
Aleksandrs Ņemirovskis,  
t/c “Origo” menedžeris

Šis ir ļoti pretrunīgs laiks, kad 
vienlīdz skaļi tiek runāts par 
uzņēmumu veiksmes stāstiem 

un nākotnes plāniem, taču netrūkst 
arī pesimistisku viedokļu, sliktu ziņu 
un bezcerības. Objektīvi vērtējot, ir 
pamats kā vienam, tā otram, taču ti
kai no mums pašiem ir atkarīgs, kā 
un ar ko mēs sevi identificējam.

Gudri cilvēki zina stāstīt: ja cil
vēks vairāk kavējas atmiņās, nevis 
kaļ nākotnes plānus, tad viņš jau 
ir sācis mirt. Pat ja šobrīd ir grū
tāk, nekā tas bija pirms kāda lai
ka, ir jāatrod sevī spēks un griba 

sapņiem, vīzijām un konkrētiem, 
pozitīviem, dzīvi un nākotni aplie
cinošiem plāniem. 

Vaidēšana un vaimanas ir kā in
fekcijas slimība, ar kuru mēdz apli
pināt citus. Līdzšinējie t/c “Origo” 
panākumi, manuprāt, ir skaidroju
mi tieši ar to, ka mēs neesam ļāvu
šies pesimisma vīrusam, bet esam 
saglabājuši veselīgu virzību ar skatu 
nākotnē. Diemžēl daudzviet Latvi
jā šī vaidēšanas un pesimisma kaite 
jau ir dziļi ielaista, tamdēļ ne vie
nam vien ir nācies slēgt gan uzņē
mumus, gan veikalus. Es aicinu t/c 
“Origo” nomniekus būt modriem 
un stipriem – saglabāt pozitīvismu 
nav viegli, tas prasa daudz lielākas 
pūles un mobilizēšanos nekā ļauša
nās negāciju straumei.

Arī globālās tendences ekonomi
kā rāda, ka līdzās pastāv gan veiksmi
nieki, gan bankrotējuši uzņēmēji un 
bezdarbnieki. Tā, piemēram, ASV 
mediji daudz raksta par tā saucamo 
2 Jobs Report: ASV Nodarbinātības 
dienests savā ikmēneša ziņojumā 
(U.S. Department of Labor Monthly 
Jobs Report) ziņo par bezdarba rādī
tājiem, un tajā pašā laikā korporāci
jas “Apple” prezidents Stīvs Džobss 
( Steve Jobs) publisko datus par sava 
uzņēmuma rekordlielo peļņu, kas 
saistīta ar iPad, iPhone un arī Mac 

datoru tirdzniecības labajiem rādītā
jiem. Par ko ir šis stāsts? Ko pamāca 
un atgādina 2 Jobs Report? Manuprāt, 
tas ir ļoti zīmīgs piemērs – arī tad, ja 
daudziem klājas grūti un ļoti grūti, 
vienmēr ir un būs tādi uzņēmumi, 
kuri pat šādos smagos apstākļos spēj 
uzrādīt izcilus rezultātus. 

Otra globālā tendence ir noslā
ņošanās, kad nabagie diemžēl kļūst 
vēl nabadzīgāki, bet bagātie – vēl 
bagātāki (un tas notiek arī tāpēc, 
ka veiksmīgie pievelk veiksmīgos). 
Jau šobrīd mēs varam lepoties ar 
to, ka mūsu tirdzniecības centra 
apmeklētāju skaits turpina pieaugt, 
ka laikā, kad citviet veikali tiek 
slēgti, pie mums pieaug interese 
par tirdzniecības platību nomu.

Tikai no mums pašiem ir atka
rīgs tas, vai mēs būsim starp veik
sminiekiem un tiem, kuri ap sevi 
pulcē citus veiksminiekus, tādējādi 
kļūstot vēl bagātāki, vai arī būsim 
starp tiem, kuri palikuši bez darba, 
bez ticības un nākotnes. Vēlreiz uz
sveru – izvēle ir tikai mūsu pašu, tā 
ir mūsu galvās, sirdīs, rokās, mūsu 
gribā un centienos. Mēs atrodamies 
pašā Rīgas sirdī, un mums ir radīti 
visi apstākļi, lai mēs būtu paši veik
smīgākie un ar savu ticību rītdienai 
iedvesmotu kolēģus, klientus, rīdzi
niekus un galu galā arī visu Latviju.

Sekot līdzi globālajām tendencēm Bezmaksas stunda 
stāvvietā palielinās 
veikalu ieņēmumus 
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Kopš janvāra “Galactico” 
Privilēģiju programmas da
lībniekiem ir iespēja “Euro

Park” pazemes stāvvietā, kas atrodas 
t/c “Origo”, otro stundu saņemt bez 
maksas. Uzrunātie “Origo” veikalu 
pārstāvji uzskata, ka tas palielina lai
ku, ko cilvēki pavada centrā un, visti
camāk, arī iztērētās naudas apjomu. 

Elektronikas un sadzīves tehnikas 
preču veikala “RD Electronics” pār
devējs Andrejs Fjodorovs slavē šādu 
iniciatīvu, jo tagad klientiem nav dru
džaini jādomā, kā ātrāk nopirkt vaja
dzīgo preci un braukt prom, lai mazāk 
sanāk maksāt par autostāvvietu, viņi 
mierīgi izstaigā veikalus un nopērk 
arī to, kas steigā piemirsies. Viņaprāt, 
apmeklētāji tirdzniecības centrā pava
dīs vairāk laika, tāpēc palielināsies arī 
iztērētās naudas apjoms.

Atzinīgi izsakās arī apģērbu tirgo
tāji. “Klienti bieži ir sūdzējušies, ka 
šajā rajonā ir tikai maksas stāvvietas, 
tāpēc braukt iepirkties uz “Origo” ar 
personisko transportu viņiem šķiet 
neizdevīgi, it īpaši, ja centrā plānots 
pavadīt ilgāk par stundu,” atklāj Ha
rijs Katlaps, veikala “Brand Stock 
686” pārdevējs. Arī viņš uzskata, ka 
iespēja “Galactico” Privilēģiju kartes 
īpašniekiem turēt savu automašīnu 
t/c autostāvvietā, par otro stundu 

nemaksājot neko, ir labs priekšnotei
kums, lai cilvēki tirdzniecības centrā 
uzkavētos ilgāk un daudzi vispār uz 
šejieni atnāktu. 

“Mūsu stāva piedāvājums ir at
šķirīgs, un tuvākajā apkaimē nemaz 
nav tik daudz “brand stock” veikalu. 
Lielākā daļa mūsu klientu nav nekā
di bagātnieki, bet pietiekami nodro
šināti cilvēki, kuri ikdienā pārvietojas 
ar auto, tādēļ šāda akcija viņiem va
rētu būt svarīga,” saka H. Katlaps. 

Ja cilvēkam ir auto, tas nozīmē, ka 
viņa labklājības līmenis ir vai nu vidējs 
vai augsts, taču lieki naudu tērēt ne
gribas nevienam, it īpaši, ja pie citiem 
tirdzniecības centriem to var novietot 
bez maksas – spriež “RD Electronics” 
pārdevējs Andrejs Fjodorovs. Viņš arī 
atklāj, ka, šī piedāvājuma rosināts, 
“RD Electronics” paplašinājis preču 
klāstu – uzņēmums cer, ka šādi izdo
sies palielināt tieši lielās tehnikas, pie
mēram, veļas mašīnu un ledusskapju, 
pārdošanas apjomus. 

Jādomā, ka jaunievedumu atzi
nīgi novērtēs arī klienti, saprotot, 
ka tā pamatā ir ne tikai uzņēmuma, 
bet arī pircēju un klientu intereses. 
It īpaši dārgu pirkumu pērkot, cil
vēki vēlas izrunāties ar pārdevēju, 
uzklausīt speciālistu viedokli, salī
dzināt dažādus modeļus. 

2011. gada sākumā tirdzniecības 
centrā “Origo” izvietotais restorāns 
“Gan Bei” saņēma atzinības gan kā 
viens no Latvijas labākajiem, gan arī 
videi draudzīgākajiem tirgotājiem.

Februārī noslēdzās Latvijas Tir
gotāju asociācijas un Latvijas Paš
valdību savienības rīkotais konkurss 
“Latvijas Labākais tirgotājs 2010”. 
SIA “Lage Ko” specializētais resto
rāns “Gan Bei”, kas strādā tirdznie
cības centrā “Origo”, šajā konkursā 
ierindojās devītajā vietā. 

Konkurss risinājās divās kārtās – 
gada pirmajā pusē tas notika rajonos 
un pilsētās. Pēc tā reģionālo konkursu 
uzvarētāji vai arī pašvaldību un pircē
ju rekomendētie objekti tika virzīti 
dalībai Latvijas mēroga konkursā. 

9. vieta Vislatvijas konkursā 
nav vienīgais t/c “Origo” strādājošā 
“Gan Bei” panākums nesen notiku
šos konkursos. Uzņēmums ticis at
zīts par vienu no sešiem pērnā gada 
“zaļākajiem” uzņēmumiem valstī, 
ierindojoties piektajā vietā. 

Nominācija “Videi draudzīgs tir
gotājs 2010” tika izveidota ar mēr
ķi stimulēt tirgotājus ievērot videi 
draudzīgu komercdarbību, kas vēr

sta uz ilgtspējīgu attīstību, un veici
nāt tirgotājus veidot videi draudzīga 
uzņēmuma pārvaldību. 

Jāpiebilst, ka konkursā “Latvijas 
Labākais tirgotājs 2010” 56 tirgotā
ju konkurencē 38. vietā ierindojās 
vēl viens “Origo” nomnieks – SIA 
“Multilukss” veikals ar tādu pašu 
nosaukumu.

“Visas Latvijas mērogā tirdz
niecības centrā esošā “Gan Bei” sa
sniegumi ir vērā ņemami, taču pie 
tā apstāties nedrīkst. Jācenšas, lai 
nākamajā gadā vēl vairāk “Origo” 
nomnieku būtu labāko un “zaļāko” 
tirgotāju augšgalā,” uzsver tirdznie
cības centra menedžeris Aleksandrs 
Ņemirovskis. 

Starp labākajiem un “zaļākajiem”
arī t/c “Origo” nomnieki

Kristians Nebēdnieks, students
Uz “Origo” nāku pusdienot regulāri. Visbiežāk izvēlos ieturēt maltīti 
zupu restorānā “Tikai karotes”, jo mani ne tikai apmierina ēdien-
karte, bet arī patīk interjers, tas ir ļoti stilīgs. Taču arī pārējām 
ēstuvēm nav ne vainas. Manuprāt, tirdzniecības centrā “Origo” ir 
ļoti plašas izvēles iespējas un piedāvājums visām gaumēm.

Ludmila, strādā “Avon Cosmetics”
“Origo” esmu bieži, gadījies pusdienot daudzās tirdzniecības centra 
kafejnīcās un citās ēstuvēs. Ir tādas, kurās ir ļoti labi un garšīgi, bet 
citās gan ēdiena kvalitāte, gan apkalpošana nav augstā līmenī. 

Sarmīte Kokina, “Tallink” ceļojumu konsultante
Strādāju t/c “Origo”, tādēļ pusdienoju šeit katru darbdienu. Manuprāt, 
piedāvājums ir ļoti plašs. Man nav iecienītākās ēstuves, ieturu maltī-
tes dažādās vietās, un man patīk tas, ka varu izvēlēties, nevis esmu 
spiesta katru dienu iet uz vienu un to pašu restorānu vai kafejnīcu. 

Ieva Niedre un Elīna Gaigale, studentes
“Origo” atrodas ļoti izdevīgā vietā, kur sabiedriskā transpor-
ta kustība ir intensīva. Tādēļ samērā bieži nākam uz šejieni 
ēst. Ikdienā vairāk izvēlamies ātrās apkalpošanas ēstuves, 
taču ir reizes, kad nolemjam pasēdēt kādā no t/c kafejnīcām. 
Priekšroku dodam tām vietām, kuras ietilpst kādā kafejnīcu 
vai citu ēstuvju ķēdē, jo zinām to piedāvājumu un cenas. 

aptauja

Kā vērtējat “Origo” izvietoto ēšanas 
uzņēmumu piedāvājumu?

“Origo” esošā restorāna “Gan Bei” direktors Ivo Šmits lepojas, ka apmeklētāji 
novērtējuši tā plašo piedāvājumu un gardos ēdienus, bet kompetenta žūrija 
ēdināšanas iestādi iekļāvusi Latvijas labāko un “zaļāko” tirgotāju sarakstā

Rakstu par ēdināšanas uzņēmumiem t/c “Origo” lasiet 7. lpp.



2 “OrigO” sabiedrībai

kulTūRas zIņas

“Tirdzniecības centrs “Ori
go” jau izsenis sadarbo
jas ar dažādiem Latvijā 

pazīstamiem māksliniekiem un fo
togrāfiem. Patīkami, ka daudzas so
ciālās akcijas notiek tieši pie mums. 
Vienmēr esam bijuši atvērti šāda vei
da sadarbībai un turpināsim tādi būt 
arī turpmāk,” saka t/c “Origo” mene
džeris Aleksandrs Ņemirovskis. 

