Investēt attīstošajā inovācijā 
nozīmē apsaimniekošanas procesu 
uzlabošanu un izmaksu lejupslīdi, kā 
rezultātā esam ievērojami apcirpuši 
pieskaitāmās izmaksas, samazinot 
nomnieku rēķinus. Investējot energo-
efektivitātes pasākumos, ievērojami 
sarucis resursu patēriņš un ar to 
saistītās izmaksas. Visi šeit minētie 
risinājumi LCM un nomniekiem dod 
prognozējamu tūlītēju un arī ilgtermi-
ņa finansiālo rezultātu, kas ir pamats 
izdzīvošanai globālajā ekonomikā.

Strādājot pie radikālās inovācijas, 
LCM savveidā izaicina tos industrijas 
konkurentus, kuri ignorē pārmaiņas 
tehnoloģijās. Šai inovācijai ir augsts 
nenoteiktības un riska pakāpes līme-
nis, jo industrijas mērogā tiek radīti 
jauni produkti ar grūti paredzamu 
iznākumu. Tāpēc precīzi definētie 
mērījumi palīdz izvērtēt radikālās ino-
vācijas gaitu. Dažu šādu “Galactico” 
produktu ieviešana ir ievērojami ma-
zinājusi līdzīgu konkurējošu produktu 
realizācijas apjomus. 

Ideju ģenerēšanas process nav 
apstājies. Sekojot pārmaiņām jauno 
tehnoloģiju jomā, tās tiek adaptētas 
uzņēmuma un klientu vajadzībām. 

Šeit un arī turpmāk mēs informē-
sim par jaunāko un iecerēm, stāstī-
sim, ko LCM ir jau paveicis un ko vēl 
plāno paveikt nomnieku labā.

Turpmāk regulāri 
informēsim par 
jaunumiem un 
sasniegumiem 
apsaimniekošanā 

Evija Majevska,  
“Linstow Center Management” 
komercdirektore
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“Linstow Center Management” 
(LCM) apsaimnieko piecus 
tirdzniecības centrus – “Alfa”, 

“Origo”, “Galerija Centrs”, “Mols” un 
“Dole”, kuros, kopā ņemot, ir izvietoti 
757 veikali. Mums kā apsaimniekotājiem 
tas ir pozitīvs izaicinājums – kopā ar tik 
daudziem un dažādiem partneriem mek-
lēt labākās attīstības iespējas apstākļos, kad 
pieprasījums pēc precēm un pakalpoju-
miem samazinās. 

Ir patiess gandarījums, ka, spītējot dau-
dzām grūtībām, lielākā daļa mūsu nomnie-
ku pagājušā gada laikā spējuši pielāgoties 
jaunajām tirgus prasībām un realitātēm, 
padarot savu biznesu daudz efektīvāku 
un konkurētspējīgāku. Tikai smags darbs 
kombinācijā ar prasmi un vēlēšanos mai-
nīties ļauj tirgotājiem saredzēt un izmantot 
tās neskaitāmās iespējas, kuras pavērušās 
šodien – iespējas iekarot tirgus daļu, atrast 
piemērotas telpas, piedāvāt pircējiem tieši 
to, kas viņiem šodien visvairāk nepiecie-
šams. Bet pamatā visām šīm iespējām vien-
mēr ir kāda jauna, aktuāla ideja.

Recesijas laikā pozitīvas 
tendences
Liels gandarījums, ka pagājušogad, vispā-
rējas recesijas apstākļos mums kopīgiem 
spēkiem ir izdevies LCM centros atrast 
vietu 54 šādām jaunām idejām, atverot 
54 jaunus veikalus! Šī gada 
sākumā atvērti vēl 14 veika-
li, pavisam drīz klāt nāks vēl 
jauni.

Uzlabos satiksmi
Šis pavasaris uzrādījis cerīgas 
apgrozījuma attīstības ten-
dences, un mēs kā apsaim-
niekotāji, cieši kopā ar jums, 
nomniekiem, strādājot pie ar-
vien jauniem uzlabojumiem, 
redzam stabilizāciju un ļoti 
ticam drīzai izaugsmei.

Šogad īstenosies vairāki 
ilgi plānoti ļoti nozīmīgi uz-
labojumi – pie t/c “Mols” un 

“Dole”, izmantojot īpašnieku piešķirtos lī-
dzekļus, kas tika izbrīvēti pēc LCM inicia-
tīvas, tiks pārbūvēti galvenie krustojumi ar 
maģistrālajām ielām, tādējādi nodrošinot 
iespēju klientiem ērti veikt kreiso pagrie-
zienu, gan iebraucot tirdzniecības centra 
teritorijā, gan izbraucot no tās uz Krasta 
un Maskavas ielu. Darbi tiks īstenoti jau 
vasaras sākumā, un šie infrastruktūras uz-
labojumi noteikti rosinās vairāk autobrau-
cēju iegriezties mūsu veikalos.

Paplašināsies esošie, 
jaunus nebūvēs

Domāju, nebūts pārspīlēts, ja teiksim, 
ka tirdzniecības centru platību piedāvā-
jums šobrīd Baltijā ir pietiekams. No attīs-
tītāju viedokļa drīzāk varam sagaidīt esošo 
tirdzniecības centru paplašināšanas nāka-
mās kārtas, nevis pilnīgi jaunus projektus. 
Domāju, ka jaunu t/c atvēršana tuvāko 3–5 
gadu laikā būtu pārāk riskanta, jo patērētā-
ji savā būtībā ir konservatīvi un paliek pie 
pārbaudītām vērtībām, bet piesaistīt Balti-
jas tirgum jaunus starptautiskus spēlētājus 
šobrīd ir grūtāk nekā jebkad agrāk. Tāpēc 
pietiekamas pircēju plūsmas piesaiste jau-
nam t/c, kas normālas konkurences aps-
tākļos pat augošā tirgū aizņem 2–3 gadus, 
tirgum sarūkot, visdrīzāk, aizņems vēl ilgā-
ku laika periodu, kā to pierāda t/c “Riga 
Plaza” piemērs Rīgā un t/c “Ozas” Viļņā. 

