
Pēc “Linstow Center Manage-
ment” iniciatīvas, “Europark” 
apakšzemes autostāvvietā ir 

būtiski uzlabota navigācija uz A un 
B māju ieejas durvīm, uz ieeju Rī-
gas Centrālajā stacijā kā arī ir izvie-
totas lielāko t/c “Origo” nomnieku 
reklāmas. 

“Klienti, kas ierodas pie mums ar 
savu auto, pirmo iespaidu par pašu 
tirdzniecības centru veido jau kopš 
brīža, kad viņi iebrauc apakšzemes 
stāvvietā.,” komentē  A.Ņemirovskis. 

Šādā veidā ir uzlabota komuni-
kācija starp autostāvvietas izman-
totājiem un tirdzniecības centru. 
“Mums jāveicina, lai pēc iespējas 
vairāk un plašāk autostāvvietas 
klienti izmantotu arī citus tirdznie-
cības centra pakalpojumus, līdzīgi 
kā mēs esam ieinteresēti, lai pēc ie-
spējas vairāk klientu dotos pie mums 
ar auto,” mudina A. Ņemirovskis. 

Uzlabota navigācija 
t/c “Origo”
“Norādes uz dažādiem galamērķiem, 
piemēram, pārtikas veikalu “Rimi”, 
Centrālo staciju un “Europark”, iz-
vietotas arī tirdzniecības centra aug-
šējos stāvos. Šādas pārmaiņas veiktas, 
lai palīdzētu cilvēkiem orientēties 
tirdzniecības centra plašajās telpās,” 
stāsta A. Ņemirovskis.

Ir izvietotas jaunas un daudz lie-
lākas navigācijas norādes. Būtiski ir 
uzlabota informācija pie liftiem, lai 
apmeklētājs vieglāk izprastu, kādas 
preču grupas katrā stāvā pieejamas. 

“Pirmajam stāvam ik dienas 
cauri iziet ļoti daudz cilvēku. Mūsu 
uzdevums ir viņus informēt arī par 
to, kādas iespējas ir 2. un 3. stāvā,” 
stāsta  A. Ņemirovskis.

Vides reklāmas 
netālu no “Origo”
Tirdzniecības centrs tiek reklamēts arī 
uz brandmūriem netālu no “Origo”. 
Lāčplēša un Satekles ielas krustojumā 
uz lielā mūra, kuru redz ne tikai au-
tobraucēji, bet arī vilcienu pasažieri, 
jau ilgāku laiku t/c “Origo” tiek rek-
lamēts gan kā tirdzniecības centrs ar 
220 veikaliem trijos stāvos pašā Rīgas 
sirdī, gan arī tiek reklamēta 600 met-
rus netālā “Europark”, akcentējot, ka 
“Galactico” Privilēģiju programmas 
dalībniekiem ir iespēja pazemes auto-
stāvvietā otro stundu stāvēt bez mak-
sas. Savukārt otrs brandmūris Lāčplē-

ša un Gogoļa ielas krustojumā aktīvi 
tiek izmantots kā “Origo” reklāmas 
kampaņu komunikātors. 

A.Ņemirovskis uzskata, ka ir ļoti 
svarīgi uzrunāt autovadītājus, atgā-
dinot, ka autostāvvieta t/c “Origo” 
ir viegli pieejama. “Manuprāt, mūsu 
piedāvājums pilsētas centrā ir ļoti 
konkurētspējīgs gan ar cenu, gan 
ērtībām, jo daudziem pilsētas cen-
trā esošiem tirdzniecības centriem 
šadu priekšrocību nav,” akcentē 
A.  Ņemirovskis.

Iepriekš uzrunātie “Origo” veikalu 
pārstāvji avīzē “Z-Atskaite” bija norā-
dījuši, ka tas palielina laiku, ko pircēji 
pavada tirdzniecības centrā un arī pa-
lielina iztērētās naudas apjomu.