Stacijas laukumā – 
hokeja izstāde
Atzīmējot Latvijas hokeja 80 gadu 
jubileju, t/c “Origo” rīkoja foto 
konkursu “Sarauj, fotogrāf!” Šobrīd 
brīvdabas lielformāta fotogalerijā 
pie t/c “Origo” iespējams aplūkot šā 
konkursa labākos darbus. Apskatei 
izliktas arī profesionālā sporta fo
togrāfa Zigismunda Zālmana īpaši 
vērtīgās fotogrāfijas, kas uzņemtas 
leģendārā Latvijas spēlētāja Sergeja 
Žoltoka pēdējā pasaules hokeja čem
pionāta laikā (2004. gads, Prāga). 

“Origo” rīkotajā foto konkursā 
pieteicās vairāki simti cilvēku, no 
kuru iesniegtajiem attēliem kompe
tenta žūrija izvēlējās labākos. Foto
grāfijas vērtēja tādi sabiedrībā zināmi 
cilvēki kā žurnālists, fotogrāfs un pa
sniedzējs Imants Žīgurs, “Dinamo” 
hokejistu galvenais treneris Jūliuss 
Šuplers, laikraksta “Diena” galvenais 
redaktors, profesionālā sporta foto
grāfs Ilmārs Znotiņš un hokeja sko
las “Rīga” direktors Dainis Locis. 

Šis nav pirmais t/c “Origo” rī
kotais foto konkurss. Iepriekšējais – 
“Mana Latvija manā objektīvā” – 
notika pērnā gada nogalē. Aicinot 
fotografēt Latvijas dabu, cilvēkus, 
tvert dažādus savas dzīves mirkļus, 
konkursa rīkotāji vēlējās rosināt cil
vēkos vēlmi meklēt un atrast skaisto 
un interesanto savā dzimtajā zemē, 
dzimtajā pusē, kā arī popularizēt to. 

Argentīnas putni 
“Origo” otrajā stāvā
“Origo” A ēkas otrajā stāvā aplūkoja
ma Argentīnas eksotisko putnu foto
grāfiju izstāde. To autors ir fotoentu
ziasts Oskars Šmeliņš, kurš, dodoties 
tālākos un tuvākos ceļojumos, vien

mēr izmanto iespēju iemūžināt attē
los tur mītošos putnus. Izstādē aplū
kojamas 64 fotogrāfijas. O. Šmeliņa 
foto darbi tapuši viņa ceļojuma laikā 
2010. gada novembrī. 

“Gaisā jaušams pavasaris. Dabā 
tā atnākšana saistās ar gājputnu at
griešanos, putnu treļļiem un garākām 
dienām. Kā mazu uvertīru šiem dabas 
“dziesmu svētkiem” aicinu apskatīt 
manu personālizstādi, kurā redzami 
putni no tālās Argentīnas, kā arī daži 
dzīvnieku attēli un dabas skati – tādi, 
kuri visspilgtāk raksturo šīs zemes 
skaistumu,” atklāj O. Šmeliņš. 

Skatlogos – latviešu 
mākslinieku darbi
Skatlogos, kuri izvietoti piepilsētas 
zāles otrajā stāvā, var apskatīt latvie
šu mākslinieku darbus. Vienā, kas 
tuvāk veikalam “636 – Viss dato
ram”, apmeklētāji aicināti pievērst 
uzmanību koktēlnieku darbu eks
pozīcijai. Savukārt otrā, kas tuvāk 
kafejnīcai “Lage”, izstādīti dažādu 
pazīstamu autoru oforta un grafikas 
darbi. Skatlogu noformēšanu katru 
mēnesi veic oforta meistare Nele 
Zirnīte. Ar mākslinieci t/c “Origo” 
sadarbojas jau otro gadu. 

Foto izstādes 
un mākslinieku 
darbi “Origo”

“Origo” A ēkas otrajā stāvā 
apskatāmas Oskara Šmeliņa bildes 
no ceļojuma uz Argentīnu pagājušā 
gada nogalē. Tajās redzami eksotiski 
putni, dzīvnieki un dabas skati

Stacijas laukumā iespējams aplūkot tirdzniecības centra “Origo” organizētā 
foto konkursa “Sarauj, fotogrāf!” labākos darbus

Laukumos pie tirdzniecības 
centra “Origo” ir iespējams 
pulcināt lielu cilvēku skaitu, 

tādēļ bieži vien dažādu sociālo ak
ciju un kampaņu rīkotāji šo centru 
izraugās kā norises vietu, ja vēlas pēc 
iespējas lielākas sabiedrības uzmanī
bu pievērst kādai problēmai vai ak
tuālam jautājumam. 

“Līdz šim mums ir bijusi laba 
sadarbība ar dažādām nevalstiska
jām organizācijām, un plānojam to 
turpināt arī nākotnē,” stāsta t/c me
nedžeris Aleksandrs Ņemirovskis.

Līdz 4. aprīlim t/c “Origo” pir
majā stāvā apskatāma asins donoru 
kampaņas “Esi sasniedzams” izstāde, 
kurā cilvēki no visas Latvijas izstāsta 
savu stāstu, kādēļ viņi piedalās asins 
donoru kustībā, lai ar personisko pie
redzi motivētu arī citus cilvēkus kļūt 
par donoriem. Izstāde tapusi ar tirdz
niecības centra “Origo” atbalstu. 

Komentējot šo pasākumu, “Ori
go” menedžeris A. Ņemirovskis teica, 
ka mums ir jālepojas ar ikvienu, kurš 
ar savu labo piemēru ir iedrošinājis 
un iedvesmojis citus iesaistīties dono

ru kustībā. Sabiedrībā biežāk jāraisa 
diskusijas par šādām nozīmīgām tē
mām, un t/c ar šo izstādi aicina savus 
apmeklētājus aizdomāties par to, cik 
svarīgi, bet reizēm arī vienkārši sniegt 
dzīvības vērtu palīdzību. 

Viena no pēdējām sociālajām 
kampaņām, kura izraisīja lielu “Ori
go” apmeklētāju interesi, bija akcija 
“Fiktīvas laulības – slazds!” Kam
paņas mērķis bija vietās, no kurām 
cilvēki dodas ārpus valsts, informēt 
sabiedrību par riskiem, kādi iespē
jami, slēdzot fiktīvas laulības ārpus 
Latvijas ar trešo valstu pilsoņiem 
par atlīdzību vai bez tās. Interesen
tiem bija iespēja uzzināt, ka fiktīvas 
laulības ir mūsdienās samērā plaši 
izplatīta cilvēktirdzniecības forma, 
kā arī saņemt konsultācijas no spe
ciālistiem. Interaktīvo aktivitāšu 
laikā tika veikta arī anketēšana, lai 
noskaidrotu sabiedrības informētī
bas līmeni par šo problēmu. 

Daudziem, iespējams, atmiņā 
palicis pagājušā gada augustā noti
kušais “HELP” ielu mākslas festi
vāls, kas risinājās Stacijas laukumā. 

Pasākums tika rīkots Eiropas Ko
misijas pretsmēķēšanas kampaņas 
“HELP: Par dzīvi bez tabakas ietva
ros”. Tā mērķis bija parādīt jaunie
šiem alternatīvas brīvā laika saturī
gai pavadīšanai smēķēšanas vietā. 

Festivāla laikā laukumā tika vei
doti trīs lielformāta grafiti zīmējumi 
par galvenajām “HELP: Par dzīvi 
bez tabakas” tēmām – smēķēšanas 
atmešanu, smēķēšanas novēršanu 
un pasīvo smēķēšanu. Zīmējumus 
veidoja grafiti mākslinieki Karlo un 
Dilonis, kā arī modes mākslinie
ce Vita Radziņa. Grafiti zīmējumu 
ideja – piesaistīt jauniešu uzmanību 
aktuālajai problēmai, proti, smēķē
šanai un nelabvēlīgajai tabakas ie
tekmei uz veselību. 

Pagājušajā vasarā t/c “Origo” 
bija arī viens no velotūres “Ieminies 
par iecietību” pieturas punktiem. 
Tā tika organizēta ar mērķi rosināt 
cilvēkus padomāt par daudzveidīgas 
sabiedrības priekšrocībām un sav
starpēju toleranci. 

Līdzīgas sociālās kampaņas t/c 
“Origo” tiek plānotas arī turpmāk. 

No 11. līdz 19. aprīlim 
Rīgā notiks gadskārtējie 
baleta svētki – Starptau

tiskais Baltijas baleta festivāls. Par 
tā neiztrūkstošu tradīciju ir kļuvis 
festivāla atklāšanas pasākums Rīgas 
dzelzceļa stacijas centrālajā zālē, un 
arī šā gada 11. aprīlī paredzētais 
koncerts, tāpat kā visas iepriekšējās 
reizes, notiks ar ģenerālsponsora t/c 
“Origo” atbalstu un būs pie ejams 

ikvienam interesentam, ļaujot ik
dienišķā, bet vienlaikus neparastā 
vidē baudīt dejas un mūzikas val
dzinājumu. 

Šogad baleta festivāls notiks 
sešpadsmito reizi. Kā jau ierasts, 
tas piedāvās daudzveidīgu un ba
gātīgu baleta un deju uzvedumu 
koncertprogrammu dažādu stilu 
piekritējiem, pulcinot zvaigznes 
no visas pasaules un ļaujot dejas 

cienītājiem baudīt pasaules līme
ņa uzvedumus no klasikas līdz 
avangardam. Festivālu papildinās 
arī deju tematikai veltītas izstā
des.

Atgādinām, ka pagājušajā gadā 
atklāšanas pasākumā apmeklētājus 
ar džeza variācijām dejā un mūzikā 
iepriecināja Klaipēdas Valsts muzi
kālā teātra baleta trupas dejotāji un 
džeza grupa “Old City”. 

Februārī Rīgas tūrisma attīs
tības birojs izveidoja zīmola 
“Live Rīga” lapu sociālajā tīk

lā “Foursquare”. Kā liecina Latvijas 
“Foursquare” lietotāju statistikas 
apkopošanas lapā “4sq.lv” snieg
tā informācija, tirdzniecības centrs 
“Origo” tiek uzrādīts kā viena no 

populārākajām galvaspilsētas vie
tām. Cilvēki to rekomendējuši līdzās 
tādiem objektiem kā Brīvības piemi
neklis, kino “Citadele” un citi.

“Foursquare” ir sociālais tīkls, 
kurā cilvēki norāda atrašanās vietu, 
atzīmējoties tajā savos mobilajos 
telefonos, rekomendē to citiem un 

iesaka, ko tajā darīt. Nepilnu divu 
gadu laikā sociālā tīkla lietotāju 
skaits pasaulē pārsniedzis piecus 
miljonus. Kā liecina apkopotie 
dati, Latvijā patlaban ir gandrīz 
1500 “Foursquare” lietotāju un 
nedaudz vairāk kā 5000 atzīmētu 
vietu. 

“Origo”– vieta sociālajām 
akcijām un pasākumiem

Vasarās t/c “Origo” līdzās sa
vām tradicionālajām funk
cijām veic arī plašu kultūras 

un izglītojošo darbu. Par to rūpējas 
kultūras aktivitāšu centrs “Origo 
Summer Stage”. Arī šogad centrs 
ļaus rīdziniekiem un pilsētas viesiem 
bez maksas baudīt mākslu, ielūkoties 
nozīmīgāko vasaras pasākumu un 
festivālu programmās, piedāvājot tel
pu to ieskandināšanas pasākumiem. 
Šīsvasaras “Origo Summer Stage” at
klāšana paredzēta 26. maijā.

Atgādinām, ka pērn “Origo 
Summer Stage” ietvaros ikvienam 
interesentam bija iespēja izbaudīt 
tādu vasaras pasākumu “garšu” kā 
džeza festivāls “Saulkrasti Jazz”, 
“Rīgas Ritmi”, festivāls “Summerti
me – aicina Inese Galante”, kā arī 
“Origo Folk festivāls”. Tāpat rīdzi

nieki un pilsētas viesi varēja aplūkot 
lielformāta foto izstādes brīvdabas 
galerijā. Fotogrāfijās atspoguļojās 
Latvijas svētkos un ikdienā tvertie 
foto mirkļi. Līdzīgas aktivitātes visas 
vasaras garumā plānotas arī šogad. 

“Veidojot vasaras programmu, 
vēlamies dāvāt patiesās un krāsai

nās emocijas, ko sniedz kultūras 
baudījums. “Origo” – tas ir pil
sētas spogulis, kas demokrātiskā 
veidā ikvienam piedāvā pieda
līties pilsētā un Latvijā nozīmī
gos kultūras pasākumos,” uzsver 
“Origo” menedžeris Aleksandrs 
Ņemirovskis.

Baleta zvaigznes stacijas laukumā

“Origo” – populārs objekts “Foursquare”

“Origo Summer Stage” būs arī šogad
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Linstow Center Management uzsāk 
atkritumu šķirošanas pilotprojektu t/c Origo

Pagājušā gadā pozitīvs pavēr
siens bija vērojams ne vien 
ekonomikā kopumā, sama

zinoties IKP kritumam līdz 0,5% 
(2009. gadā IKP kritums sasniedza 
18%), bet arī tirdzniecības centru 
sektorā. Gada pēdējo piecu mēnešu 
laikā Galactico alianses tirdzniecības 
centri piedzīvoja strauju apgrozīju
ma pieaugumu, piemēram, novem
brī tas palielinājās vidēji pat par 
17% jeb 2 miljoniem latu, 2010. 
gadu kopumā noslēdzot ar 3% ap
grozījuma izaugsmi.