Veiksmīgas tirgošanas principi
Pircēji ir kļuvuši gudrāki, piesardzīgāki, 
taupīgāki, un ar to ir jārēķinās. Pircēju pie-
prasīts varētu būt tāds Latvijai pilnīgi jauns 
tirdzniecības centra formāts kā tirdzniecības 
parks, kas būtu orientēts uz lielformāta ma-
zumtirdzniecību un piedāvātu preces par iz-
devīgām cenām, kas pircējam tuvākos gados 
joprojām būs īpaši aktuāli. Tomēr cena ir ti-
kai daļa no veiksmīga piedāvājuma – precei 
jābūt cilvēkiem nepieciešamai, kvalitatīvai, 
pareizi pasniegtai – šie veiksmīgas tirgošanās 
principi patlaban ir daudz svarīgāki nekā 
pirms trim četriem gadiem, kad lielā mērā 
varēja pārdot gandrīz jebko un jebkā. 

Izmaksas – šā brīža 
izaicinājums
Šobrīd tirdzniecības centru sektorā attīstī-
tāju galvenais uzdevums un izaicinājums ir 
nodrošināt izmaksu efektivitāti esošajiem 
tirdzniecības centriem un to nomniekiem, 
kā arī patērētāju vēlmēm un pirktspējai 
atbilstošu piedāvājumu, bet tirgotāju gal-
venais uzdevums ir noturēt esošos klientus 
un pēc iespējas piesaistīt jaunus, lai brīdī, 
kad atsāksies apgrozījuma pieaugums, va-
rētu strauji palielināt peļņu.

Piesardzīgs optimisms
Sākot no šā gada februāra, manāma ap-
grozījuma stabilizēšanās – apgrozījums 

šobrīd atbilst reālajām 
tirgus vajadzībām, tā-
pēc uzskatām, ka esam 
ļoti tuvu zemākajam 
punktam. Tuvākajos 2–3 
gados neskaidrību un 
izaicinājumu mūsu kopī-
gajā ceļā būs pietiekami 
daudz, tomēr parādās arī 
iemesli piesardzīgam op-
timismam. Aicinu visus 
būt acīgiem un saredzēt 
uzlabojumu iedīgļus un 
potenciālās iespējas.

Lai mums vairāk labu 
ideju, lai pietiek gribas šīs 
idejas īstenot!  

Tirdzniecības centru 
pilnveides iespējas 
un turpmākā attīstība

Mārcis Budļevskis,  
“Linstow Center  
Management”  
iznomāšanas un  
attīstības direktors

Cena ir tikai daļa 
no veiksmīga 
piedāvājuma – precei 
jābūt cilvēkiem 
nepieciešamai, 
kvalitatīvai, pareizi 
pasniegtai
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Piesaista tūristus

Izpārdošanas kampaņa
Līdzīgi kā 2008. un 2009. gadā, arī šogad no 
16. līdz 20. jūnijam visos piecos “Galactico” 
tirdzniecības centros, tostarp arī “Origo”, nori-
sināsies vasaras preču izpārdošanas kampaņa 
“Treknās dienas!”. Veikaliem, kuriem nav ne-
kādu parādsaistību pret tirdzniecības centru, 
būs iespēja bez papildu nomas maksas “iz-
nākt” ārpus sava veikala telpām un piedāvāt 
ievērojamas atlaides vai īpašus piedāvājumus 
atsevišķām precēm vai preču grupām.
No “Galactico” puses tiks nodrošināts nepie-
ciešamais aprīkojums un reklāmas kampaņa. 
Pieteikumi jāiesniedz tirdzniecības centra ad-
ministrācijai līdz š. g. 28.maijam.

Foto izstādes 
Īsi pirms Jāņiem t/c “Origo” laukumā tiks at-
klāta pirmā lielformāta foto izstāde. Vispirms 
izstādē būs aplūkojami Valda Majevska foto 
darbi par jāņošanu un līgošanu. 
Jūlijā, īsi pirms X Skolēnu dziesmu un deju 
svētkiem, tiks atklāta foto izstāde “... dzie-
dot dzimu, dziedot augu...”. No 6. līdz 11. 
jūlijam katru dienu tiks pievienoti jauni ma-
teriāli no šā gada X Skolēnu dziesmu un deju 
svētku norises.

Pasākumi laukumā 
Jūnija beigās, īsi pirms Starptautiskā mūzikas 
festivāla “Rīgas ritmi” koncertiem (festivāls 
sāksies 1. jūlijā), laukumā notiks festivāla ie-
skaņas koncerts, kurā piedalīsies populāri dže-
za mūzikas izpildītāji no Latvijas un ārzemēm.
Vasaras vidū norisināsies arī bērnu radošās 
darbnīcas, spēkavīru sacensības, dažādi 
sporta pasākumi – gan t/c “Origo” rīkoti, gan 
sadarbībā ar dažādām organizācijām.
Bet vasaras beigās − 20. un 21. augustā − 
norisināsies jau 7. “Origo” folkfestivāls ar bez-
maksas koncertu 21. augustā. Šoreiz festivā-
la viesi būs grupas no Moldovas, Slovēnijas, 
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Igaunijas un 
Latvijas.

Maija vidū tirdzniecības centrā 
“Origo” sākās reklāmas kampaņa, 
kas orientēta uz jauniešiem, pre-

cīzāk – tiem, kas šovasar beidz mācības skolā 
un gatavojas lielajam “lēcienam pasaulē”. 

Reklāmas kampaņas izstrādātāji, mārke-
tinga komunikāciju aģentūras “Dreamers” 
pārstāvji, vēlas uzrunāt mērķauditoriju – 
skolu jaunatni – vienkāršā un atraktīvā 
veidā, tāpēc reklāmas materiālos izmantota 
vizualizēta dinamika. Piemēram, reklāmas 
plakātos redzami jaunieši, kas lec ārā no 
rāmja, proti, dzīvē, pasaulē, un uzmanības 
piesaistīšanas nolūkā izmantoti arī uzskatā-
mi un praktiski izbaudāmi papildu elemen-

ti – batuti. Tie tiks izvietoti Stacijas lauku-
mā un to izmantošana būs bez maksas!