Aleksandrs Ņemirovskis,  
t/c “Origo” menedžeris

Iespēju bezgalīgums ir jau iešif-
rēts mūsu tirdzniecības centra 
nosaukumā. ORIGO latīņu 

valodā nozīmē sākumpunktu. No 
tā uz visām pusēm aiziet neskaitāmi 
daudz ceļu, virzienu un iespēju. Ir 
svarīgi, lai mēs par to biežāk atcerē-
tos, tāpēc arī šajā “Z-Atskaite” nu-
murā publicējam atgādinājumu par 
to, ko nozīmē mūsu nosaukums.

“Origo” ik dienu cauri iziet ļoti 
daudz cilvēku. Viņi izmanto šo 
pilsētas un pat valsts galveno krust-
punktu savās ikdienas gaitās. Kā 
tirdzniecības centrs mēs ar šo mil-
zīgo plūsmu ļoti lepojamies. Palie-
lināt ikdienas caurgājēju skaitu mēs 
diez vai varam. Taču varam būtiski 
vairot to pircēju skaitu, kuri ir lojāli 

“Origo”, kuri te iepērkas mērķtiecī-
gi. Tieši tādam ir jābūt mūsu galve-
najam uzdevumam.

“Origo”, “Linstow” un nom-
nieki ir nākuši ar daudzām atrak-
tīvām un klientus uzrunājošām 
iniciatīvām. Tās ir lojalitātes kartes, 
dažādas akcijas, īpašie piedāvājumi, 
arī daudz reklamētā “Galactico” 
karte, par kuru regulāri atgādinām 
arī ar šīs avīzes starpniecību.

Mums ir vēl prasmīgāk jāizman-
to lojalitātes programmas, jāmeklē 
ceļi, kā pieaugošas konkurences 
apstākļos vēl vairāk piemēroties zi-
nīgajam klientam, lai noturētu tos, 
kas pie mums jau reiz ir bijuši, kā 
motivēt viņus nākt vēl biežāk! 

Pircējs ir mainījies. Viņš bieži ir 
aktīvāks un uzstājīgāks par pārde-
vēju. Viņš varbūt nepērk tik daudz 
kā iepriekš, taču, ja pērk, tad dara 
to ļoti mērķtiecīgi. Tam būtu jābūt 
ikviena tirgotāja sapnim, bet tas 
uzliek arī atbildību būt zinošākam, 
būt sava amata lietpratējam.

Bieži esmu dzirdējis pārdevējus 
sakām, ka te jau nav tirgus. Jā, ie-
spējams, nelielais attālums mudina 
daudzus pārdevējus distancēties no 
tirgus un tirgošanās. Taču tirgoties 
ir ne tikai jāmāk, bet vispirms arī 
jāgrib. Pircējs vēlas tirgoties vien-
mēr, pircējs alkst pēc īpašajiem pie-
dāvājumiem, īpašas pretimnākša-
nas. Un maksa par pretimnākšanu 
būs ne tikai tūlītējs pirkums, bet arī 
lojalitāte un atgriešanās “Origo”.

Izmantosim mūsu 
iespējas atbildīgāk!
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Uzlabota iekšējā komunikācija
tirdzniecības centrā

Arī šogad laukumā pie t/c 
“Origo” gaidāma aktīva kul-
tūras dzīve, un 450 m2 plaša-

jā brīvdabas foto galerijā, līdzīgi kā 
citus gadus, visas vasaras garumā 24 
stundas diennaktī būs aplūkojamas 
lielformāta foto izstādes.

Festivālu programmā bagātī-
gi pārstāvēti pasākumi, kas kļuvuši 
jau par tradīciju – kā “Rīgas Ritmi”, 
“Saulkrasti Jazz”, “Jaunais vilnis”, 
“Origo folkfestivāls”, kā arī “Summer-
time – aicina Inese Galante”. Augusta 
vidū notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas audzēkņu un viņu 
draugu koncerts, savukārt augusta ot-
rajā pusē “Origo” skatuve tiks intensī-
vi izmantota Rīgas svētku laikā.

Vasaras koncertsezona oficiāli ie-
sāksies jūnijā ar Atklāšanas svētkiem, 
bet augustā sezona tiks noslēgta ar 
vērienīgu koncertu, kurā uzstāsies 
Latvijā pazīstami mākslinieki.