Apgrozījuma pieaugumu Galac
tico tirdzniecības centros pērn gal
venokārt noteica izdarīto pirkumu 
skaits, kas 2010. gadā kopumā pa
lielinājās par 9%. 

Pārdošanas apjomu pieaugums 
ir skaidrojams arī ar pēdējā laikā 
veikto “atlikto pirkumu” realizēša
nu. Ja pirms pusotra, diviem gadiem 
naudu lielveikalos netērēja pat tie, 
kuriem tā bija, tad tagad situācija ir 

mainījusies – ģimenes, kurās strādā 
abi dzīvesbiedri, atļaujas iegādāties 
jau ilgāku laiku nepieciešamas pre
ces. Turklāt ziemas izpārdošanu lai
kā preces bija iespējams iegādāties 
pat ar 70% atlaidi. Tāpat apgrozī
jumu pozitīvi ietekmēja pērnā gada 
nogalē un šī gada sākumā novērotais 
tūristu skaita pieaugums Rīgā.

Šī gada janvārī apgrozījums Ga
lactico tirdzniecības centros bija 14,7 
miljoni latu, kas ir par 9,9% vairāk 
nekā pērnā gada janvārī. Par 9,8% pa
lielinājies arī veikto pirkumu skaits. 

Ekonomika turpina atlabt
Pozitīvie Galactico tirdzniecības 

centru finanšu rādītāji ir tiešā veidā 
saistīti ar ekonomisko procesu sta
bilizēšanos valstī kopumā. Kā lieci
na jaunākais Swedbank ekonomikas 
apskats, Latvijas tautsaimniecība 
pašlaik piedzīvo nedaudz straujāku 
ekonomikas atveseļošanos, nekā bija 
cerēts, ļaujot prognozēt, ka 2011. 

gadā IKP varētu izaugt pat līdz 4% 
(iepriekš prognozēto 3% vietā), sa
vukārt 2012. gadā IKP rādītājs va
rētu pieaugt par 4,2%.

Neskatoties uz to, ka jaunu dar
ba vietu radīšana būs lēna, tiek prog
nozēts, ka darba meklētāju īpatsvars 
saruks no 18% 2010. gada trešajā 
ceturksnī līdz 13–14% 2012. gada 
beigās. Sagaidāms, ka šogad atjauno
sies neliels algu pieaugums, un, at
skaitot inflācijas ietekmi, vidējā neto 
alga varētu palielināties par 1%.

Tanī pat laikā ir jāatzīmē, ka 
2011. gadā mājsaimniecību patēri
ņa pieaugums vēl arvien būs lēns, 
tas varētu pieaugt 2011. gadā līdz 

2,5%, bet 2012. gadā līdz 4,5%. Sa
vukārt patēriņu cenu kāpums varētu 
būt straujāks jauno PVN likmju ie
spaidā, vidējo inflācijas koeficientu 
šogad palielinot līdz 3%.

Ņemot vērā, ka galvenie eko
nomikas rādītāji uzrāda pozitīvas 
tendences, arī mazumtirgotājiem ir 
pamatotas cerības, ka 2011. gads 
industrijai saglabāsies vismaz pērnā 
gada otrā pusgada izaugsmes līmenī, 
gadu kopumā noslēdzot ar nedaudz 
lielāku pieaugumu nekā pērn.

* Rakstā izmantota informācija no 
Swedbank 2011. gada janvārī publisko
tā Latvijas ekonomikas apskata.

Galactico tirdzniecības centru 
darbības rādītāji 
uzrāda pozitīvu tendenci 
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emot vērā, ka izmaksu sa
mazināšana un „zaļā domā
šana” ir vienas no LCM 
darbības prioritātēm, efek

tīva un mūsdienu prasībām atbilsto
ša atkritumu savākšana un izvešana 
ir būtisks priekšnosacījums kopējo 
apsaimniekošanas izmaksu optimi
zēšanai un apkārtējas vides saudzē
šanai. Tāpēc LCM ar 2011. gada 
22. februāri t/c Origo uzsāka atkri
tumu apsaimniekošanas pilotpro
jektu, būtiski uzlabojot atkritumu 
šķirošanas mehānismu ar mērķi sa
mazināt nešķiroto atkritumu apjo
mu un efektivizēt to izvešanu.

Iegūs nomnieki un 
apkārtējā vide

Pilotprojekta galvenais mērķis ir 
izmaksu samazināšana, jo, sekmīgi 
īstenojot pilotprojektu, saruks atkri
tumu apsaimniekošanas izdevumi, 
kas nomniekiem izpaudīsies kā ma
zākas ikmēneša pieskaitāmās izmak
sas. Tas ir īpaši būtiski, skatoties no 
nākotnes perspektīvas, kad, pieaugot 
tarifiem, nešķiroto atkritumu izveša
na kļūs aizvien dārgāka, tāpēc savlai
cīga atkritumu šķirošanas ieviešana ir 
divtik svarīga. Būtisks ir arī faktors, 
ka sašķirotus atkritumus ir iespējams 
nodot otrreizējai pārstrādei, gūstot 
no tā tiešu finansiālo labumu.

Pilotprojekta realizēšanai būs po
zitīva ietekme uz apkārtējās vides sau
dzēšanu. Efektīva atkritumu apsaim
niekošana ir lieliska iespēja ne tikai 
samazināt izdevumus, bet arī uzlabot 
kvalitātes standartus visā tirdznie
cības centrā. Nav mazsvarīgi arī tas, 
ka atkritumu šķirošana un nodošana 
otrreizējai pārstrādei atbilst Eiropas 
Savienības prasībām attiecībā uz vi
des aizsardzību – jo, pareizi šķirojot 
dažādu produktu un izejvielu atliku
mus, ir iespējams pārstrādāt vairāk 
nekā 50% atkritumu, atgriežot tos 
atpakaļ ekonomiskajā apritē otrreizē
jo izejvielu vai enerģijas veidā.

Kā tas notiek?
Pilotprojekta ietvaros t/c Origo 

ir uzstādītas šķirošanas tvertnes vai
rākiem atkritumu veidiem un divi 
atkritumu presēšanas konteineri 
nešķirotiem atkritumiem. Iepriekš 
t/c Origo tika savākts un presēts 
kartons un plēve, taču, ieviešot at
kritumu šķirošanas projektu, ir pa
plašināti dalītie savākto atkritumu 
veidi – stiklam, plastmasai un me
tāla iepakojumam ir uzstādīti mazie 
(140 l – 370 l) konteineri, tādējādi 
ievērojami samazināsies nešķiroto 
atkritumu apjoms un tiks ierobežo
ta to nonākšana apkārtējā vidē.

Jāatzīmē, ka ir ieviestas arī spe
ciālas mucas (200 l) šķidrajiem at
kritumiem, piemēram, pārtikas eļļu 
izmešanai.

Tāpat t/c Origo ir uzstādīti divi 
ietilpīgi (16 m3 un 10 m3) preskon

teineri (ar papildu izolāciju), kas 
aprīkoti ar jonizācijas un dzesēšanas 
mehānismiem, tādējādi samazinot 
atkritumu pūšanas procesu un ne
patīkamās smakas izdalīšanos, bet 
tiem blakus izvietoti jau pieminētie 
plastmasas konteineri šķirotiem at
kritumiem. Veicot efektīvu atkritu
mu šķirošanu, iespējams samazināt 
kopējo atkritumu apsaimniekošanas 
apjomu par 40%. 

Iepriekš t/c Origo bija trīs vietas, 
kur nonāk atkritumu plūsmas, – pi
lotprojekta laikā ir saglabātas tās pa
šas vietas, t.i., A ēkas pagrabstāvā pre
ču piegādes zonā un B ēkas / Stacijas 
pagalmā ir uzstādīti preskonteineri 
un plastmasas konteineri šķirotiem 
atkritumiem, savukārt šķirošanas 
telpā – izvietoti konteineri sašķirota
jiem atkritumiem.

Pilotprojekts tiks īstenots sadar
bībā ar atkritumu apsaimniekoša
nas un vides risinājumu uzņēmumu 
Ragn-Sells, kam ir ievērojama starp
tautiska un lokāla pieredze līdzīgu 

projektu veiksmīgā realizēšanā citos 
lielos tirdzniecības un biznesa par
kos un kas veiks projekta veiksmī
gai uzsākšanai nepieciešamās infor
matīvās un izglītojošās aktivitātes, 
kā arī ar t/c Origo koplietošanas tel
pu uzkopšanas kompāniju P. Duss-
mann, kas veiks projekta realizācijai 
nepieciešamās praktiskās atbalstošās 
aktivitātes.

Atkritumu šķirošanas pilotpro
jekta rezultāti galvenokārt būs atka

rīgi no t/c Origo tirdzniecības vietu 
darbiniekiem, no viņu atsaucības 
un ieinteresētības ietaupīt līdzekļus 
un saudzēt apkārtējo vidi, šķirojot 
atkritumus katram uz vietas sa
vās nomātajās telpās un nogādājot 
sašķirotos atkritumus attiecīgajās 
tvertnēs. Vadoties no t/c Origo pie
redzes, lemsim par atkritumu šķiro
šanas sistēmas ieviešanu arī pārējos 
LCM apsaimniekotajos Galactico 
tirdzniecības centros.

Vieta Konteinera veids Tilpums Atkritumu veids

A ēkas pagrabstāvs
Preskonteiners 16 m3 Nešķirotie
Plastmasas konteineri 140 l – 1100 l Šķirotie (stikls, papīrs, PET, 

plastmasa, metāla iepakojumi)

B ēkas / Stacijas pagalms
Preskonteiners 10 m3 Nešķirotie

Šķirotie (stikls, PET, plastmasa, 
metāla iepakojumi)

Šķirošanas telpa Plastmasas konteineri 140 l – 1100 l Šķirotie (stikls, plēve, plastmasa, 
metāla iepakojumi)

Mucas 200 l Šķidrie

Atkritumu apsaimniekošanas uzlabojumi

Cienījamie t/c Origo veikalu vadītāji un pārdevēji!
Ceram uz Jūsu izpratni, atsaucību un aktīvu iesaisti atkritumu 
šķirošanā!

Lūdzam visus t/c Origo nomnieku veikalu darbiniekus iepazīties ar 
detalizētu informāciju par t/c Origo atkritumu šķirošanas sistēmu 
un ievērot t/c Origo atkritumu šķirošanas prasības!
Atkritumu šķirošanas uzsākšanas sākumposmā kādā no t/c Origo 
atkritumu savākšanas vietām noteiktā laikā atradīsies P. Dussmann 
darbinieks, kas sniegs konsultācijas par atkritumu šķirošanu.
Lai mums visiem kopā izdodas! Domāsim “zaļi”!
Ar laba vēlējumiem,

T/c Origo administrācija

!

Uzziņa

T/c Origo 2010. gada otrajā pusgadā apgrozījums pieaudzis 
par 11%, bet izdarīto pirkumu skaits par 9% salīdzinājumā ar 
2009. gada attiecīgo periodu. Šajā gadā izaugsme turpinās – 
janvārī apgrozījums un apmeklējumu skaits palielinājies par 10%, 
pirkumu skaits – par 8%.
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Elektronisko produktu lieto
šana Galactico tirdzniecības 
centros turpina pieaugt. Ga

lactico elektroniskā dāvanu karte 
(EDK) šobrīd uzrāda līderpozīci
jas elektronisko dāvanu karšu tir
gū. Savukārt Galactico Privilēģiju 
kartes (GPK) veiksmes formula ir 
tās lietošanas izdevīgums, veicot 
ikvienu pirkumu. Klientam nav 
kardināli jāmaina savi iepirkšanās 
ieradumi, lai iegūtu programmas 
privilēģijas.

Elektroniskās 
dāvanu kartes

Pagājušajā gadā Galactico t/c 
kopumā tika izdots ap 200 tūksto
šiem EDK, kas tika uzlādētas vairāk 
nekā 4,3 miljonu latu apjomā.

Īpašs EDK pārdošanas apjomu 
pieaugums bija novērojams gada no
galē – 2010. gada decembrī Galacti
co tirdzniecības centros izdoto Ga
lactico dāvanu karšu skaits (gandrīz 
50 tūkstoši EDK) par 9% pārsnie
dza 2009. gada rezultātus, bet vidē
jais pārdotās dāvanu kartes nomināls 
(LVL), kā arī vidējais pirkums ar dā
vanu karti par aptuveni 3% pārsnie
dza 2009. gada rādītājus. 

Pozitīvās tendences turpinās arī šo
gad – 2011. gada pirmajās sešās nedē

ļās gan izdoto Galactico dāvanu karšu 
skaits, gan arī uz tām uzlādētās naudas 
apjoms par 11% ir pārsniedzis pērnā 
gada rezultātus. 2011. gada pirmajās 
6 nedēļās EDK izmantošanas (pir
kumu) skaits ir palielinājies par 7% 
salīdzinājumā ar attiecīgo laika perio
du pērn, bet iztērētās naudas apjoms 
pieaudzis gandrīz par 10%. Taču, sa
līdzinot 2010. un 2011. gada pirmās 
6 nedēļas, nav mainījies vidējais uzlā
dējamās summas ekvivalents uz vienu 
karti. Toties par 2,3% pieaugusi vidējā 
pirkuma summa, ko klients t/c veicis 
ar Galactico dāvanu karti. 