Līdz ar izlaidumu laika kampaņu 
“Origo” sadarbībā ar pasažieru pārvadā-
tāju “Tallink”, kam tirdzniecības centrā ir 
sava pārstāvniecība, sagatavojis interesantu 
kopīgu akciju. Piedāvājumā – iespēja vie-
nai Latvijas klasei nosvinēt izlaidumu uz 
prāmja reisā Rīga – Stokholma – Rīga, ie-
priekš piereģistrējoties izlozei tirdzniecības 
centrā “Origo”. Jo vairāk klasesbiedru pie-
reģistrēs savu klasi, jo lielāka iespēja laimēt 
izlozē, turklāt neviens nav spiests kaut ko 
pirkt un krāt čekus – nāc, reģistrējies un 
atpūties!

Pircēju pieplūdumu tirdzniecības centram 
veicina šopavasar tā tuvumā atvērtā 
viesnīca “Tallink Hotel Riga”. Tirdzniecības 
centram un pasažieru pārvadātājam 
“Tallink”, kas pārstāvēts arī “Origo” telpās, 
ir ieceres sadarbībai

“Origo” startē jauna 
reklāmas kampaņa 
un interesanta akcija

Jaunā reklāmas kampaņa ir 
orientēta uz jauniešiem, kas 
šovasar beidz mācības skolā. 
Lai uzrunātu skolu jaunatni, 
reklāmas materiālos izmantota 
vizualizēta dinamika
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Lai izvērtētu energoefektivitāti un 
energoresursu patēriņu tirdzniecības 
centros, “Linstow Center Manage-

ment” (LCM) piesaistīja konsultantus – 
uzņēmumu “KanEnergi”, kas iepriekš 
sadarbojies ar LCM viesnīcu energoefekti-
vitātes jautājumos. Sākot šo projektu 2008. 
gadā, tā mērķis bija tuvākajos trijos gados 
samazināt energoresursu (elektroenerģija, 
apkure, siltais ūdens) patēriņu vismaz par 
15 %, par atskaites punktu ņemot patē-
riņa apmēru iepriekšējā gadā. Lai gan šis 
mērķis jau ir sasniegts, energoefektivitātes 
projekta realizācija joprojām turpinās, jo ir 
atklājušās jaunas ietaupīšanas iespējas. 

Taupība sākas ar uzskaiti
Energoresursu taupība sākas ar izlietojuma 
precīzu uzskaiti. Šim nolūkam tika izvei-
dota speciāla attālinātās skaitītāju nolasīša-
nas sistēma, kurā katru dienu tiek apkopo-
ti un analizēti energoresursu patēriņa dati. 
Iegūtie dati tiek apkopoti nedēļas pārska-

tos, savukārt nedēļas pārskati tiek attēloti 
gada griezumā. 

Vides uzlabošana
Tirdzniecības centra “Origo” 2009. gadā 
ietaupīto energoresursu apjoms nozīmē ne 
vien izmaksu samazinājumu nomniekiem, 
bet arī ieguldījumu apkārtējās vides uzla-
bošanā (piemēram, šī ietaupījuma rezultā-
tā atmosfērā nav nonākušas apmēram 664 
tonnas ogļskābās gāzes izmešu). 

Jaunas spuldzes, 
apkure un kontrole
Turpinot energoefektivitātes projektu, šogad 
paredzēts uzlabot ēku pārvaldības sistēmu 
un aizstāt daļu esošo apgaismes ķermeņu 
ar energoefektīvākiem LED gaismekļiem. 
Apkures sistēma tiks aprīkota ar īpašiem 
filtriem, savukārt, lai varētu nodrošināt 
energoietilpīgu iekārtu papildu kontroli, 
tiks paplašināta attālinātās skaitītāju nolasī-
šanas sistēma. 

Nomnieku līdzdalība
Energoresursu izmaksu samazināšana ir 
ikviena nomnieka spēkos, jo veicamie pa-
sākumi nemaz nav sarežģīti – jāseko līdzi 
savam elektroenerģijas patēriņam, jāizvēr-
tē, vai nepieciešams pilns apgaismojums 
pirms veikala atvēršanas un pēc veikala 
slēgšanas, jāizmanto darbībai nepiecieša-
mais apgaismes spilgtums veikala darba 
laikā. Vajadzētu pārskatīt, kādi gaismas 
ķermeņi tiek ekspluatēti, kāds ir to izdalī-
tais siltums un patērētā elektroenerģija, kā 
arī izvērtēt apgaismojumu, tā spilgtumu, 
izvietojumu un dizainu, nepieciešamības 
gadījumā aicinot talkā savus apgaismoju-
ma projektētājus, lai rastu vislabāko risi-
nājumu, kā ar taupīgākiem gaismekļiem 
nezaudēt ierasto apgaismojuma vizuālo 
efektu. Protams, energoresursu efektīvas 
izmantošanas jautājumos tirdzniecības 
centra platību nomnieki vienmēr laipni 
aicināti sadarboties ar atbildīgajiem LCM 
darbiniekiem, kam ir bagāta pieredze šajā 
jomā, lai kopīgi rastu vispieņemamāko ri-
sinājumu savai tirdzniecības vai pakalpo-
jumu sniegšanas vietai.

Labākam rezultātam –
efektīva energoresursu izmantošana

Energoresursu patēriņa tendences 2007., 2008. un 
2009. gadā. Patēriņam pieaugot, iespējams operatīvi 
rīkoties, lai to samazinātu

T/c „Origo” energoresursu patēriņa 
samazinājums 2009. gadā salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu

Elektroenerģija	 -11%
Siltumenerģija	 -9%
Summārais	patēriņš	 -10%
Ūdens	 -34%

Šogad paredzēts aizstāt 
daļu no esošajiem 
apgaismes ķermeņiem 
ar energoefektīvākiem 
LED gaismekļiem. 
Savukārt nomniekiem 
vajadzētu pārskatīt, 
kādi gaismas ķermeņi 
tiek ekspluatēti, 
kāds ir to izdalītais 
siltums un patērētā 
elektroenerģija
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Tirdzniecības centru “Alfa”, “Ori-
go”, “Galerija Centrs”, “Mols” un 
“Dole” apsaimniekotājam “Lins-

tow Center Management” (LCM) ir izde-
vies 2009. gada laikā pieskaitāmo izmaksu 
budžetu optimizēt par vairāk nekā vienu 
miljonu latu jeb aptuveni 20 procentiem. 
Izmaksu samazināšanas iniciatīvas joprojām 
turpinās, un tas nozīmē, ka uzņēmuma sa-
darbības partneriem – tirdzniecības centru 
platību nomniekiem – šogad būs vēl mazā-
kas izmaksas nekā iepriekš. 2010. gadā plā-
nots pieskaitāmo izmaksu budžetu kopumā 
samazināt vēl par 162 tūkstošiem latu. 