“Pasākumi kļuvuši ļoti populāri 
un pieprasīti, daudzi cilvēki mērķ-

tiecīgi brauc pie mums, lai tos klau-
sītos un redzētu, par ko man ir liels 
prieks,” lepojas t/c “Origo” mene-
džeris Aleksandrs Ņemirovskis.

Koncerti un izstādes 
arī šovasar

“Cilvēkam patīk būt zinošam un 
drošam par to, kur šobrīd atrodas, 
un kā nokļūt tur, kur ieplānots. 
T/c “Origo” orientēties kļuvis daudz 
vienkāršāk,” uzskata A.Ņemirovskis.

Kultūras aktivitāšu centrs Origo 
Summer Stage kā pilsētas spogulis 
Stacijas laukumā visas vasaras 
garumā piedāvā sajust un piedzīvot 
Latvijas nozīmīgāko vasaras 
pasākumu un festivālu garšu.

Nomnieku 
reklāmas 
izvietojums 
“Europark” 
stāvvietā
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Industrijas tendences un 
tirdzniecības centru 
apsaimniekošanas aktualitātes

Galactico tirdzniecības 
centri saglabā pozitīvu 
izaugsmi galvenajos t/c 
darbības rādītājos 

Šā gada pirmo mēnešu statis-
tikas dati par mazumtirdzniecī-
bas apgrozījumu ir optimistiski. 
Centrālās statistikas pārvaldes dati 
apliecina, ka mazumtirdzniecības 
apjoms 2012. gada janvārī, salī-
dzinot ar pērnā gada decembri, 
pieaudzis par 6,4%. Pārtikas pre-
ču apgrozījums janvārī palicis ne-
mainīgs, bet nepārtikas preču ap-
grozījums – pieaudzis par 11,1%. 
Straujāka izaugsme attiecīgajā mē-
nesī bija vērojama vien pirmskrīzes 
laikā –  2005. gadā un 2007. gadā. 
2011. gada laikā mazumtirdznie-
cības apgrozījums ir audzis par 
16,6%. Par 4,6% vairāk pērn tika 
pirktas pārtikas preces, bet jo īpaši 
strauji palielinājās nepārtikas preču 
tirdzniecība – par 23%. 

Galactico tirdzniecības cen-
tros gads iesācies pozitīvi, vēro-
jams pircēju optimisms un līdz ar 
to – arī apgrozījuma pieaugums. 
Salīdzinot ar 2011. gada janvāri, 
apgrozījuma pieaugums t/p Alfa 
ir +14,3%, t/c Mols +18,1%, t/c 
Dole +6,1%, t/c Galerija Centrs 
+13,8% un t/c Origo +6,1%. 
2011. gadā kopējais apgrozījuma 
pieaugums Galactico tirdzniecības 
centros bija 7,2%.

Pērnā gada laikā esam darboju-
šies tirgus izaugsmes līmenī, un at-
sevišķi tirdzniecības centri – pat virs 
tā. Nedaudz zemāks procentuālais 
apgrozījuma pieaugums t/c Origo 

skaidrojams ar relatīvi mazāku kritu-
mu krīzes sākuma gados. Apmeklē-
tāju skaitu salīdzinājumā ar situāciju 
pirms gada var vērtēt kā stabilu. Pērnā 
gada beigās apmeklētāju skaita pieau-
gums bija vērojams visos Galactico 
t/c, tomēr ir arī tirdzniecības centri, 
kuriem ir izdevies piesaistīt vairāk ap-
meklētāju visā 2011. gada griezumā, 
salīdzinot ar 2010. gadu, – t/p Alfa, 
t/c Galerija Centrs un t/c Dole.

Stabilais LCM apsaimniekoto 
Galactico tirdzniecības centru ap-
grozījuma pieaugums, pastāvīgā ap-
meklētāju plūsma un nomas platību 
vakanču samazinājums ļauj iezīmēt 
pozitīvu tendenci.