Galactico Privilēģiju kartes
2010. gada pēdējā ceturksnī strauji 

pieaudzis arī pārdoto Galactico Privi

lēģiju karšu (GPK) skaits – vidēji 4,5 
reizes pārsniedzot līdzšinējos GPK 
izdošanas rādītājus. Pozitīvās GPK 
izdošanas tendences ļauj prognozēt, 
ka salīdzinājumā ar 2010. gadu šogad 
t/c lojalitātes kartes varētu saņemt vēl 
apmēram 15% jaunu klientu.

Līdz ar GPK pārdošanas apjomu 
pieaugumu, paaugstinās arī lojalitā
tes karšu izmantošanas koeficients – 
tā, piemēram, šī gada pirmajās des
mit dienās GPK lietošanas biežums 
ir pieaudzis par 13%. 2010. gadā ar 
katru GPK reģistrētie 5 pirkumi mē
nesī joprojām apsteidza esošo banku 
karšu vidējo rādītāju – 3 darījumus 
mēnesī, bet pērnā gada decembrī ar 
katru GPK tika veikti vairāk nekā 
6,5 darījumi vidēji 100 latu apmērā.

Galactico elektronisko dāvanu 
karšu un Galactico Privilēģiju kar
šu popularitāte nepārtraukti pieaug, 
kas liecina par to, ka šīs kartes ir iz
strādātas atbilstoši klientu vēlmēm 
un šī brīža tirgus prasībām. Katrs 
no šiem produktiem ieņem vadošu 
lomu tirgū savā produktu grupā.

LiNstow ziņas

Efektīvi apsaimniekojot Galactico 
alianses tirdzniecības centrus, 
ietaupīts vairāk nekā pusmiljons latu
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Energoresursu 
efektivitātes programma 
enerģijas patēriņu 
samazina par 4,2%

Šogad apritēs jau trīs gadi kopš 
LCM uzsāka efektīvas energoresursu 
izmantošanas programmas ieviešanu 
visos Galactico tirdzniecības centros. 
Katru gadu ir panākti būtiski ener
goresursu patēriņa samazinājumi. 
Arī 2010. gads nebija izņēmums – 
samazinot energoresursu izmanto
šanu Galactico alianses tirdzniecī
bas centros vidēji par 368 kWh/m2 

jeb 4,2%. Efektīvas energoresursu 
programmas izmantošana, kā arī sil
tumenerģijas tarifu izmaiņas un t/c 
nomnieku enerģijas patēriņa izmai
ņas pagājušajā gadā ļāva samazināt 
pieskaitāmo izmaksu budžeta fak
tiskās izmaksas elektrībai un apkurei 
kopā par 14% jeb 203 tūkstošiem 
latu – attiecīgi par 11% jeb 101 tūk
stošiem elektrībai un 19% jeb 102 
tūkstošiem apkurei salīdzinājumā ar 
2009. gada faktiskajām izmaksām.

Tehnoloģiskie risinājumi 
kombinācijā ar 
organizatoriskiem 
pasākumiem

Lai efektīvi samazinātu siltuma 
zudumus un elektroenerģijas patēri
ņu, svarīgi ir ne tikai investēt dažādu 
tehnoloģisko risinājumu ieviešanā, 
bet arī īstenot virkni organizatoris
ku pasākumu t/c nomniekiem. Pē
dējo gadu laikā ir 

• nosiltināti siltuma nesēji, 
• veikta apkures balansēšana, 
• uzstādītas jaunas kondicionēša

nas sistēmu vadības pultis, ierīkojot 
frekvenču pārveidotājus ventilācijas 
iekārtām, 

• rekonstruētas elektrobarošanas 
sistēmas, 

• uzstādīta automatizēta apgais
mojuma vadība, kā arī veikti daudzi 

citi uz efektivitātes paaugstināšanu 
orientēti pasākumi.  

Pamatojoties uz energoresursu iz
lietojuma uzskaites datiem, katrā t/c 
tika veikts intensīvs izglītojošs darbs ar 
t/c nomniekiem. Piemēram, sadarbībā 
ar speciālistiem izvērtēta apgaismoju
ma spilgtuma nepieciešamība veikalu 
un citu pakalpojumu sniedzēju darba 
laikā un ārpus tā. Ne visos gadījumos 
elektroenerģijas patēriņa samazināša
nai ir nepieciešamas lielas investīcijas, 
citreiz pietiek ar klātbūtnes sensoru 
uzstādīšanu, kas nodrošina apgais
mojumu tad, kad tas ir nepieciešams. 
Vienu reizi nedēļā norisinās sapulces 
ar t/c servisa kompānijām, kuru lai
kā tiek apspriesta esošā situācija un 
plānoti turpmākie darbi. Nomnieki 
arī tiek regulāri informēti par visām 
LCM veiktajām aktivitātēm un atbil
stoši katra nomnieka specifikai tiek 
rasti arī individuāli risinājumi.

Kā redzams tabulā, t/c Origo 
2010. gadā izlietojis par 4,5% mazāk 
energoresursu nekā iepriekšējā gadā. 
Šis ietaupītais energoresurss nozīmē 
ne tikai izmaksu samazinājumu nom
niekiem par 15% jeb 71 tūkstoti latu 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. ga
du, bet arī ieguldījumu apkārtējā vidē. 
Tā, piemēram, energoresursu izlie
tošanas optimizācijas pasākumi deva 
arī būtisku ieguldījumu CO2 izmešu 
samazinājumā – aizvadītajā gadā t/c 
Origo tika izmests par 855 tonnām 
mazāk CO2 nekā 2009. gadā.

2011. gadā turpināsies aktīvs 
darbs pie ēku pārvaldības sistēmas uz
labošanas, konstatējot jaunas optimi
zējamas energoresursu patēriņa vietas 
un pieslēdzot tās pie automātiskiem 

vadības režīmiem ar konkrētiem pa
rametriem. Tāpat noritēs apgaismes 
ķermeņu aizstāšana ar ekonomiskā
kajiem LED gaismekļiem.

Ietaupījums uz 
apsaimniekošanas 
izmaksām

2010. gadā Galactico tirdznie
cības centros ir panākts ievērojams 
pieskaitāmo izmaksu ietaupījums. 
Kopā visos tirdzniecības centros ie
taupīts vairāk nekā pusmiljons latu. 
Decembra mēnesī tika veikta daļēja 
pieskaitāmo izmaksu atmaksa, nom
niekiem šos līdzekļus bija iespējams 
laist tūlītējā apgrozībā.

Tā, piemēram, 2010. gadā t/c 
Origo, salīdzinot ar plānoto budže
tu, pieskaitāmajās izmaksās ietaupīti 
10%.

Domājot par t/c apsaimniekoša
nas kvalitātes pilnveidošanu un iz
maksu optimizēšanu, LCM arī 2010. 
gadā organizēja vairākus konkursus 
jeb tenderus par dažādiem apsaimnie
košanas pakalpojumiem, to skaitā:

• apsardze (visos tirdzniecības 
centros),

• uzkopšana (Mols, Origo, Gale-
rija Centrs),

• elektroenerģijas piegādes iekār
tu serviss (Alfa, Dole),

• apstādījumu kopšana (Alfa, 
Mols, Dole).

Pieskaitāmās izmaksas 2011. ga
dā pieaugs, un ar 1. aprīli mainīsies 
pieskaitāmo izmaksu maksa sa
līdzinājumā ar sākotnējo budžetu 
un pašreizējo pieskaitāmo izmaksu 
maksu. Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (SPRK) šī gada 
12. janvārī apstiprināja jaunus AS 
Sadales tīkls (ST) elektroenerģijas   
sadales sistēmas pakalpojumu dife
rencētos tarifus. Jaunie tarifi  stāsies 
spēkā šī gada 1. aprīlī. Tas ietekmēs 
elektroenerģijas iepirkuma cenu arī 
LCM apsaimniekotajos centros. 

Līdz šim LCM iepirka elektro
enerģiju pēc regulētajiem tarifiem, 
kas pēc 1. aprīļa būs neizdevīgi (pie
augums no 28 līdz 34%). Līdz ar to 
uzņēmums izskatīja iespēju  iepirkt 
elektrību brīvajā tirgū. 

Lai iegūtu izdevīgāko cenu piedā
vājumu, tika aptaujāti abi lielākie tir
gus dalībnieki – Latvenergo un Enefit 
(Eesti Energy meitas uzņēmums) un 
izvēlēts šā brīža izdevīgākais cenu 
piedāvājums, t.i., Latvenergo. 

Vidējais cenu pieaugums par 
elektroenerģiju būs no 20 līdz 28% 
atkarībā no pieslēguma veida.

Ņemot vērā šo ievērojamo izmak
su pieaugumu, vēl vairāk aktualizējas 
jautājums par efektīvu elektroenerģi
jas izmantošanu un energotaupības 
programmas turpināšanu, pie kā 
LCM aktīvi strādā jau divus gadus.

Tā kā kopējā elektrības patēri
ņa bilancē nomnieki tērē apmēram 
60% no kopējā patēriņa, pārējo 
patēriņu nosedz pieskaitāmās iz
maksas ~40%, tad mēs aicinām 
arī nomniekus aktīvāk strādāt pie 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
savās iznomātajās platībās. 

Par pieskaitāmo izmaksu budže
ta un pieskaitāmo izmaksu maksas 
izmaiņām katra konkrētā LCM ap
saimniekotā tirdzniecības centra 
nomnieki tiks informēti atsevišķi. 

AICINāJuMS 
NOMNIEKIEM 
Lūdzam atkārtoti pārskatīt 

apgaismes ķermeņus un to 
izmantošanas intensitāti, 
novērtēt to lietošanas atbilstību 
komercdarbības vietas darba 
laikam un klientu plūsmas 
specifikai!

Atgādinājums 
par elektrodrošību 
nomniekiem
Lai nodrošinātu elektroierīču dro-
šu un pareizu darbību, atgādinām, 
ka katras konkrētās tirdzniecības 
vietas nomnieks ir atbildīgs par 
elektrodrošību nomājamās pla-
tībās. Aicinām visus nomniekus 
pārbaudīt elektrosadales skapjus 
savās nomājamās platībās!

Elektroierīču droša ekspluatācija 
ietver:
1) atbildīgo personu nozīmēšanu 
elektroietaises drošai ekspluatāci-
jai nomājamās telpās;
2) elektroietaises uzturēšanu darba 
kārtībā, to ekspluatāciju veic saska-
ņā ar ražotāja tehnisko noteikumu un 
elektroietaišu ierīkošanu reglamentē-
jošo normatīvo aktu prasībām;
3) sākotnējo un ikgadējo instruktā-
žu darbiniekiem par elektroietaišu 
drošu un pareizu ekspluatāciju;
4) nomātajās platībās atrodošos 
elektroietaišu regulāru pārbaudi;
5) tirdzniecības vietās esošo elek-
troinstalāciju pārbaudi un  elektro-
tehnisko mērījumu veikšanu, kā to 
paredz ugunsdrošības noteikumi;
6) nodrošināt brīvu pieeju elektro
sadales skapjiem.

Aizliegts:
1) izmantot bojātas elektroietaises 
un paštaisītas elektriskās sildierīces;
2) lietot nekalibrētus un paštaisītus 
elektrotīklu aizsardzības drošinātā-
jus;
3) izmantot vadus un kabeļus ar 
bojātu izolāciju, kā arī savienot tos 
veidā, kas rada bīstamu pārejas 
pretestību;
4) atstāt bez uzraudzības tīklam pie-
slēgtas elektroietaises, ja ekspluatā-
cijas noteikumos tas aizliegts;
5) novietot degtspējīgus materiālus 
tuvāk par 0,5 metriem no gaismas 
ķermeņiem.

Uzziņa

Aizvadītā 
gada 
novem brī 
t/c Origo organizētās kampaņas 
(veic 7 pirkumus par vismaz 
3 latiem un iegūsti GPK par 
velti) laikā klienti iegādājās 
vairāk nekā 1000 GPK.

!

Elektronisko produktu izmantošana turpina pieaugt



Linstow Center Management 
rūpīgi izvērtē visu potenciālo 
nomnieku piedāvājumus uz

sākt tirdzniecību Galactico tirdzniecī
bas centros. Kaut arī potenciālo part
neru pieredzei mazumtirdzniecībā ir 
liela nozīme, tomēr galvenais iemesls, 
kāpēc tiek izvēlēts konkrēts nom
nieks, ir viņa piedāvātais produkts un 
kopējais tirdzniecības koncepts.

Precei, lai to šodien varētu veik
smīgi pārdot, jābūt cilvēkiem nepie
ciešamai, kvalitatīvai, bet par saprā
tīgu cenu un pareizi pasniegtai. Šie 
veiksmīgas tirgošanās principi patla
ban ir vēl svarīgāki nekā pirms trim 
četriem gadiem, kad pircējs bija ma
zāk izvēlīgs.

Šobrīd nomnieks var atrast pie
mērotas telpas tirdzniecībai gan tirdz
niecības centros, gan citur pilsētā, 
kamēr iepriekšējos gados tieši telpu 

jautājums bija izaicinājums – tad uz 
katru potenciālo tirdzniecības vietu 
uzņēmēji stāvēja rindā un iespējas at
tīstīties bija ierobežotas. Šis laiks “at
sijā” tos formātus, piedāvājumus un 
spēlētājus, kas nav konkurētspējīgi, 
un tādējādi parādās jaunas iespējas 
jaunpienācējiem un attīstībai.