Pērn pieskaitāmās izmaksas tika pār-
skatītas un samazinātas trīs reizes, un de-

cembrī dažiem tirdzniecības centriem rē-
ķinā tika iekļauta tikai puse pieskaitāmo 
izmaksu vai arī tās netika ietvertas vispār. 
Izmaksu ziņā izdevies atgriezties 2006. un 
2007. gada līmenī. Nomniekiem tas ir ļoti 
izdevīgi – šogad viena tirdzniecības centra 
nomnieki pieskaitāmajās izmaksās ik mē-
nesi ietaupa vidēji 14 000−26 000 latu. 

Tirdzniecības centra “Origo” kopējās 
pieskaitāmās izmaksas 2009. gadā sama-
zinājās par 17 % jeb 300 tūkstošiem latu 
salīdzinājumā ar 2008. gadu. Plānots, ka 
šogad tās samazināsies vēl par 130 tūksto-
šiem latu attiecībā pret iepriekšējo gadu. 

Viens no galvenajiem paņēmieniem iz-
maksu optimizēšanai un sadarbības nosa-
cījumu uzlabošanai ir tenderu jeb konkur-
su rīkošana. Izmaksas izdevies samazināt, 
nezaudējot apkalpošanas kvalitātes līmeni. 
Lai to paveiktu, cenas netiek vienkārši 
nokaulētas, – iepirkumu uzdevums ir iz-
vēlēties labāko iespējamo risinājumu par 
izdevīgāko cenu. 

Lai ietaupītu ilgtermiņā, vairākās jomās 
ir nepieciešamas sākotnējas investīcijas. 
Piemēram, energoefektivitātes programmā 
LCM iepriekšējos gados ir ieguldījis aptu-
veni pusmiljonu eiro gadā, un ieguldījums 
sāka atmaksāties jau pirmajā gadā. Arī dro-
šības jomā tiek investēts tehnoloģijās, kas 
dod iespēju samazināt izmaksas fiziskajā 
apsardzē, vienlaikus nepazeminot drošības 
līmeni. 

Arī šogad, aktīvi sekojot līdzi novitā-

tēm, preču un pakalpojumu cenām, LCM 
turpinās izmaksu optimizācijas procesu, 
kura īstenošanas gaitā netiks aizmirstas 
tirdzniecības centru galvenās vērtības – 
klientu apmierinātība, augsts servisa līme-
nis, drošība un apkalpošanas kultūra. 

Līdzīgi pieskaitāmajām izmaksām tiek 
optimizēti arī mārketinga budžeti. Saskaņā 
ar vienotu procedūru nozīmīgākajiem un 

regulārajiem iepirkumiem tiek rīkoti kon-
kursi. Gandrīz visiem LCM tirdzniecības 
centriem 2009. gada nogalē tika veikts arī 
radošo aģentūru tenderis. Lai nodrošinātu 
nomnieku interesēs izdevīgākos nosacīju-
mus un labākās cenas jebkuram pasūtīju-
mam, gada laikā dažādu mārketinga pasā-
kumu īstenošanai tiek noslēgts aptuveni 
250 sadarbības līgumu.

Lai mazinātu siltuma 
zudumus, ir nosiltināti 

siltuma nesējii

Darbojas arī jauna kondicionēšanas 
sistēmas vadības pults

Inovācijas ļauj tirdzniecības 
centriem ietaupīt miljonu latu

Elektrības taupīšanu sekmēs rekonstruētā elektrobarošanas sistēma un moduļi
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Martā par tirdzniecības centra 
“Origo” sadarbības partneri 
kļuva jauna, drosmīgām idejām 

bagāta mārketinga komunikācijas aģentūra 
“Dreamers”. Tās radošajam kodolam ne-
trūkst profesionālas pieredzes – lai arī aģen-
tūra izveidojusies tikai šā gada janvārī, tās 
galvenie ideju ģeneratori reklāmas nozarē 
darbojas jau desmit gadu. Vairāk nekā pie-
cus gadus “Dreamers” komanda reklāmas 
aģentūras “Inorek & Grey” sastāvā veiksmī-
gi strādājusi ar citu “Linstow Center Ma-
nagement” tirdzniecības centru – “Dole”. 
“Visu šo laiku pasūtītāji sekoja līdzi mūsu 
darbībai un vērtēja to, tā arī nonācām pie 
“Origo” apkalpošanas reklāmas jomā,” saka 
aģentūras pārstāvis Jānis Līcis. 

Labi zināms, ka reklāma bez atbilstī-
ga piedāvājuma nedarbojas. Kā norāda 
 “Dreamers” radošais direktors Gvido Zālī-
tis, tirdzniecības centra nomniekiem – vei-
kaliem un pakalpojumu sniedzējiem – ir 
spēks ieinteresēt ar savu piedāvājumu un 
dabūt pircējus savā veikalā, tāpēc to inicia-
tīva un priekšlikumi ir ļoti vēlami. “Nom-
nieku viedokli uzzinām no tirdzniecības 
centra vadības, ar kuru veidojas veiksmīgs 
dialogs. Sadarbība paredzama vēl ciešāka, 
tiekoties arī “Origo” mārketinga padomē, 
kur pārstāvēti dažādi veikali. Mūsuprāt, jā-
būt kopējai ieinteresētībai noteiktas mērķ-
auditorijas piesaistē tirdzniecības centram, 
tāpēc būtiski, lai netrūktu drosmīgu, vili-
nošu piedāvājumu. Tirdzniecības centru 
taču veido nomnieki, un viņu labā arī mēs 
strādājam,” saka Jānis, kā potenciāli labu 
piemēru minot “Origo” un “Tallink” rek-
lāmas akciju skolas gaitu beidzējiem: re-
ģistrējoties galvenās balvas – brauciena uz 
Stokholmu – izlozei, jaunieši saņems rek-
lāmas anketu ar pievienoto vērtību, proti, 
unikāliem piedāvājumiem un vilinošām 
atlaidēm precēm, kas nepieciešamas izlai-
dumam.