Cenu aptaujas palīdz 
samazināt izmaksas, 
saglabājot pakalpojuma 
kvalitāti

Neņemot vērā visu Galactico 
tirdzniecības centru pozitīvos dar-
bības rādītājus gan 2011. gadā, gan 
arī 2012. gada sākumā, Linstow 
Center Management (LCM) turpina 
arī darbu pie pieskaitāmo izmaksu 
samazināšanas, saglabājot sniegto 
pakalpojumu kvalitātes standartus. 
Lai nodrošinātu apsaimniekoša-
nas pakalpojumu sniegšanu augstā 
kvalitātē un par iespējami labākām 
cenām, LCM turpina veikt regulā-
ras cenu aptaujas un rīko iepirkuma 
konkursus visās nozīmīgākajās iz-
maksu pozīcijās. 

Elektroenerģija
Pērnā gada beigās tika izvēr-

tētas vairākas sadarbības iespējas 
2012. gadam. Rezultātā tika izvēlēts 
izdevīgākais piedāvājums, un šogad 
visos LCM t/c sadarbība turpināsies 
ar uzņēmumu Latvenergo. 

Apsardze
Konkursa kārtībā tika izvēlēts izde-

vīgākais piedāvājums, un 2012. gadā 
visos LCM tirdzniecības centros ap-
sardzes pakalpojumus turpinās no-
drošināt apsardzes uzņēmums Grifs 
AG. Pilnveidojot izmaksas, apsardzes 
kvalitātes standarti ir saglabāti. 

Uzkopšana
Iepriekšējā gada nogalē notika 

konkurss par uzkopšanas pakalpoju-
miem t/c Galerija Centrs, t/c Origo 
un t/c Mols. Visur tika izvēlēti izde-
vīgākie piedāvājumi. Rezultātā t/c 
Galerija Centrs un t/c Mols uzkopj 
SIA Cleanhouse, bet t/c Origo turpi-

na uzkopt SIA P. Dussmann. Tuvāka-
jā laikā notiks konkurss arī par t/p 
Alfa un t/c Dole uzkopšanu. Pašlaik 
tos turpina uzkopt SIA P. Dussmann. 
Pilnveidojot izmaksas, uzkopšanas 
kvalitātes standarti ir saglabāti.

Tehnisko iekārtu uzturēšana
2011. gada beigās notika kon-

kurss par t/c Galerija Centrs tehnisko 
iekārtu uzturēšanas pakalpojumiem. 
Konkursa rezultātā tika izvēlēts pie-
dāvājums, un šogad t/c Galerija 
Centrs sāks sadarbību ar SIA ABB. 

Mediju aģentūra
2011. gada beigās notika medi-

ju aģentūru cenu aptauja, kurā uz-
varēja mediju aģentūra Via Media. 
Kā mediju aģentūra Latvijā SIA Via 
Media darbojas jau no 1997. gada, 
un no 2009. gada aģentūra sadarbo-
jas ar starptautisko tīklu Mindshare. 
Tās klientu vidū ir tādi zīmoli kā 
L`Oreal, SEB banka, Danone, ce-
nuklubs.lv, LG Electronics, Inchcape 
Grupa (Ford, Mazda, Land Rover, 
Jaguar, BMW, Mini) u. c. starp-
tautiski un Latvijas uzņēmumi. 
No 2012. gada sākuma Mindshare 
ir uzsācis arī sadarbību ar Linstow 
Center Management pārvaldītajiem 
tirdzniecības centriem. Mindshare 
augstu vērtē šo iespēju un uztver to 
kā jaunu izaicinājumu. 

“Uzvarot tenderī, kopš 2012. gada 
sākuma mēs esam uzsākuši sadarbību 
ar Linstow Center Management pār-
valdītajiem tirdzniecības centriem un 
mēs augstu vērtējam šo doto iespēju! 
Tas mums ir jauns un interesants izai-
cinājums.  Atzinīgi  vērtējam LCM 
detalizētu pieeju tendera programmas 
izstrādei, kura deva mums iespēju 
ļoti precīzi izstrādāt savu piedāvā-
jumu.  Mums ir ļoti daudz ideju un 
plānu par to, kā  pilnveidot   komu-
nikāciju ar tirdzniecības centru klien-
tiem un veicināt Linstow pārvaldīto 
tirdzniecības centru zīmolu populari-
zēšanu, un esmu pārliecināta, ka kopā 
mums izdosies!” saka Mindshare val-
des locekle, Kristīne Kalniņa-Ūsele.