Nomas perspektīvas un 
jaunie veikali

Linstow Center Management 
piedāvā īpaši nomnieku prasībām 
izstrādātu t/c nomnieku 
apdrošināšanas programmu
Mārcis Budļevskis,  
SIA Linstow Center Management  
Biznesa attīstības un iznomāšanas 
direktors, valdes loceklis

Ikviens Linstow Center Mana-
gement (LCM) apsaimniekoto 
tirdzniecības centru telpu nomas 

līgums nomniekam paredz pienāku
mu apdrošināt savu komercdarbību 
tirdzniecības centros. Šīs prasības 
mērķis ir pasargāt nomniekus no po
tenciāliem finanšu zaudējumiem. 

LCM kā atbildīgs sadarbības 
partneris 2010. gadā organizēja Lat
vijas vadošo apdrošināšanas brokeru 
un apdrošinātāju tenderi, lai op
timizētu apdrošināšanas kontroles 
procesu, kā arī atvieglotu un no
drošinātu nomniekiem iespējami la
bākus apdrošināšanas noteikumus. 
Tendera rezultātā par piemērotāko 
šī projekta realizēšanai tika atzīta 
apdrošināšanas brokeru sabiedrība 
SIA MAI Insurance Brokers un prog
rammas apdrošinātājs AAS Balta. 

LCM pilnvaroja SIA MAI Insu-
rance Brokers šādās darbībās:

• veikt nomnieku apdrošināšanas 
polišu administrēšanu un kontroli;

• vienkāršot apdrošināšanas ie
gādi un LCM t/c nomnieku apdro-
šināšanas programmas ietvaros pie
dāvāt izdevīgākus apdrošināšanas 
nosacījumus nomniekiem.

Nomnieku apdrošināšanas 
polišu administrēšana

Saskaņā ar noslēgtajiem nomas 
līgumiem visiem nomniekiem ir 
pienākums iesniegt apdrošināšanas 
polises un to pagarinājumus/atjauno
jumus LCM pilnvarotajam pārstāvim 
SIA MAI Insurance Brokers. Brokeri 
katru mēnesi pārbauda nomnieku 
polišu termiņus un informē tos nom

niekus, kas savlaicīgi neiesniedz pa
garinātās apdrošināšanas polises. Šīs 
kontroles rezultātā abas līgumslēdzēju 
puses būs informētas un pārliecinātas 
par līguma noteikumu izpildi, kā arī 
nodrošinājumu pret potenciālajiem 
finanšu zaudējumiem apdrošināšanas 
situācijas iestāšanās gadījumā. 

Vienkāršota apdrošināšanas 
iegāde un izdevīgāki 
apdrošināšanas nosacījumi 

Lai vienkāršotu apdrošināšanas ie
gādi un piedāvātu izdevīgākus apdroši
nāšanas nosacījumus, LCM sadarbībā 
ar SIA MAI Insurance Brokers izstrādā
ja LCM t/c nomnieku apdrošināšanas 
programmu. Kompleksā nomnieku 
apdrošināšanas programma ietver šā
dus apdrošināšanas veidus:

• īpašuma apdrošināšana (ar to 
apdrošina nomniekam piederošo 
aprīkojumu, preču krājumus un ie
guldījumus nomātajās telpās);

• uzņēmējdarbības pārtraukuma 
apdrošināšana (kompensē apdroši
nāšanas gadījuma rezultātā zaudēto 
neto peļņu un nenosegto fiksēto iz
maksu daļu);

• civiltiesiskās atbildības apdro
šināšana (kompensē zaudējumus, 
kas nodarīti tirdzniecības centram/
iznomātājam, citiem nomniekiem 
un apmeklētājiem, ja negadījums 
radies nomnieka vainas dēļ un nom
nieks ir atbildīgs par citām perso
nām radītajiem zaudējumiem).

Kādas ir LCM t/c nomnieku ap-
drošināšanas programmas priekšrocī
bas salīdzinājumā ar citiem apdroši
nāšanas piedāvājumiem:

1) pēc LCM uzstādījuma, prog
ramma ir izstrādāta un pielāgota 
tieši t/c nomnieku vajadzībām, ie
kļaujot paplašinātus apdrošināšanas 
nosacījumus;

2) iespējams izvēlēties apdroši
nāšanas polises civiltiesiskās atbildī
bas segumu par ļoti izdevīgu cenu 
ar lielu atbildības limitu – 1 miljons 
EUR katram gadījumam. Šādu cenu 
apdrošināšanas sabiedrības parasti 
nepiedāvā nomniekam, iegādājoties 
polisi individuāli;

3) vienkāršota apdrošināšanas 
polišu iegāde – piedāvājums tiek sa
gatavots, balstoties uz t/c nomnieka 
aizpildītu pieteikuma anketu uz di
vām lapām;

4) izdevīgākas cenas – daudzos 
gadījumos t/c nomnieki ir ieekono
mējuši līdz pat 50% no maksājamās 
apdrošināšanas prēmijas salīdzinā
jumā ar citiem piedāvājumiem.

LCM t/c nomnieku apdrošinā-
šanas programma ir tikai viena no 
apdrošināšanas iespējām – nomnie
kam ir tiesības arī turpmāk izman
tot jebkuru citu apdrošināšanas sa
biedrību vai apdrošināšanas brokeru 
sabiedrības pakalpojumus, savu ap
drošināšanas polisi iesniedzot SIA 
MAI Insurance Brokers. Tomēr LCM 
aicina noteikti uzzināt SIA MAI In-
surance Brokers piedāvājumu, pirms 
izdarīt galīgo lēmumu par polises 
iegādi, jo LCM t/c nomnieku apdro-
šināšanas programma ir radīta pēc 
LCM iniciatīvas un maksimāli pār
stāv jebkura t/c nomnieka finansiā
lās intereses.

Mārcis Budļevskis,  
SIA Linstow Center Management  
Biznesa attīstības un iznomāšanas 
direktors, valdes loceklis

LiNstow ziņas

Эвия Маевска,  
коммерческий директор 
торговых центров Linstow Center 
Management (LCM)

Принимая во внимание то, что со-
кращение расходов и «зеленое мышле-
ние» – одни из основных приоритетов 
деятельности LCM, эффективные и со-
ответствующие современным требова-
ниям сборка и вывоз мусора являются 
общей предпосылкой оптимизации об-
щих расходов на управление и сохра-
нения окружающей среды. Поэтому 
LCM с 22 февраля 2011 года начал в 
т/ц Origo пилотный проект сортировки 
мусора. В рамках проекта существен-
но улучшен механизм сортировки му-
сора, цели которого – уменьшить объ-
ем несортированного мусора и сделать 
его вывоз более эффективным.  

В выигрыше будут 
и арендаторы, и 
окружающая среда

Главной целью пилотного проек-
та является уменьшение расходов, так 
как, в случае успешно проведенного 
проекта, уменьшаться и расходы на 
управление, что для арендаторов будет 
означать уменьшение накладных рас-
ходов. Это особенно важно, если смот-
реть в перспективе будущего, когда, с 
ростом тарифов вывоз несортирован-
ного мусора будет все более дорогим. 
Именно поэтому своевременное введе-
ние сортировки мусора важно вдвойне. 
Существенно также то, что сортируя 
отходы, появляется возможность сдать 
их на вторичную переработку, получая 
от этого финансовую выгоду. 

Кроме того, реализация пилот-
ного проекта окажет положительное 
влияние на сохранение окружающей 
среды. Эффективное управление сор-
тировкой и переработкой мусора дает 
великолепную возможность не только 
уменьшить расходы, но и улучшить 
стандарты качества во всем торговом 
центре. Немаловажно и то, что сорти-
ровка мусора и его отправка на вто-
ричную переработку соответствует 
требованиям Европейского союза в от-
ношении охраны окружающей среды – 
правильно сортируя отходы различных  
продуктов и сырья, есть возможность 
переработать до 50% мусора, вернув 
его назад в экономический оборот в 
виде вторичного сырья или энергии. 

Как это происходит?
В рамках пилотного проекта в т/ц 

Origo установлены сортировочные 
контейнеры для мусора различного 
типа и два пресс-контейнера для не-
сортированного мусора. Раньше в т/ц 
Origo собирался и прессовался картон 
и полиэтиленовая пленка, однако, пос-

ле внедрения проекта сортировки му-
сора стало возможным сортировать и 
такие отходы, как стекло, пластмасса и 
металлическая упаковка, для которых 
установлены маленькие (140 л – 370 л) 
контейнеры. Таким образом, объем не-
сортированного мусора существенно 
уменьшиться и будет ограничено его 
попадание в окружающую среду. 

Надо заметить, что установлены и 
специальные бочки (200 л) для жидких 
отходов, например, пищевого масла. 

Кроме того, в т/ц Origo установле-
ны два вместительных (16 м3 un 10 м3) 
пресс-контейнера (с дополнительной 
изоляцией), оснащенные механизма-
ми ионизации и холодильными ме-
ханизмами. Таким образом, процесс 
гниения отходов и вместе с тем и 
выделения неприятного запаха будет 
уменьшен. Рядом с этими контейнера-
ми будут размещены уже упомянутые  
пластмассовые контейнеры для сор-
тированного мусора. Проводя эффек-
тивную сортировку мусора, возможно 
уменьшить объем затрат, связанных с 
его сбором и вывозом, на 40%. 

Раньше в т/ц Origo было три мес-
та, куда попадал поток отходов. В рам-
ках пилотного проекта все они сохра-
нены – на подвальном этаже здания 
«А» в зоне доставки товаров и во дво-
ре здания «В»/Вокзала установлены 
пресс-контейнеры и пластмассовые 
контейнеры для сортированного мусо-
ра. В свою очередь, в сортировочном 
помещении расположены контейнеры 
для сортированного мусора. 

Пилотный проект реализуется в 
сотрудничестве с предприятием по пе-
реработке мусора и решений в области 
среды Ragn-Sells, обладающим сущес-
твенным международным и местным 
опытом реализации подобных проек-
тов в других больших торговых цент-
рах и бизнес-парках. Это предприятие 
займется информативными и образова-
тельными мероприятиями, необходи-
мыми для успешного начала проекта. 
В проекте также участвует компания 
по уборке помещений общего пользо-
вания т/ц Origo P.Dussmann, которая 
проведет практические мероприятия, 
необходимые для реализации проекта.

Результаты пилотного проекта 
сортировки мусора в основном бу-
дут зависеть от работников торговых 
мест т/ц Origo, от их отзывчивости 
и заинтересованности сэкономить 
средства и охранять окружающую 
среду, сортируя мусор на месте в сво-
ем рабочем помещении и вынося уже 
сортированный мусор в соответству-
ющие контейнеры. Опираясь на опыт 
т/ц Origo, мы примем решение о том, 
внедрять ли систему сортировки му-
сора и в остальных управляемых 
LCM торговых центрах Galactico. 

Уважаемые руководители и продавцы 
магазинов т/ц Origo!
Надеемся на Ваше понимание, отзывчивость и активное участие в 
сортировке мусора!

Просим всех работников магазинов арендаторов т/ц Origo ознакомиться 
с подробной информацией о системе сортировки мусора т/ц Origo, и 
соблюдать требования т/ц Origo по сортировке мусора!
На начальном этапе проекта у мест сбора мусора в т/ц Origo будет 
находиться работник P. Dussmann, который сможет предоставить 
консультации по сортировке мусора. 
Пусть у нас всех вместе получится! Давайте думать «позеленому»!
С наилучшими пожеланиями,

 Администрация т/ц Origo

Место Тип контейнера Объем Тип мусора 

Подвальный этаж 
здания «A» 

Прессконтейнер 16 м3 Несортированный 

Пластмассовые 
контейнеры

140 л – 
1100 л

Сортированный (стекло, бумага, PET, 
пластмасса, металлические упаковки)

Вокзальный двор 
здания «B» 

Прессконтейнер 10 м3 Несортированный

Сортированный (стекло, PET, 
пластмасса, металлические упаковки) 

Сортировочное 
помещение 

Пластмассовые 
контейнеры

140 л – 
1100 л

Сортированный (стекло, 
полиэтиленовая пленка, пластмасса, 
металлические упаковки) 

Бочки 200 л Жидкий

Улучшения в сфере потока мусора

Linstow Center Management 
начинает пилотный проект 
сортировки мусора в т/ц Origo

!

Uzziņa

Tirdzniecības centrā Origo 
pērnā gada nogalē tika atvērts 
bižutērijas veikals FUNKY 
FISH un mobilo telefonu, 
aksesuāru un remonta 
veikals EVELATUS, savukārt 
šogad piepulcējās žāvēto 
augļu un dabīgo sulu veikals 
STRĒLNIEKI. Martā darbu sāks 
pārtikas veikals ĶEKAVA.

Uzziņa

Lai saņemtu LCM t/c nomnieku 
apdrošināšanas programmas 
piedā vājumu, lūdzam sazināties 
ar SIA MAI Insurance Brokers 
apdrošināšanas speciālisti 
Daigu Beineri, 
tel. +371 29245221, 
e-pasts: daiga.beinere@mai-cee.com
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Vineta Plūme, apģērbu veikala “Terranova” pārdevēja mācekle
Ja salīdzina ar ziemas mēnešiem, tad, protams, martā klienti ir 
kļuvuši optimistiskāki, vairāk smaida, ir laipnāki. Manuprāt, tas ir 
saistīts tikai ar pavasari, nevis ar pārliecību, ka nākotnē ekonomis-
kā situācija valstī un viņu labklājība uzlabosies. 