Reklāmas uzdevums ir atbalstīt un 
sekmēt pārdošanu, un “Dreamers” ir 
gatavi uzklausīt tirdzniecības centra va-
dības un nomnieku viedokli, lai “Origo” 

tēls veidotos tāds, kādu to vēlas redzēt 
saimnieki. “Sadarbībā ar “Origo” gribam 
radīt svaigu skatu un īstenot nestandarta 
reklāmas risinājumus, kas būtu mazliet 
provokatīvāki nekā iepriekš. Tas ir veids, 
kā tirdzniecības centrs var kļūt pama-
nāmāks,” aģentūras ieceres ieskicē Jānis. 
“Vēlamies risināt jautājumus, kam, mū-
suprāt, agrāk nav pievērsta pietiekama 
uzmanība – piemēram, stāvu atpazīsta-
mība, cilvēku plūsmu virzība tirdzniecī-
bas centrā. Mūsu uzdevums ir uzskatāmi 
parādīt, ka viss atrodas līdzsvarā, ka šeit 
nav tikai stacija, bet reāls tirdzniecības 
centrs pašā pilsētas sirdī. Ar tirdzniecības 
centru vēlamies savienot staciju un pilsē-

tu, nevis tās nodalīt kā atsevišķus nocie-
tinājumus.”

Gvido steidz piebilst, ka uzdevums gan 
nav no vieglajiem: “Lai arī vēl neesmu līdz 
galam definējis “Origo” tēlu un mūsu sadar-
bība ir tikko kā aizsākusies, skaidrs, ka si-
tuācija ir specifiska. Manuprāt, tirdzniecības 
centram “Origo” nav jāuztraucas par cilvēku 
plūsmu – nedēļā tam cauri iziet apmēram 
650 tūkstoši cilvēku. Viss, kas vajadzīgs, ir 
pareizs sadalījums starp centra dažādajām 
ēkām, lai novirzītu pircējus pareizajos vir-
zienos. Tas arī nozīmē rūpīgu stratēģisku un 
organizatorisku darbu tirdzniecības centra 
iekšienē, savukārt mēs centīsimies dot savu 
ieguldījumu ar reklāmas risinājumiem.” 

Sava nosaukuma izvēli “Dreamers” komanda raksturo šādi: “Pēc desmit reklāmā 
nostrādātiem gadiem vēlamies uztaisīt kaut ko foršu. Ir cerība, ka, pašiem strādājot 
uz savu roku, tas veiksmīgi izdosies.” Attēlā: daļa no reklāmas aģentūras komandas 
uz balkona pie sava biroja Kalnciema un Melnsila ielas stūrī

Par “Origo” reklāmu gādās 
jauns sadarbības partneris
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Kā liecina “Swedbank” apkopotie 
dati, Latvija ir pasaules līderu vidū 
elektronisko norēķinu pakalpo-

jumu izmantošanā. Arī “Linstow Center 
Management” (LCM) tirdzniecības cen-
tros pircēji var arvien plašāk lietot elektro-
niskos norēķinu līdzekļus. Tādējādi iegūst 
gan tirdzniecības centru, gan to sadarbības 
partneru uzņēmējdarbība, jo ar dažādiem 
elektroniskiem norēķinu līdzekļiem bizne-
su iespējams padarīt vēl efektīvāku, labāku 
un pilnīgāku.  

LCM izstrādā aizvien jaunus elektro-
niskos produktus ar mērķi piesaistīt pir-
cējus saviem tirdzniecības centriem, tāpēc 
jau tuvākajā laikā pašreizējam elektronisko 
produktu grozam – “Galactico” dāvanu 
kartei un lojalitātes kartei – pievienosies 
jauns papildinājums, proti, lojalitātes kar-
te ar norēķinu funkciju. Pircēji vienmēr 
novērtē jaunus risinājumus, taču tie ir 
vienlīdz nozīmīgi arī tirgotājiem. 

Elektroniskās kartes “Galactico” veicina 

apgrozījuma pieaugumu, un, piemēram, 
dāvanu karte arī piesaista un garantē zināmu 
nākotnes patēriņa apjomu. To apliecina sta-
tistikas dati – aizvadītā gada Ziemassvētkos 
dāvanu karšu pārdošanas rādītāji praktiski 
neatpalika no iepriekšējiem gadiem, līdz ar 
to palielinājās apgrozījuma apjoms šā gada 
sākumā, kad pircēji tirdzniecības centros 
dāvanu kartes apmainīja pret precēm vai 
pakalpojumiem. Īstenojot dažādas mārke-
tinga aktivitātes, izdevās pat palielināt dāva-
nu karšu tirdzniecību, kas bija neraksturīgi 
tā laikposma kopējai tirgus situācijai.

Jāuzsver vēl kāds svarīgs faktors – ne visi 
nomnieki var atļauties izveidot paši savu 
lojalitātes karti. Lai radītu iespēju ikvienam 
veikalam vai pakalpojumu sniedzējam veikt 
mārketinga un tirgus izpēti, izmantojot 
elektroniskās kartes, drīzumā tiks laists ap-
ritē vienots produkts, kas būs pieejams vi-
siem LCM tirdzniecības centru veikaliem. 
Jaunajā sistēmā varēs iekļauties arī nelieli 
tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji ar savām 

pircēju vai klientu lojalitātes programmām. 
Izmantojot elektronisko karšu iespējas, gan 
LCM, gan nomnieki var daudz tiešāk efek-
tīvi sazināties ar saviem klientiem. Izstrādā-
jot īpašus piedāvājumus vai atlaižu sistēmu 
karšu lietotājiem, nomnieki var līdzdarbo-
ties programmā, piesaistot jaunus klientus 
un tādējādi radot papildu apgrozījumu sa-
vai tirdzniecības vietai. 