Citi pakalpojumi
Regulāri tiek veiktas cenu aptau-

jas un iepirkumi par citiem pakal-
pojumiem, piemēram, t/c zaļās zo-
nas un apstādījumu, kā arī telpaugu 
kopšanu, ēkas remontdarbu veikša-
nu u. c. pakalpojumiem.

Tirdzniecības centros 
par trešdaļu samazinājies 
energoresursu patēriņš

Linstow Center Management 
(LCM) energoefektivitātes projekta 
ieviešanu visos Galactico t/c uzsāka 
2008. gada septembrī, un šogad ap-
ritēs jau pieci gadi kopā šīs program-
mas realizācijas. Projekta mērķis bija 
samazināt energoresursu (elektro-
enerģijas, apkures) patēriņu vismaz 
par 15%, kā atskaites punktu ņemot 
2007. gada energoresursu patēri-
ņu. Rezultātā tas izdevies vidēji par 
25%–30%, bet atsevišķos tirdznie-

cības centros – pat par 35%–50%. 
Efektīvas energoresursu programmas 
izmantošana un t/c nomnieku ener-
ģijas patēriņa izmaiņas katru gadu 
ir ļāvušas samazināt nomnieku pie-
skaitāmo izmaksu budžeta faktiskās 
izmaksas elektrībai un apkurei.

Pašlaik, kad sākotnējais mērķis 
jau ir sasniegts, darbs pie energoefek-
tivitātes projekta turpinās, jo, strā-

dājot šajā virzienā, atklājas aizvien 
jaunas iespējās. Kā piemēru varētu 
minēt ventilācijas iekārtu vadīšanu 
ar frekvenču pārveidotājiem ne tikai 
pēc nepieciešamās temperatūras tel-
pās, bet arī pēc nepieciešamās gaisa 
kvalitātes. Tas nozīmē, ka ventilācijas 
mašīnas tiek vadītas pēc vairākiem 
kritērijiem, nepieciešamās tempera-
tūras un apmeklētāju skaita telpās. 

Evija Majevska,  
Linstow Center Management 
tirdzniecības centru komercdirektore

Atgādinājums par elektrodrošību nomniekiem
Lai nodrošinātu elektroierīču drošu un pareizu darbību, atgādinām, ka kat-
ras konkrētās tirdzniecības vietas nomnieks ir atbildīgs par elektrodrošību 
nomājamās platībās. Aicinām visus nomniekus pārbaudīt elektrosadales 
skapjus savās nomājamajās platībās!

Elektroierīču droša ekspluatācija ietver:
1. atbildīgo personu apstiprināšanu elektroietaises drošai ekspluatācijai no-
mājamās telpās;
2. elektroietaises uzturēšanu darba kārtībā – to ekspluatāciju veic saskaņā 
ar ražotāja tehnisko noteikumu un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām;
3. sākotnējo un ikgadējo instruktāžu darbiniekiem par elektroietaišu drošu un 
pareizu ekspluatāciju;
4. nomātajās platībās esošo elektroietaišu regulāru pārbaudi;
5. tirdzniecības vietās esošo elektroinstalāciju pārbaudi un elektrotehnisko 
mērījumu veikšanu, kā to paredz ugunsdrošības noteikumi;
6. nodrošināt brīvu pieeju elektrosadales skapjiem.

Aizliegts:
1. izmantot bojātas elektroietaises un paštaisītas elektriskās sildierīces;
2. lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus;
3. izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, 
kas rada bīstamu pārejas pretestību;
4. atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaises, ja ekspluatācijas 
noteikumos tas aizliegts;
5. novietot degt spējīgus materiālus tuvāk par 0,5 metriem no gaismas ķer-
meņiem.