Madara Viļuma, veikala “Optika” pārdevēja konsultante
Ir grūti pateikt, vai cilvēki tic, ka nākotnē viņu dzīve tikai uzlabo-
sies. Droši vien tas katram ir individuāli. Esmu novērojusi, ka līdz 
ar siltāka laika iestāšanos tirdzniecības centrā apmeklētāju skaits 
palielinās, taču nezinu, vai viņu aktivitāte ir saistīta ar ticību labā-
kai nākotnei. Man pašai gribas cerēt, ka viss būs labi. 

Lauma Kalniņa, farmaceita palīdze “Mēness aptiekā”
Tirdzniecības centrā “Origo” strādāju jau gadu. Manuprāt, pēdē-
jos mēnešos klienti ir kļuvuši nedaudz optimistiskāki, ja salīdzina, 
kāds bija viņu noskaņojums pirms gada. Daudzi ir sapratuši, ka 
viņu labklājība ir atkarīga tikai no pašu darba, un ir gatavi daudz 
strādāt, jo valdība jau domā tikai par nodokļu celšanu, tādēļ cilvēki 
no tās kādu risinājumu ekonomiskajai situācijai vairs negaida. 

Renāte Skudra, veikala “Bonbongas” vadītāja
Vienmēr ir jācer, ka nākotnē tomēr būs labāk, un daudzi šo opti-
mismu cenšas nezaudēt arī šajos tik grūtajos laikos. Noskaņojumu 
lielā mērā ietekmē arī darba vide, un “Origo” tā ir radīta ļoti laba, 
šeit ir patīkami strādāt. 

Andrejs Fjodorovs, veikala “RD Electronics” pārdevējs konsultants
Es uzskatu, ka optimisms cilvēkiem ir jārada pašiem, piemēram, 
apkalpojot klientus, es vienmēr cenšos būt smaidīgs, tādēļ arī viņi 
ir laipni pret mani. Arī nākotnē raugos pozitīvi, jo esmu apmierināts 
ar savu darbu un ceru, ka arī valsts ekonomiskā situācija pamazām 
uzlabosies.

“origo” NomNieki

Pagājušā gada decembrī t/c 
“Origo” otrajā stāvā darbu 
sākusi jau trešā SIA “Evela

tus” tirdzniecības vieta šajā kom
pleksā. Atšķirībā no abām pārē
jām vietām – kioskiem – trešais ir 
veikals ar vēl plašāku mobilo tele
fonu un to aksesuāru sortimentu. 

Kā stāsta SIA “Evelatus” pārstāvis 
Iļja Koļesņiks, ieceri par vēl vienas 
tirdzniecības vietas atvēršanu tieši 
“Origo” veicinājusi arvien pieaugošā 
interese un klientu skaita palielināša
nās. “Pirms tam mums tirdzniecības 
centrā “Origo” bija tikai divi kioski 
A un B tunelī. Tie veiksmīgi darbo
jas jau gandrīz četrus gadus,” zina 
teikt uzņēmuma pārstāvis. 

Lai gan Rīgā tirdzniecības cen

tru netrūkst, Iļja Koļesņiks skaidro, 
ka “Origo” izvēlēts vairāku iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, tam dienā cauri iziet 
milzīgs cilvēku skaits, tam ir izde

vīga atrašanās vieta; otrkārt, augo
šais pieprasījums no klientu puses 
licis meklēt risinājumu. 

Iļja Koļesņiks skaidro, ka viena 
no uzņēmuma panākumu atslēgām, 
kādēļ klientu skaits nesarūk pat krī
zes laikā, ir tas, ka SIA “Evelatus” 
piedāvā vislielāko mobilo tālruņu 
izvēli uz vietas, tādēļ pirms pirku
ma izdarīšanas iepatikušos tālruni 
ir iespējams ieslēgt un pārbaudīt. 
“Tāpat mūsu veikalos daudzi mo
bilo telefonu modeļi ir pat lētāki 
nekā internetā. Arī pašus jaunākos 
modeļus, kuri daudzos veikalos vēl 
nav, var droši meklēt pie mums, jo 
“Evelatus” tirdzniecības vietās tie 
nonāk uzreiz pēc izlaišanas tirgū,” 
uzsver uzņēmuma pārstāvis. 

No janvāra vidus tirdznie
cības centra “Origo” A 
ēkas pirmā tuneļa galā 

darbu sācis zemnieku saimniecības 
“Strēlnieki” kiosks. Tajā ikvienam 
garāmgājējam ir iespēja nobaudīt 
un iegādāties Latvijā audzētu aug
ļu un ogu sukādes, sulas sīrupus, 
želejas, ievārījumus, kā arī īpaši 
sagatavotas tējas, un tas viss par 
pieņemamām cenām. 

“Interese par produkciju ir ļoti 
liela. Jūtams, ka cilvēki arvien vai
rāk novērtē veselīgas un labas lietas, 
it īpaši pavasarī, kad organismam 
nepieciešama papildu deva vitamī
nu,” stāsta zemnieku saimniecības 
“Strēlnieki” kioska pārdevēja Daiga 

Kļaviņa. Viņa zina teikt, ka vislie
lākā interese ir par cidoniju izstrā
dājumiem – sukādēm un sīrupu. 
Tāpat daudzi pircēji labprāt iegādā
joties dzērvenes un to produktus. 

Vērtējot aizvadīto mēnešu dar
bu, apmierināts ir arī zemnieku 
saimniecības “Strēlnieki” saim
nieks Jānis Bierands. “Nenožēlo
ju, ka izvēlējos tieši “Origo”, jo 
cilvēku plūsma tur ir liela, un līdz 
ar to palielinās interese par mūsu 
produkciju. Svarīgi arī, ka diviem 
cilvēkiem tagad ir iespēja būt no
darbinātiem,” teic Jānis Bierands. 
Viņš neslēpj, ka tiek domāts arī 
par to, kā papildināt piedāvājumu 
klāstu. Tiklīdz iestāsies silts laiks, 

gribētājiem būs iespēja nopirkt 
un turpat uz vietas izdzert veselīgu 
dzērienu, kas pagatavots no dažā
du augļu un ogu sīrupa. 

Diviem “Evelatus” kioskiem pievienojas arī veikals

Marta sākumā t/c “Origo” 
teritorijā, iepretim LR 
Satiksmes ministrijas 

un “Latvijas Dzelzceļa” ēkai, darbu 
sāka A/S “Putnu fabrika Ķekava” 

specializētais firmas veikals. Tajā 
iespējams iegādāties gan svaigus, 
gan dažādi pagatavotus “Ķekavas” 
produktus. 

Jaunatvērtais kiosks atrodas ļoti 
ērtā vietā – starp centrālo dzelzceļa 
staciju un Rīgas Centrāltirgu, tādēļ 
tajā diendienā iegriežas ļoti daudz 
cilvēku. Pircēju ērtībai atsevišķā 
stendā izvietoti dažādi svaigie pro
dukti, bet otrā pusē – desas, pastē
tes un citi gatavie produkti. Veika
lā iespējams iegādāties arī augstas 
kvalitātes vistu olas. 

Kā pastāstīja veikala pārdevēja 
Jeļizaveta, interese esot vienlīdz 
liela kā par svaigajiem, tā gata
vajiem produktiem. Viss esot at
karīgs no pircēja gaumes un vēl
mēm, jo piedāvājums ir ļoti plašs. 
“Tāpat cilvēki interesējas par da
žādām akcijām un labprāt izvēlās 
tieši akcijas produktus, jo tas ļauj 
ietaupīt vai iegādāties vairāk par 
to pašu naudu,” ir pārliecināta 
pārdevēja un piebilst, ka dažādas 
akcijas un atlaides veikalā esot re
gulāri.

Vairāk nekā trīs mēnešus 
tirdzniecības centra “Ori
go” otrajā stāvā, pārejā no A 

uz B ēku mājvietu radis jauns akse
suāru veikals “Funky Fish”. Tajā ie
spējams iegādāties rotas un dažādus 
matu aksesuārus, apavus un jaukas 
mīļlietas, kas varētu būt lielisks pir
kums sev vai arī laba dāvana citam. 

“Interese ir ļoti liela. Lielāko
ties nāk jaunietes vecumā no 10 
līdz 25 gadiem. Taču ir arī sirmas 
kundzes, tāpat netrūkst puišu, kuri 
meklē dāvanas savām meitenēm,” 

atklāj veikala pārdevēja Māra Rim
ša. Piedāvājums veikalā regulāri 
mainās un papildinās, bet pircēji 
visvairāk interesējoties par sezo

nālām lietām, piemēram, ziemā 
visvairāk pirka čības un zābakus, 
savukārt līdz ar pavasara iestāšanos 
palielinās pieprasījums pēc sau
lesbrillēm. “Viena no nemainīgi 
populārākajām lietām ir matu stī
piņas ar dažādiem rotājumiem, jo 
tās šajā sezonā ir modē. Tāpat liela 
interese jaušama par “Hello Kitty” 
produkciju. Mums tai ir atvēlēts 
atsevišķs stends,” tā Māra Rimša. 

Pārdevēja ir novērojusi, ka 
veikalā visvairāk cilvēku iegriežas 
brīvdienās, it īpaši sestdienās. 

“Ķekavas” kioskā – plašs cāļa gaļas sortiments

“Funky Fish” var atrast rotas sev un dāvināšanai

zemnieku saimniecības “Strēlnieki” produkcija Rīgas centrā

jaunie nomnieki NOmNIeka vIedOklIs: dINO zOO

Kaspars Siļķe, 
SIA “Dino Zoo” valdes priekšsēdētājs

“Mums ir izveidojusies 
ļoti laba sadarbība 
gan ar t/c “Origo”, 

gan arī ar SIA “Linstow Center Ma
nagement”, un es vērtēju viņus kā 
profesionāļus. 

Neslēpšu, sākotnēji bijām diez
gan skeptiski pret t/c “Origo”. Likās, 
ka, pat neskatoties uz lielo cilvēku 
plūsmu, tur nebūs mūsu pircēju. 
Tolaik bijām pārliecināti, ka cilvēku 
plūsma būs liela, bet ne kvalitatīva. 
Mūsu skeptiskās prognozes ne tikai 
nepiepildījās, bet iznāca gluži otrā
di – šis veikals ātri vien kļuva par 
vienu no pašiem veiksmīgākajiem 
“Dino Zoo” veikalu ķēdē. 

Pircēju skaita ziņā t/c “Origo” 
esošais “Dino Zoo” veikals ir neap
strīdams līderis pārējo “Dino Zoo” 
veikalu vidū, jo pircēju te ir gan
drīz divas reizes nekā nākamajam 
apmeklētākajam mūsu veikalam. 
Vienlaikus gan jāatzīmē, ka vidējais 
pirkums citos “Dino Zoo” veikalos 
vairumā gadījumu ir lielāks. Mēs 
apkopojam arī datus par pārdoto 
vienību skaitu vienā čekā, un šajā 
jomā t/c “Origo” veikala rādītāji ir 
stabili starp vidējiem, lai gan sāku
mā šķita, ka varētu būt sliktāk.

Droši varam teikt, ka nav tā, ka 
dzelzceļa stacijā apgrozās tikai maz
turīgie, kā to dažkārt nākas dzirdēt. 
Ik dienu mēs saskaramies ar dau
dziem pircējiem, kuri var atļauties 
ne tikai labas, bet arī dārgas preces, 
un to esam ņēmuši vērā, gan veido
jot savu piedāvājumu, gan arī inves
tējot telpu remontā un aprīkojumā.

Ļoti iepriecina šā gada pirmo 
divu mēnešu darbības rezultāti, jo 
veikala apgrozījums ir pieaudzis par 
23%, savukārt pircēju skaita pieau
gums ir pat nepieklājīgi liels – 37%. 

Mūsu gadījumā piedāvājumu 
lielā mērā nosaka telpu plašums, 
un, ņemot vērā, ka t/c “Origo” at
rodas trešais lielākais mūsu veikals, 
tad attiecīgi arī preču te ir vairāk 
nekā citos veikalos. Protams, ir arī 
sava specifika – šajā veikalā mēs vai
rāk pārdodam tādas lietas, kuras var 
viegli aizvest ar vilcienu vai pilsētas 
sabiedrisko transportu, jo maz ti
cams, ka cilvēki šādi vadās, piemē
ram, lielās suņu barības pakas.

Mēs arī rēķināmies ar faktu, ka 
atrodamies dzelzceļa stacijā, līdzās 
autoostai un pilsētas sabiedriskā 
transporta mezglam, ka pie mums 
iegriežas cilvēki, kuriem ir ļoti limi
tēts iepirkšanās laiks. Bieži ir tā, ka 
pircējs rindas galā nervozē, jo baidās 
nokavēt savu vilcienu. Taču ir arī 
daudz tādu gadījumu, kad klienti 
veikalā kavē laiku pirms sava trans
porta atiešanas, un tie ir vispateicī
gākie pircēji, jo pārdevējam ir iespē
jas ar viņiem vairāk izrunāties. 

Mēs esam pabijuši gan vecajā, 
gan arī jaunajā “Origo” daļā. Savu
laik sākām vietā, kur tagad ir “Lat
vijas Pasts”, bet pēcāk pārcēlāmies 
uz tuneli, kas ved tieši uz vilcieniem. 
Secinām, ka abās vietās mums vei
cies vienlīdz labi, lai gan salīdzināt 
objektīvi ir grūti – toreiz taču bija tā 
saucamie treknie gadi. Bet viens nu 
gan man ir skaidrs – viss ir atkarīgs no 
paša nomnieka, viņa piedāvājuma un 
no tā, cik prasmīgi strādā pārdevēji.”