Ar pārliecību var sacīt, ka investīcijas 
elektroniskajos produktos būs nozīmīgs 
līdzeklis tirdzniecības centru turpmākajā 
attīstībā. Līdzšinējā pieredze rāda, ka “Ga-
lactico” Privilēģiju karte precīzi atbilst pa-
tērētāju vēlmei gūt izdevīgumu no ikviena 
pirkuma. Var secināt, ka tas ir izrādījies 
ļoti efektīvs risinājums. Kā liecina statisti-
ka, 80 % Privilēģiju kartes lietotāju to iz-
manto regulāri, tātad pircēji arvien lielāku 
nozīmi piešķir izdevīgumam, atlaidēm un 
dažādiem papildu labumiem – iespējām, 
ko sniedz tirdzniecības centru un banku 
kopīgi izstrādātie elektroniskie produkti.

Daļa “Origo” apmeklētāju jau ir 
novērtējuši “Galactico” Privilē-
ģiju kartes priekšrocības. Do-

mājot par to klientu ērtībām, kuri ikdie-
nas norēķinos pārsvarā lieto maksājumu 
karti, nevis skaidru naudu, sadarbībā ar 
“DnB NORD” banku maijā laista apritē 
daudzfunkciju karte “Galactico VISA”. 

“Galactico VISA” apvieno visas “Ga-
lactico” Privilēģiju programmas priekšro-
cības un arī tradicionālās norēķinu kartes 
funkcijas. Tas nozīmē, ka pircējiem, lai 
saņemtu Privilēģiju programmas atlaides, 
vairs nevajadzēs divas kartes – norēķinu 
karti maksājumiem un otru karti – atlai-
žu saņemšanai. Ar “Galactico VISA” karti 
tāpat tiek uzkrāti punkti par pirkumiem.

Piedāvājot pircējiem iegādāties “Ga-

lactico” Privilēģiju karti vai pasūtīt “Ga-
lactico” VISA, lai viņi varētu saņemt atlai-
des virknē veikalu, kafejnīcu, ēdināšanas 
uzņēmumu un dažādu sadzīvē nepiecieša-
mu pakalpojumu izmantošanai, pārdevējs 
vairos lojalitāti savam veikalam. Pastāvīgas 
atlaides un par veiktajiem pirkumiem uz-
krātie punkti – tās pircējiem, nenoliedza-
mi, ir priekšrocības, kuras viņi novērtēs, 
atkārtoti iegriežoties tieši jūsu tirdzniecī-
bas vai pakalpojumu sniegšanas vietā. 

Privilēģiju karte ir arī labs līdzeklis, ar 
kura palīdzību veikaliem un pakalpojumu 
sniedzējiem veidot saviem pastāvīgajiem 
klientiem interesantus piedāvājumus. Ja 
esat iesaistījušies Privilēģiju programmā 
un pirms katra pirkuma pajautāsiet pir-
cējam: “Vai jums ir Privilēģiju karte?”, 

pieaugs tās popularitāte. Savukārt tos 
nomniekus, kuri vēl nav Privilēģiju prog-
rammas dalībnieki un pagaidām nepiedā-
vā atlaides savās tirdzniecības vietās, aici-
nām pievienoties. Privilēģiju kartes sniedz 
priekšrocības jūsu klientiem un plašākas 
iespējas jums pašiem – izmantojiet tās!

Elektroniskajām kartēm 
jaunas perspektīvas

“Galactico VISA” ir divu veidu kartes – 
“Dynamic VISA” (gada maksa – 6,50 
lati) un “VISA Classic” (12,50 lati). Šis 
kartes lietotājiem nodrošina dažādas 
iespējas maksājumu veikšanai, 
darījumiem internetā un pasūtījumiem. 
Kartes var pieteikt bankas “DnB NORD” 
filiālēs, tās ir derīgas trīs gadus, skaitot 
no iegādes dienas

Jauna Privilēģiju karte – 
“Galactico VISA”
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Papildinās “Origo” piedāvajums

Viens no “Origo” jaunpienācējiem A ēkas trešajā stāvā ir 
apavu veikals, kas nes Spānijas ostas pilsētas Alikantes 
vārdu. Veikalā var iegādāties lielākoties Spānijā un Por-

tugālē, kā arī Vācijā un Itālijā ražotus sieviešu un vīriešu apavus. 
“Alikantei” līdzās atrodas vēl divi apavu veikali, taču pārdevējas 
Kristīne Ozoliņa un Svetlana Ševanova par konkurenci nesūdzas 
un ar pārdošanu ir apmierinātas. Veikalam ir labs apgrozījums. 
“Cilvēkiem patīk veikala iekārtojums, taču mūsu galvenā priekš-
rocība ir daudzveidīgais piedāvājums,” uzskata K. Ozoliņa. Te var 
nopirkt ērtus un kvalitatīvus apavus dažāda stila cienītāji. “Cilvē-
ki novērtē, ka pie mums ir liela modeļu un krāsu izvēle, tādēļ arī 
pircēju loks ir tik plašs. Pie mums iepērkas gan jaunas meitenes, 
gan solīdi kungi un dāmas, glītus apavus šeit atradīs arī cilvēki 
gados, kuriem mēdz būt dažādas problēmas ar kāju veselību un 
kuriem ir īpaši svarīgi, lai apavu būtu ērti,” turpina pārdevēja. Par 
atradumu šo veikalu var uzskatīt arī lielo un mazo izmēru apavu 
valkātājas, jo reti kur ir redzētas modernas augstpapēžu laiviņas 
no 35. līdz pat 43. izmēram. Veikals seko līdzi pircēju vajadzī-
bām, viņu īpašajām vēlmēm, un līdz ar to ir pircēju iecienīts.