Atgādinājums par kontaktinformācijas atjaunošanu 
TC ārkārtas situācijas SMS saņemšanai 

Aicinām visus nomnieku pārstāvjus iesniegt TC menedžerim aktuālo informāci-
ju par nomnieka pārstāvjiem – atbildīgajiem darbiniekiem un kontaktpersonām 
ārkārtas situācijās, kā arī nekavējoties veikt informācijas aktualizēšanu atbildī-
go darbinieku vai kontaktpersonu ārkārtas situācijās izmaiņu gadījumos.

Siltuma patēriņa samazinājums 2011 vs 2008

Elektrības patēriņa samazinājums 2011 vs 2008

Galactico tirdzniecības centru gross apgrozījums 
2011. gadā
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Evija Majevska, 
Linstow Center Management  
tirdzniecības centru komercdirektore

Pērnā gada nogalē Galactico dā-
vanu karšu un to iepakojumu pasū-
tīšanā tika ieviesta jauna un inova-
tīva pasūtīšanas sistēma interneta 
vidē – I-veikals, kas dod iespēju 
visiem interesentiem pasūtīt un ie-
gādāties Galactico kartes attālināti. 
Turklāt I-veikals paredz arī Galacti-
co dāvanu karšu piegādi pircēja no-
rādītajam adresātam. Tādējādi tiek 
ietaupīts mūsu klientu dārgais laiks, 
kas īpaši svarīgi ir pirmssvētku lai-
kā, un uzņēmumiem tā ir iespēja 
pārsteigt kādu sev mīļu cilvēku 

Latvijā, sveicējam 
pašam klāt neesot 
– no jebkuras citas 
vietas Latvijā vai ār-
zemēs. 

Ja līdz šim pircē-
ju iecienīto dāvanu 
karti bija iespējams 
iegādāties tikai Ga-
lactico tirdzniecības 
centru Informācijas 
centros vai SIA “Dā-
vanu karte” birojā, tad 
pašlaik, izmantojot Ga-
lactico mājaslapā www. galactico. lv 
piedāvātās I-veikala iespējas, gan 
uzņēmumi, gan privātpersonas var 
iegādāties dāvanu kartes, pašiem 

klāt neesot, veicot norēķinus 
ar pārskaitījumu, bankas maksāju-
mu karti vai ar Swedbank internet-
bankas starpniecību.

Mūsu klienti jau novērtējuši I-

veikala priekšrocības un snieg-
tās ērtības. To apliecina fakts, 
ka no darbības uzsākšanas 
pagājušā gada decembrī ko-
pumā jau ir saņemti un izpil-
dīti vairāk nekā 300 klientu 
pasūtījumi, kopumā pārdo-
dot aptuveni 10 000 dāvanu 
karšu. Turklāt 25 no šiem 
pasūtījumiem ir piegādāti 
klientiem uz to norādītajām 
adresēm – uzņēmumam vai 
privātpersonai.

Klientam, iepērkoties I-veika-
lā, tagad tiek nodrošinātas vairākas 
jaunas priekšrocības:

• I-veikalā veiktos pasūtījumus 
klients var saņemt ar kurjera pie-

gādi, norādot konkrētu piegādes 
adresi. Tas būtiski atvieglo daudzu 
uzņēmumu vēlmi iegādāties Galac-
tico dāvanu kartes saviem darbinie-
kiem, jo nav jātērē laiks, dodoties 
tām pakaļ uz kādu no tirdzniecības 
centriem, bet var ērti saņemt tās 
sava uzņēmuma telpās; 

• arī privātpersonu gadījumā 
klientam ir kļuvis iespējams izdarīt 
pasūtījumu no jebkuras vietas pa-
saulē interneta vidē, norādot piegā-
des adresi un sūtījuma saņēmēju;

• I-veikalā ir arī paredzēta reģis-
trēšanās iespēja, lai, veicot kārtējo 
pasūtījumu, informācija par sevi vai 
uzņēmumu vairs nebūtu jāievada 
atkārtoti.