Te iepērkas arī turīgie

aptauja

Vai cilvēki uz nākotni raugās cerīgi?
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Kā novērojusi zupu restorāna “Ti
kai karotes” viesmīle Alise Mun
tiņa, tieši pusdienlaikā ēstuvē ir 
visvairāk cilvēku un liela daļa nāk 
regulāri. “Ir arī tādi pastāvīgie ap
meklētāji, kuri ēd agrāk, bet citi 
nāk gandrīz pēcpusdienā,” komen
tē Alise. 

Līdzīgi novērojumi ir arī restorā
na “Vikbolds” bārmenim Artūram 
Konovaļukam. “Laikā no 12 līdz 14 
pie mums ir visvairāk cilvēku, lielā
kā daļa no viņiem ir mūsu pastāvīgā 
publika, parasti viņi nāk vienā un tajā 
pašā laikā atšķirībā no tiem, kuri ie
nākuši, lai pakavētu laiku gaidot vil
cienu vai atpūtinātu kājas pēc iepirk
šanās,” stāsta Artūrs Konovaļuks. 

Bāra “Neo” bārmenis Aigars 
Ozoliņš zina teikt, ka liela daļa re
gulāro pusdienotāju esot no tuvākās 
apkaimes – dažādu uzņēmumu un 
iestāžu darbinieki. 

Daudzi tuvākās apkaimes biro
jos strādājošie iecienījuši pusdienas 
restorānā “Gan Bei” t/c “Origo” pir
majā stāvā. Kā zina stāstīt uzņēmu
ma direktors Ivo Šmits, šeit labprāt 
pusdienot gan “Latvijas Dzelzceļa” 
vadība, gan tuvējo banku darbi
nieki. “Tieši pusdienlaikā mums ir 
visvairāk pastāvīgo viesu, kuri pie 
mums nāk regulāri,” tā Ivo Šmits.

Pēc “IL Patio” direktores Svetla
nas Pšeņičnovas teiktā, lielākā daļa 
restorāna klientu ir pastāvīgie viesi, 
it īpaši ziemas periodā, kad ārvalstu 
tūristu ir mazāk.

“Double Coffee” liels klientu 
pieplūdums esot visās ēdienreizēs – 
gan brokastu, gan pusdienu un va
kariņu laikā, gan arī vakaros, kad 
daudzi nākot iemalkot kādu kokteili 
vai tēju, lai relaksētos pēc saspring
tās dienas. 

Pusdienotāji izvēlas 
komplekso piedāvājumu
“Gan Bei” pārstāvis Ivo Šmits arī 
zina teikt, ka dienas vidū liela daļa 
viesu izvēloties kādu no pusdienu 
piedāvājumiem, bet vakarā priekš
roka vairāk tiek dota eksotiskākiem 
ēdieniem, kuri līdz šim nav baudīti 
vai tieši otrādi – ir sen pārbaudītas 
vērtības, piemēram, klasiskie dažāda 
veida suši. 

“Pašlaik mums ir divi pusdie
nu piedāvājumi – darbdienās no 
pulksten 11 līdz16 mums ir biznesa 
pusdienas par 4,30 latiem. Šis pie
dāvājums katru dienu mainās, tādēļ 
mūsu regulārie apmeklētāji bieži 
vien pirms došanās uz restorānu zva
na un jautā, kas šodien ir pusdienu 
piedāvājumā,” stāsta Ivo Šmits. Lī
dzās pusdienu piedāvājumam ir arī 
īpašais piedāvājums, un šo iespēju 
būtiski ietaupīt izmanto ļoti daudz 
restorāna patstāvīgo apmeklētāju.

ārzemnieki un 
Latvijas jaunieši
Pēc “IL Patio” direktores Svetlanas 
Pšeņičnovas teiktā, apmeklētāji esot 
visdažādākie – nākot gan studenti, 
gan vecāki ar bērniem, kā arī cilvēki 
pensijas vecumā. Dažādas ir arī viņu 
vēlmes, bet populārākās izvēles no
teikti ir itāļu picas, itāļu salāti, kā arī 
suši. 

Restorānā “Gan Bei” direktors 
Ivo Šmits ir novērojis, ka vakaros nāk 
ļoti daudz jauniešu, it īpaši piektdie
nās un sestdienās, visticamāk, viņi 
ieturas pirms došanās izklaidēties, jo 
restorāns ir ļoti izdevīgā vietā.

Savukārt “Double Coffee” va
dītāja Kristīne Vonda ievērojusi 
ārzemnieku paradumus: viņi visbie
žāk ēd to, pie kā ir pieraduši ikdie
nā, piemēram, sendvičus. Savukārt 
atbraucēji no Krievijas labprātāk 
ēd dažādas zupas un otros ēdienus. 
Tādējādi var teikt, ka cilvēki, arī at
braukuši uz svešu vietu, cenšas savus 
ēšanas ieradumus nemainīt.

Pēc “XL Pelmeņi” darbinieces 
Sintijas Langrātes novērojumiem, 
lielākā daļa ēst gribētāju gan esot 
vietējie ļaudis – gan tādi, kuri at
braukuši ar vilcienu no reģioniem, 
gan rīdzinieki. Tomēr ir arī ārzem
nieki. Tikpat raiba ir vecumstruktū
ra. “Pie mums nāk gan skolēni, gan 
pensionāri, tā teikt, visu paaudžu 

cilvēki,” stāsta Sintija. Viņa teic, ka 
līdz ar pavasari cilvēku skaits arvien 
palielinoties, jo viņi vairāk pārvieto
jas. Biežāk iegriežas arī ārvalstnieki. 

Nāk pastāvīgi, 
jo uzticas zīmolam
Viens no iemesliem, kādēļ regulārie 
apmeklētāji izvēlas kādu no tirdz
niecības centrā esošajām ēdināšanas 
iestādēm, ir tās piederība sabiedrībā 
labi pazīstamam zīmolam, piemē
ram, “Double Coffee”, jo tās pie
dāvājumu cilvēki ir iepazinuši un 
uzticas tam kā pārbaudītai vērtībai. 
Kā norāda restorāna vadītāja Kristī
ne Vonda, liela daļa tā apmeklētā

ju esot uzskatāmi par pastāvīgiem 
klientiem. Interesanti, ka pie tiem 
pieskaitāmi ne tikai vietējie, bet arī 
ārvalstnieki, kuri mūsu valsti ap
meklē bieži un izmanto izdevību ie
griezties t/c “Origo” esošajā “Doub
le Coffee”. 

Par zīmola atpazīstamības priekš
rocībām pārliecinājusies arī kafejnī
ca “Oranžs”, kurā tirgo konditorejas 
“Sala” izstrādājumus. “Mums ir tādi 
klienti, kuri uz kafejnīcu nāk pirms 
vai pēc darba. Viņi te nāk gandrīz 
katru dienu, un mēs šos cilvēkus jau 
labi pazīstam, zinām, ko viņi vēlas,” 
tā pārdevēja Jūlija Pavļuka. Viņa 
zina stāstīt, ka pastāvīgie apmeklē
tāji gandrīz vienmēr ņem vienu un 

to pašu smalkmaizīti vai kūciņu un 
reti kad izvēlas kaut ko citu no plašā 
piedāvājuma. “Ir arī tādi, kuri nāk 
diendienā, un veselu mēnesi kon
sekventi izvēlas kaut ko vienu, bet 
pēc tam atnāk un saka, ka grib pa
mēģināt kaut ko citu,” piebilst Jūlija 
Pavļuka.

Akcijas mudina 
atgriezties
Uzņēmumi daudz domā par pasā
kumiem, kuri klientiem ļauj justies 
gaidītiem. Te var minēt dažādas ak
cijas un īpašos piedāvājumus, patei
coties kuriem, klienti var arī būtiski 
ietaupīt. 

Viena no ēdināšanas iestādēm, 
kas regulāri rūpējas par īpašiem pie
dāvājumiem saviem klientiem, ir “IL 
Patio”. “Nākot pretim mūsu klien
tiem, piedāvājam dažādas akcijas un 
iespējas paēst lētāk. Visā mūsu tīklā, 
tostarp, arī t/c “Origo” izvietotajā 
restorānā, darbojas “Honored  Guest” 
jeb “goda viesa” karte. Tajā tiek krā
ti bonusi, ko pēcāk var izmantot 
kā atlaidi. “Goda viesa” kartē tiek 
ieskaitīti 12 procenti no katra čeka 
summas, un vēlāk uzkrājumu var iz
mantot, piemēram, samaksājot par 
maltīti. Jāpiebilst, ka svētku dienās 
šis uzkrājums palielinās straujāk, jo 
kartē tiek ieskaitīti 20 procenti no 
čeka summas, savukārt, ja klients 
pie mums ietur maltīti savā dzim
šanas dienā, viņš saņem dāvanu,” 
par īpašo piedāvājumu regulārajiem 
apmeklētājiem stāsta “IL Patio” di
rektore Svetlana Pšeņičnova.

Maijā cilvēkiem katru dienu tiks 
piedāvāti pieci ēdieni par puscenu. 
“Tā būs lieliska iespēja nobaudīt mūsu 
gardos ēdienu par ļoti demokrātisku 
cenu,” tā “IL Patio” direktore.

Īpašas akcijas saviem regulāra
jiem apmeklētājiem plāno piedāvāt 
arī ēdināšanas uzņēmums “Kļavas 
lapa”. Tā direktors Jānis Jonāts stās
ta, ka pašlaik aktīvi tiekot domāts 
par to, kā arvien vairāk cilvēku mo
tivēt kļūt par patstāvīgajiem apmek
lētājiem, plānos ir vēl vairāk akciju, 
atlaižu un īpašo piedāvājumu. Tu
vākajā laikā ieceres tiks realizētas arī 
dzīvē. Tomēr tas nenozīmē, ka visi 
skati pievērsti tikai nākotnei, aiz
mirstot par šodienu. “Šobrīd aktu
ālais piedāvājums ir atlaides visiem 
desertiem,” informē Jānis Jonāts.

Ar tradicionālajiem trim “burkā
niem” – dažādām akcijām, īpašajiem 
piedāvājumiem un atlaidēm – regulā
ros apmeklētājus uzmundrina arī res
torāns “Vikbolds” “Protams, tikpat 
būtiska ir arī apkalpošana, jo ikvienā 
ēdināšanas uzņēmumā cilvēkam ir 
jājūtas gaidītam,” uzsver “Vikbolds” 
bārmenis Artūrs Konovaļuks.

Akcijas un atlaides ir arī uzņē

mumā “XL Pelmeņi”, un, kā stāsta 
tā pārstāve Sintija Langrāte, apmek
lētāji vienmēr ir naski šīs iespējas 
izmantot.

Izmanto t/c “Origo” 
žurnāla kuponus
Restorāna “IL Patio” direktore Svet
lana Pšeņičnova aicina izmantot ie
spēju un izgriezt “IL Patio” kuponus 
no jaunā pavasara – vasaras sezonas 
“Origo žurnāla”, jo no 30. marta 
līdz 30. aprīlim, uzrādot kuponu, 
varēs iegādāties visus suši un picas 
ar ievērojamu atlaidi, proti, par 40 
procentiem lētāk. 

Uzņēmuma “Kļavas lapa” direk
tors Jānis Jonāts neslēpj gandarījumu, 
ka labus rezultātus sniegusi iepriekšē
jā ar “Origo žurnāla” starpniecību or
ganizētā kuponu akcija, kad kuponu 
uzrādītāji varēja ieturēties par īpašu 
cenu. “Precīzu skaitli tagad nepateik
šu, bet atceros, ka toreiz ar šiem ku
poniem nāca patiešām daudzi, tādēļ 
var teikt, ka akcija izdevās,” rezumē 
“Kļavas lapas” pārstāvis.

Apmeklētāji novērtē 
zemas cenas
Efektīvs veids, kā motivēt cilvēkus 
nākt atkal un atkal, ir piedāvāt tiem 
labu maltīti par zemu cenu. T/c “Ori
go” izvietotā uzņēmuma “XL Pelme
ņi” darbiniece Sintija Langrāte atklāj, 
ka šajā ēdināšanas iestādē klienti esot 
visu laiku, sākot no agra rīta līdz vē
lam vakaram. Vislielākais apmeklē
tāju skaita pieplūdums ir ēdienreižu 
laikos – tad zāle ir ļaužu pilna. 

“Pie mums cenas ir ļoti demo
krātiskas, un tas šajos laikos ir ļoti 
būtiski, tādēļ arī daudzi cilvēki uz 
“XL Pelmeņiem” nāk regulāri. Arī 
izvēle ir gana plaša, lai katru dienu 
nebūtu jāēd viens un tas pats. Ma
nuprāt, cenu ziņā “XL Pelmeņi” ir 
viena no tām vietām, kur “Origo” 
un vispār stacijas apkaimē ir iespē
jams labi paēst par salīdzinoši zemu 
cenu, – tas ir galvenais pamudinā
jums cilvēkiem nākt atkal un atkal. 
Un tā arī ir vislabākā reklāma!”

“Origo” ēdināšanas uzņēmumos 
plašs pastāvīgo klientu loks
Līdzās t/c “Origo” atrodas dzelzceļa stacija, centrāltir-
gus un autoosta, tādēļ daļa tā apmeklētāju ir caurgājē-
ji. Tomēr uzrunātie t/c “Origo” ēdināšanas uzņēmumu 
pārstāvji norāda, ka liela daļa to apmeklētāju ir regu-
lāri klienti, kuri visbiežāk šeit ierodas pusdienās. 