Pārdevēja S. Ševanova piebilst, ka pircēji labprāt izmanto 
arī “Galactico” Privilēģiju karti, ar kuru šajā veikalā pirkumam 
ir 5 % atlaide, turklāt šī informācija norādīta jau pie veikala ie-
ejas. “Dažkārt cilvēki nemaz nezina, ka ir tāda Privilēģiju karte. 
Tad nu pastāstām, kur un kā to var iegādāties.” 

Savukārt pircēja Lilija, kas veikalā iegādājās baltas sandales 
jaunajai vasaras sezonai, atzina, ka agrāk braukusi uz “Molu”, kur 
arī atrodas “Alikantes” veikals, bet tagad ir ļoti apmierināta, ka tas 
būs “Origo”, tepat Rīgas centrā. Tas viņai ir vairāk pa ceļam.

Pagājušajā gadā Latvijā krīzes ietekmē cits pēc cita tika slēgti daudzi veikali un tirdzniecības 
vietas. “Origo” šādas pārmaiņas skārušas visai minimāli – veikali un pakalpojumu sniedzēji 
acīmredzot ir atraduši savu nišu, savu pircēju un savu klientu un veiksmīgi turpina biznesu kā 
plānots. Vien daži veikali atstājuši īrētās platības, bet tām jau īsā laikā pieteikušies jauni nom-
nieki. Lai arī jaunatvērtie veikali darbu tirdzniecības centrā “Origo” sākuši pavisam nesen, daži 
no tiem jau tagad apgalvo, ka sākums ir cerīgs un pircēju netrūkst.

“Veikala “Cache-Cache” 
piedāvājumā ir stilīgi 
apģērbi spilgtās krāsās 
jaunām sievietēm, 
arī lina un kokvilnas 
izstrādājumi,” saka 
pārdevēja Jekaterina 
Stepaņuka

“Pie mums var 
iegādāties ērtus 
un kvalitatīvus, ar 
rokām darinātus 
apavus,” veikala 
“Alikante” 
piedāvājumu 
demonstrē 
pārdevēja Kristīne 
Ozoliņa

Aprīļa vidū “Origo” A ēkas otrajā stāvā apmeklētājiem 
durvis vēra apģērbu veikals, kas pārstāv Latvijā vēl 
mazpazīstamu franču zīmolu ar rotaļīgu nosaukumu 

“Cache-Cache” (franču valodā – “paslēpes”), kas savā zemē var 
lepoties ar vairāk nekā 450 veikaliem. “Veikala piedāvājumā ir 
moderni, stilīgi apģērbi jaunām sievietēm galvenokārt vecu-
mā no 18 līdz 30 un vairāk gadiem,” “Cache-Cache” kolekciju 
raksturo pārdevēja Jekaterina Stepaņuka. Tā kā frančiem patī-
kot dāvināt, apģērbam nereti kā dāvaniņa klāt ir kāds aksesu-
ārs – piekariņš, maciņš, jostiņa vai piespraude. 

Pārdevēja atzīst, ka tirdzniecība sokas, apgrozījums esot 
labs. Veikalā nāk daudz cilvēku – gan tāpat paskatīties, kas jau-
ns, gan iegādāties kādu stilīgu apģērbu. J. Stepaņuka ievēroju-
si, ka pircējas, jau ienākot veikalā, diezgan labi zina, ko vēlas, 
tāpēc lielākoties atsakās no piedāvātās konsultācijas. Viņasprāt, 
šādos gadījumos pārdevējam nav jābūt uzbāzīgam, taču jāprot 
pamanīt brīdi, kad pircējam vajadzīga palīdzība.

Veikalu iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan iebraucēji no 
ārvalstīm, kas te iepērkoties ļoti labprāt un esot patīkami pār-
steigti par piedāvājumu, stāsta J. Stepaņuka. Lai arī “Cache-Ca-
che” veikals tirdzniecības centrā “Origo” atvērts nesen, tam jau 
ir izveidojies savs pircēju loks. Katru mēnesi tiek rīkotas akcijas, 
piedāvātas dažādas atlaides, un piedāvājumā regulāri ir jaunas 
preces. Pircēji to jau ir ievērojuši un iegriežas te atkārtoti.

“Ir viegli strādāt, ja tev patīk prece, ko tu pārdod, un ja tā 
patīk arī citiem,” apmierināti saka J. Stepaņuka. Viņa uzskata, 
ka pircējus piesaista gan glītais veikala noformējums, gan at-
šķirīgais piedāvājums. To apstiprina arī pircēja Laura no Rīgas: 
“Jauki, ka Latvijā parādās jauni, atšķirīgi veikali. Te var nopirkt 
apģērbu arī spilgtās, košās krāsās, kas citur ir retums, tāpat ap-
ģērbu no dabīgiem materiāliem – kokvilnas, lina. Arī cenas ir 
pieņemamas – nav ne ļoti lēti, ne dārgi.” 

“Cache-Cache” – 
stilīgi apģērbi jaunām sievietēm 

Veikalā “Alikante” daudzveidīgs 
apavu piedāvājums



Tirdzniecības centra A ēkas trešajā stāvā šogad izvietojies 
veikals “Oniks Beta”. Latvijas tirgū tā piedāvājums jau 
pazīstams – Amerikā un Izraēlā ražoti ārstnieciski, kos-

mētiski un SPA līdzekļi roku, kāju un ķermeņa kopšanai, ma-
nikīra un pedikīra piederumi, kā arī nagu lakas, kas te ir vispla-
šākajā izvēlē. “Mums piedāvājumā ir arī pircēju jau iecienītie, 
ļoti kvalitatīvie “Nail Tek” ārstnieciskie līdzekļi dažādām nagu 
problēmām,” stāsta pārdevēja Tatjana Jukorkova. “Tirdzniecība 
sokas labi, te nāk pastāvīgie klienti, kas jau iepazinuši mūsu 
piedāvājumu. Protams, priecājamies par ikvienu, kas iegādājas 
preces mūsu veikalā pirmo reizi.”