Ar Galactico I-veikala starpniecību jau ir nopirkts 
vairāk nekā 10 000 Galactico dāvanu karšu

Galactico t/c apgrozījuma pie-
augums pagājušā gadā un šogad 
devis pozitīvu impulsu nomnie-
kiem, kuri aktīvāk sākuši domāt 
par jaunu veikalu atvēršanu. Spē-
cīgākie tirgotāji ir stabilizējuši ap-
grozījumus un atgriezušies peļņas 
zonā, tāpēc ir tikai loģiski, ka viņu 
nākamais solis ir sākt apgūt pēc 
krīzes laika radītās iespējas, pa-
plašinot un modernizējot esošās 
tirdzniecības vietas, kā arī atverot 
arvien jaunas. 

Atsākoties tirgus izaugsmei, 
ir pamats cerēt uz jaunu mazum-
tirdzniecības ķēžu piesaisti Latvijas 

tirgum, kas pastiprinātu konkuren-
ci un nodrošinātu adekvātas preču 
cenas, kas ir izdevīgi patērētājiem. 
Linstow Center Management īpaši 
lepojas, ka H&M pirmie veikali 
tiks atklāti mūsu uzņēmuma ap-
saimniekotajos tirdzniecības cen-
tros, būtiski papildinot jau esošo 
daudzveidīgo veikalu klāstu un 
atzītu modes zīmolu piedāvājumu. 
Šādu pasaules mēroga mazumtir-
gotāja izvēli uzskatām par augstu 
sava līdzšinējā darba novērtējumu. 
H&M ienākšana Latvijā būs liels 
ieguvums ne tikai mūsu pircējiem, 
bet arī tirdzniecības nozarei kopu-

mā. Pircējiem būs pieejams viens 
no pasaulē lielākajiem un reizē arī 
demokrātiskākajiem modes zīmo-
liem, bet nozarei būs iespēja mācī-
ties no labākajiem.

Vienlaikus esam pārliecināti, 
ka arī turpmāk saglabāsies piepra-

sījums pēc zīmolu daudzveidības, 
kas nodrošina pircējiem izvēles ie-
spējas. Latvijā jau esošajiem zīmo-
liem un tirdzniecības centriem ir 
savi lojālie pircēji, kas paliks tiem 
uzticīgi arī pēc H&M ienākšanas 
Latvijā.

Jaunie veikali
Pēdējā pusgada laikā t/c Origo ir atvērts jauns pārtikas 
veikals Daugava, itāļu zīmolu outlet veikals Belleza, 

zooveikals Pet Centrs un picērija/restorāns Čili Pica. Martā 
savu darbību t/c Origo uzsāks jaunizveidotais, paplašinātais  
skaistumkopšanas salons Kolonna. Aprīlī durvis vērs jauns 
rokdarbu veikals Hobby Style, savukārt t/c Origo 1. stāvā 
drīzumā atklāsim SEB bankas filiāli.

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



LiNstow nomnieki

Kādu dienu, braucot garām 
t/c “Origo” , Maira Miķel-
sone nodomājusi, ka gribētu 

atvērt savu apģērbu veikalu tieši tur. 
Viņa noskaidrojusi kontakttālruņus, 
piezvanījusi, un tagad mēs Mairu – 
Eiropas slavenāko zīmolu outleta  
“Belleza” īpašnieci – kopš 16. janvāra 
varam sastapt “Origo” trešajā stāvā.

“Pirmā doma man bija – diez vai 
mēs te tiksim, bet, redz kā, nebija 
tik traki,” stāsta atvērtā, pozitīvā vei-
kala īpašniece. Vispirms dizainere 
Kristiāna parūpējās par telpu un pa-
tīkamu gaisotni tajā. Veikala dizai-
nā ir daudz rozā akcentu, pat kases 
aparāts ir spilgti rozā krāsa. Maira ir 
atklāta: “Ne vienmēr ir tā, ka mans 
un dizainera viedoklis sakrīt, bet šo-
reiz man krietni paveicās, jo rozā ir 
mana mīļākā krāsa.”

“Esmu šeit ļoti apmierināta ar 
visu. “Origo” vadība ir ļoti pretim-
nākoša, kaimiņu veikali ir ļoti izpalī-
dzīgi, apsargi ļoti cilvēcīgi un jauki, 
arī klientu ir pietiekami. Īpaši laba 
draudzība mums izveidojusies ar 

Imantu Šķesteru no “Sport’S 
Outlet”.” Ja jau t/c kolēģi ir 
tik labi, tad jāpadomā arī par 
viņiem, – spriež Maira. Un tā 
“Origo” darbinieki veikalā “Belleza” 
var iepirkties ar 20 % atlaidi, un tas 
nav maz. 