Bārā “Neo” tuvākās apkaimes uzņēmumu un iestāžu darbinieki ne tikai 
nāk regulāri pusdienās, bet tieši šeit organizē arī biznesa tikšanās

Pusdienlaikā tirdzniecības centra “Origo” esošajā zupu restorānā 
“Tikai karotes” brīvu vietu gandrīz nav. Lielākā daļa no pusdienotājiem 
ir pastāvīgie klienti – norāda zupu restorāna darbinieki
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Ūdens apgādes un nova
dīšanas uzņēmums SIA 
“Ūdensnesējs” ar “Origo” 

sadarbojas ilgi – kopš tirdzniecī
bas centra darbības uzsākšanas, un 
tikpat ilgi – jau deviņus gadus – te 
strādā santehniķis Sergejs Lobza. 
Darbs, viņaprāt, ir ļoti dinamisks, 
un šo gadu laikā sakrājies daudz 
stāstu un smieklīgu atgadījumu, ku
rus var stāstīt gluži kā anekdotes. 

“Origo” no pirmās dienas
Sergejs Lobza zina stāstīt, ka lai
kā, kad “Origo” vēl nemaz nebija 
uzcelts, uzņēmums “Ūdensnesējs” 
apkalpojis centrālo dzelzceļa staciju, 
tādēļ jaunā centra vadība piedāvāju
si uzņēmumam sadarbību. 

Darbs nav viegls, Sergejs Lobza 
atzīst, tomēr gana interesants. “Strā
dāt lielā tirdzniecības centrā nozī
mē visu laiku būt starp cilvēkiem, 
kontaktēties ar viņiem,” atzīstas SIA 
“Ūdensnesējs” darbinieks. 

Darbā Sergejam patīk, ka vei

camie pienākumi nav vienveidīgi. 
“Katru dienu ir kaut kas cits. Tu 
nekad nevari zināt, ko šodien darīsi, 
viss atkarīgs no apstākļiem un noti
kumiem,” uzsver santehniķis un pie
bilst, ka viena lieta gan ir nemainīga, 
proti, padarītā darba kvalitāte – tai 
vienmēr jābūt visaugstākajā līmenī.

Anekdotes par 
santehniķiem nezina
Deviņos gados, kopš Sergejs Lobza, 
strādā t/c “Origo”, kuriozu stāstu “iz 
dzīves” sakrājies daudz. “Konkrētus 
gadījumus labāk nestāstīšu, taču ne 
reizi vien man un kolēģiem tikai at
liek pabrīnīties, kā cilvēki ko tādu 
ir spējīgi paveikt. Nu, piemēram, 
kādiem mērķiem ticis izmantots 
krāns, lai to spētu tā salauzt, ņemot 
vērā, ka tie tik viegli nemaz neplīst,” 
santehniķis ir neizpratnē. 

“Mums pašiem ir tik daudz dažā
du smieklīgu atgadījumu, ka anek
dotes no malas nevajag, jautrībai 
pietiek ar pašu pieredzēto.” Lai gan 

sabiedrībā par santehniķiem klīst 
visādas leģendas, Sergejs atzīstas, ka 
patiesībā tā īsti nemaz nezina nevie
nu labu joku par santehniķiem. 

Prieks palīdzēt atgūt lietas
Sergejs Lobza stāsta, ka viņam un 
kolēģiem bieži nācies palīdzēt cil
vēkiem, kuru lietas iekritušas ka
nalizācijā. “Visbiežāk tās ir dažādas 
rotas lietas, ķēdītes, gredzeni un ci
tas, tādēļ biežāk palīdzību lūdz tieši 
sievietes.” Šad un tad “no jūrskolas” 
nākoties glābt arī mobilos telefo
nus, taču liela daļa no tiem, izvilkti 
no ūdens, tomēr vairs nedarbojas. 
Sergejs norāda, ka cilvēki neslēpj 
prieku par savu lietu atgūšanu, tā
dēļ viņš jūtas gandarīts, ka var tiem 
palīdzēt. 

Brīvo laiku velta meitai
No darba brīvajā laikā Sergejs Lobza 
lolo savu divus gadus veco meitiņu 
Lanu, jo dienās, kad tētis dodas uz 
darbu, mazā pēc viņa ļoti skumstot. 

“Kad atnāku no darba, pirmais, ko 
viņa dara, ir apķer mani. Tad arī 
visu vakaru pavadu kopā ar viņu,” 
stāsta Sergejs. 

Atpūta pie dabas
Brīvajā laikā Sergejam Lobzam ļoti 
patīk doties atpūtā pie dabas, nakš
ņot teltī. Šādi viņš atgūstot spēkus 
jaunam darba cēlienam. “Agrāk 
man patika vasarā aizbraukt kaut 
kur pie dabas atpūsties, tagad vai
rāk rosos pa mājām. Taču ceru, ka 
šajā vasarā ar visu ģimeni uz kādu 
laiciņu “izbrauksim ārā”, pie da
bas – kaut kur tepat Latvijā. Gribas 
meitai parādīt, cik skaisti mums te 
ir,” uzsver Sergejs Lozba. Viņš arī 
cer, ka tuvākajā nākotnē visi kopā 
varēs doties arī kādā ārzemju ceļo
jumā. Uz kurieni? Par to vēl jādo
mā. Galvenais, ka kopā. 

Savu darba dienu pārdevējs 
Jānis Piebalgs aizvada apģēr
bu veikalā “Cropp Town” 

t/c “Origo” otrajā stāvā, taču brī
vajā laikā labprāt izbrauc ārpus 
galvaspilsētas, lai nodarbotos ar 
peintbolu. Tā ir stratēģiska kaujas 

spēle, kurā tiek iz
mantoti šaujamie, 
kas lādēti ar krāsu 
lodītēm. 

Jānis Piebalgs 
teic, ka ar peint
bolu nodarbojas 
jau trīs gadus. 
“Viss sākās kādā 
jaunsargu salido
jumā, kur tika 
spēlēts peint
bols, tas ieinte

resēja, un kopš tā laika regulāri 
ar to nodarbojos, kad vien atļauj 
laik apstākļi un paša brīvais laiks,” 
tā Jānis Piebalgs. 

“Ikreiz pirms spēles sākuma, 
kad uzvelku masku, jūtu lielu adre
nalīna pieplūdumu. Tas dzīvei pie
šķir asumu,” stāsta “Cropp Town” 
pārdevējs. Tā kā spēles notiek brīvā 
dabā, tā ir iespēja ne tikai aktīvi 
pavadīt laiku, bet arī atbrīvoties no 
galvaspilsētas drūzmas, stresa un 
negatīvās enerģijas. 

Visbiežāk Jānis spēlē peintbolu 
kopā ar dažiem draugiem. “Pagai
dām ar kolēģiem nav sanācis uz
spēlēt peintbolu, taču domāju, ka 
pavisam drīz tas varētu notikt – lai 
tikai laiks kļūst nedaudz siltāks,” 
cerīgi spriež Jānis Piebalgs. 

T/c “Origo” otrajā stāvā at
rodas veikals “TBode”. Tā 
pārdevējai Kristīnei Nied

rei lielākā aizraušanās ir Džeka Ra
sela terjera šķirnes suņu meitene 
Džesika. Viņas lološanai tiekot tē
rēts viss brīvais laiks, taču Kristīne 
par to nesatraucas. Gluži otrādi – 
viņa ar aizrautību kaļ jaunus plā
nus par piedalīšanos starptautiskās 
suņu izstādēs, kas būtu nākamais 
solis pēc labajiem sasniegumiem 
Latvijas mēroga sacensībās. 

Suņi Kristīnei patikuši jau kopš 
bērnības, tādēļ, domājot par māj
dzīvnieku, izšķiršanās starp suni, 
kaķi vai kādu citu pūkaino mīluli 
nav bijusi grūta. Izvēle kritusi par 
labu Džeka Rasela terjeram. Tie 
savu popularitāti ieguva pēc filmas 
“Maska”, jo tās galvenajam varo
nim bija tieši šādas šķirnes suns – 
vārdā Mailo. 

Kristīne Niedre ir pārliecināju
sies, ka šīs populārās šķirnes suņi ir 
ļoti gudri, nereti viņi paši izvēlas, 
ko grib darīt un ko negrib, un tad 
pierunāšana neko nedodot. 

“Manai Džesikai ir visi vaja
dzīgie “papīri”, tāpēc nolēmu, ka 

viņai jāpiedalās kādā izstādē. Lat
vijas mērogā ar labiem rezultātiem 
startējām Džeka Rasela terjeru sa
censībās, taču ceru, ka jau tuvākajā 
laikā mums izdosies piedalīties arī 
kādā starptautiska mēroga izstādē. 
Viena no tām varētu būt tepat Lat
vijā notiekošā “Zoo Expo”, un tad 
jau laiks rādīs, varbūt aizbrauksim 
arī uz ārzemēm,” Kristīne dalās 
nākotnes plānos. 

Taujāta par interesantāka
jām apdrukām pašas garderobē, 
K. Niedre stāsta, ka viņai esot 
viens ļoti mīļš krekliņš, uz kura 
ir uzraksts “Es mīlu Džeku Rase
lu”. Šī apdruka gan nenozīmē, ka 
Kristīne Niedre būtu liela slavenā 
amerikāņu mūziķa daiļrades cie
nītāja, bet gan liela Džeka Rasela 
terjera šķirnes suņu cienītāja. 

Svarīga un nopietna lieta Kris
tīnei ir arī piemērota “līgavaiņa” 
atrašana savai suņu meitenei. “Uz
sākt biznesu ar kucēnu pārdošanu 
gan neplānojam. Daudzi draugi 
arī ļoti vēlētos šīs šķirnes sunīti, 
tādēļ, visticamāk, visus Džesikas 
mazuļus, ja tādi būs, uzdāvināsim 
viņiem,” stāsta suņa saimniece. 

Tirdzniecības centra “Origo” 
otrā stāva zupu restorāna 
“Tikai karotes” jaunā dar

biniece Liene Miķelsone brīvajā 
laikā glezno un aizraujas ar ugunī
go salsu. 

Savas brīvās stundas Liene Mi
ķelsone pavada gleznojot. “Pabei
gusi mākslas skolu, sev nosolījos, 
ka vairs nekad neņemšu rokā otu, 
taču pagāja divi gadi, un es sa
pratu, ka man tomēr gribas atkal 
izteikt sevi tieši šādā veidā,” par 
savām attiecībām ar gleznošanu 
stāsta jauniete. 

Viņa atklāj, ka iedvesmu sa
viem darbiem smeļoties no citu 
gleznām, to aplūkošanas un ie
dziļināšanās to būtībā, taču kopēt 

gan nevienu negrasoties. 
“Pa šai jau liekas, ka ma
nas gleznas var atpazīt,” 
uzsver Liene. 

Jautāta, kāds ir vi
ņas darbu liktenis, Lie
ne smaidot atbild, ka regulāri tos 
dāvinot draugiem, radiem un kolē
ģiem, tādēļ daudzi, gaidot viņu cie
mos uz kādiem svētkiem, jau zina, 
ka pirktas dāvanas nebūs. 

L. Miķelsone labprāt velta lai
ku karstasinīgās salsas apguvei. 
“Tautas dejās dejoju jau 13 gadus. 
Gribēju pamēģināt ko jaunu, un 
izvēle krita par labu tieši salsai,” 
stāsta zupu restorāna “Tikai karo
tes” darbiniece. Viņa gan norāda, 
ka atšķirībā no daudziem citiem 

iesācējiem dejas pamatsoļus apgu
vusi pašmācības ceļā, nevis kāda 
profesionāļa vadībā.

Sardzē par “Origo” 
kanalizāciju un ūdensapgādi

izteikt sevi krāsās un 
ugunīgos salsas ritmos

Peintbols piešķir dzīvei asumu

Viss brīvais laiks – 
sunītes lološanai

Zupu restorāna “Tikai karotes” 
viesmīlei Lienei Miķelsonei prieku 
sagādā krāsas, līnijas un arī ritms – 
kā uz audekla, tā dejā

Veikala “Cropp Town” 
pārdevējs Jānis Piebalgs 
pašlaik peintbolu dodas 
spēlēt kopā ar draugiem, 
bet cer, ka tuvākajā laikā 
viņiem pievienosies arī 
darba kolēģi

Veikala “T-Bode” darbiniece 
Krīstīne Niedre lepojas ar 
savas suņu meitenes Džesikas 
panākumiem Džeka Rasela terjeru 
izstādē un cer, ka tuvākajā laikā 
izdosies piedalīties arī kādā 
starptautiskā pasākumā

Jau deviņus gadus SIA 
“Ūdensnesējs” santehniķis 
Sergejs Lobza rūpējas, lai 
tirdzniecības centra “Origo” 
ūdensapagādes un kanalizācijas 
sistēmā viss strādātu kā vajag

“ORIGO” sadaRBīBas paRTNeRIs

SIA “Ūdensnesējs” dibināta 
1991. gadā.

Sabiedrībā strādā ap 150 cilvēku.

Tirdzniecības centrā “Origo” strādā 
viens, nepieciešamības gadījumā divi, 
SIA “Ūdensnesējs” darbinieki.

Lielākie klienti: VAS “Latvijas 
Dzelzceļš”, SIA “LEkspresis”, 
A/S “Pasažieru vilciens”, “Origo” u.c.

Uzziņa