“Oniks Beta” ir arī šīs produkcijas izplatītājs, un to iecie-
nījušas ne tikai dāmas, kas pašas rūpējas par saviem nagiem, 
bet arī profesionāļi – manikīra un pedikīra meistari. Līdz šim 
“Oniks Beta” produkcija bija atrodama Latvijā vienīgajā firmas 
veikalā un noliktavā Dārzaugļu ielā. “Atverot jauno veikalu, 
esam panākuši pretī saviem pircējiem, kam noteikti ērtāk, ka 
tagad mūs var atrast arī pašā Rīgas centrā,” saka T. Jukorkova. 
“Oniks Beta” ir parūpējies par reklāmu preses izdevumos, tāpēc 
par pircēju trūkumu jaunajā veikalā nevar sūdzēties.

Veikala pārdevēji ir apmācīti un labi orientējas savā piedāvā-
jumā, lai varētu ieteikt apmeklētājiem to, kas viņiem vajadzīgs.

Lai arī veikalam 
“Multilukss” raksturīgas 
demokrātiskas preču cenas, 
tas bieži piedāvā atlaides. 
Pastāvīgajiem pircējiem 
visas preces pieejamas par 
15 % lētāk, turklāt veikals 
iesaistījies arī “Galactico” 
Privilēģiju programmā

“Oniks Beta” 
jaunākie 
piedāvājumi 
izvietoti 
atsevišķā 
stendā

Saulainās Spānijas saliņa izvietojusies “Origo” A ēkas pir-
majā stāvā pie galvenās ieejas, pretī informācijas centram. 
Te iekārtots Spānijā ražotu delikatešu veikals “España 

Express”. Veikalā var iegādāties tādas Spānijā iecienītas delika-
teses kā aitas un kazas sieru, vītinātu šķiņķi, ļoti labas kvalitā-
tes aukstā spieduma olīveļļas, olīvu pastētes, Vidusjūras sāli ar 
garšaugu, ziedu, citronu, paprikas un citām piedevām un vēl 
dažādus citus gardumus. Piedāvājumā ir ne tikai plaša vīnu iz-
vēle, bet arī bezalkoholiskie dzērieni – pat bezalkoholisks vīns, 
viskijs un vermuts. 

Lai arī veikals šeit iemitinājās tikai aprīļa sākumā, apmeklē-
tāju tam netrūkst, stāsta pārdevējas Liene Bistrova un Tatjana 
Gaļinauska. Vairums pircēju esot ārzemnieki, taču pamazām 
veikala produkciju iepazīstot arī vietējie. Viņi gan ir atturīgāki 
pret nepazīstamām lietām un savu maciņu ver vaļā apdomīgāk. 
“Tie, kuri iepazinuši piedāvātās delikateses, kļūst par mūsu pa-
stāvīgiem pircējiem. Nopērk 100–200 gramu olīvas, jo zina, ka 
kvalitāte ir pavisam cita nekā lielveikalos, nopērk kādu vīnu, ne-

daudz garšīga, izturēta aitas vai kazas siera,” pircēju ieradumus 
raksturo pārdevēja. Ja pircējs atnācis izvēlēties sieru, pārdevējas 
pratīs ieteikt arī vīnu, kas labi iederētos tam klāt. “Nav jau uzreiz 
jāpērk! Mēs aicinām cilvēkus ienākt veikalā, iepazīstinām ar savu 
piedāvājumu, parādām, pastāstām. Kad saņemam jaunu preci, 
piemēram, sieru, piedāvājam to nogaršot,” turpina L. Bistrova.

Nesen kāds kungs no Spānijas te nopircis brendiju, ko citviet 
Rīgā izmeklējies, bet neesot atradis. Ja pircēji meklē kādas lietas, 
kas patlaban veikalā nav nopērkamas, pārdevējas tās pasūta. Lai 
arī veikals nesniedz atsevišķu dāvanu saiņošanas pakalpojumu, 
taču, ja pircēji vēlas, “España Express” pretimnākošās pārdevējas 
pirkumu glīti iesaiņos.

Pērnā gada decembrī stacijas ēkas Piepilsētas zāles otrajā 
stāvā atvērts veikals “Multilukss”, kas piedāvā Krievijā, 
Ukrainā un Baltkrievijā ražotu kosmētiku un parfimēri-

ju. Veikals atrodas pastāvīgas apmeklētāju plūsmas ceļā − turpat 
blakus ir izejas uz peroniem.

“Multilukss” pārdevējas Jūlija Presņakova un Irina Vēvere 
ar veikala apgrozījumu ir apmierinātas: “Mums klājas labi, jo ir 
ļoti daudz pircēju.” Plauktos, kur izvietota produkcija, ar īpašu 
atzīmi izceltas preces, kuras var iegādāties ar atlaidi. 

Jāteic, ka cenas arī bez atlaidēm ir visai demokrātiskas, jo 
dārgākais produkts nemaksā vairāk kā 10 latu, taču var iegādā-
ties arī šampūnus un krēmus par nepilnu latu. Veikala piedā-
vātā produkcija Latvijā ir pazīstama, tā izceļas ar pieņemamu 
cenu un kvalitāti. Piedāvājumā ir kosmētika un parfimērija gan 
jauniešiem, gan cilvēkiem labākajos gados. Interesanti, ka šeit 
var nopirkt arī pirmos skaistumkopšanas komplektus mazajām 
jaunkundzēm – lūpu krāsas, nagu lakas, plakstiņu ēnas glītā, 
bērniem pievilcīgā noformējumā. 

Par pircēju plūsmu veikala saimnieki rūpējas, regulāri pie-
dāvājot jaunas preces un atlaides. “Multilukss” pastāvīgajiem 
klientiem visas preces pieejamas par 15 % lētāk. Arī uzrādot 
“Galactico” Privilēģiju karti, pirkumiem tiek piemērota 15 % 
atlaide. Lai piesaistītu klientus, pircējiem tiek piedāvātas arī 
“Multilukss” dāvanu kartes.

Delikatešu 
veikals “España 
Express” ir viegli 
pamanāms. 
Tas iekārtots 
“Origo” A ēkas 
pirmajā stāvā, 
pretī informācijas 
centram

Veikalā “España Express” 
nopērkamas Spānijas delikateses 

“Oniks Beta” plusi – kvalitatīvs 
piedāvājums un reklāma

“Multilukss” parfimērija un 
kosmētika – par demokrātisku cenu 