Arī “Belleza” pārdevēja Dace 
Ozola – viena no pieciem veikala 
darbiniekiem – stāsta, ka ir apmie-
rināta, bet, protams, viņai ir arī sa-
vas vēlmes: piemēram, varētu ierīkot 
kondicionieri, arī pusdienas pārtrau-
kums varētu būt nedaudz ilgāks. Sa-
vukārt Maira kā vienīgo problēmu 
atklāj to, ka esot vēl vesela noliktava, 
kas pilna ar neizliktām drēbēm, – 
veikala telpās neesot visam vietas. 

Pašā sākumā Maira esot iekāroju-
si platības, kas atrodas pa diagonāli 
pretim pašreizējām veikala telpām, 
bet tolaik tur bijis aizņemts. Tomēr 
viss mainās, un vēlēšanās mēdz pie-
pildīties. Maira atklāj noslēpumu: 
“Jau 10. aprīlī pārvāksimies uz jau-
nām, plašākām telpām, tām, uz ku-
rām metu acis pašā sākumā. Tā nu 

ir sanācis, ka veikala tur vairs nav un 
telpas ir tukšas. Jaunajās telpās dar-
bosimies pēc šāda principa: ik pēc 
divām nedēļām izliksim jauno preci, 
bet iepriekš izlikto apģērbu tirgosim 
ar 30–50 % atlaidi, un šāda rotācija 
notiks visu laiku. Visa prece tiek rū-
pīgi izvēlēta un atvesta no Milānas. 
Nav izslēgts, ka jaunajās telpās tir-
gosim arī apavus – pircēji pēc tiem 
mums diezgan bieži vaicā. Noteikti 
mūsu preču klāstam pievienosim arī 
aksesuārus.”

Maira ir apņēmības, ideju un 
dzīvesprieka pilna sieviete, kurai 
netrūkst saistošu nākotnes plānu at-
tiecībā uz “Bellezu”. Viņa ir pārlieci-
nāta, ka viss izdosies – ir tikai jādar-
bojas iecerētajā virzienā. “Mums jau 
izveidojies krietns pulks pastāvīgo 
klientu, vajadzētu tikai uzlikt kādu 
bultu ar norādi uz augšu!” priecīga 
vēl noteic Maira.

Atvērts Eiropas slavenāko 
zīmolu veikals “Belleza”

“Daugava” ieplūst arī “Origo”

Plašo ēdināšanas piedāvājumu 
klāstu papildina “Čili Pica”

Iepretim Satiksmes ministrijai 
vēl nesen bija putnu gaļas vei-
kals “Ķekava”, bet tagad tur vie-

tu izcīnījis Latvijā daudzu iecienītais  
pārtikas zīmola “Daugava” veikals.

Februārī tirdzniecības centrā 
“Origo” tika atklāts Latvijā jau div-
desmit ceturtais “Daugavas” veikals. 
“Mēs ražojam veselīgus, kvalitatīvus 
un dabīgus produktus, no vienmēr 
svaiga, naturāla piena, svaigas gaļas, 
cepam īstu latviešu maizi, ražošanā 
izmantojam Latvijā audzētas izejvie-
las,” stāsta pats uzņēmuma saimnieks 
Aigars Vaivars. 

Kā atklāja veikala smaidīgā pār-
devēja Evelīna Saulkalne, sākumā 

šeit neesot gājis tik veiksmīgi, kā bi-
jis iecerēts, bet nu jau ar katru dienu 
ejot arvien labāk. Cilvēku plūsma šeit 
diendienā ir ļoti liela, tas arī bijis viens 
no iemesliem, kādēļ jaunā veikala ie-
rīkošanai tika izvēlēts tieši “Origo”. 
“Esam divas pārdevējas, un attiecības 
mums šeit ar visiem ir ļoti labas, cik 
nu esam paspējušas iepazīties. Cie-
šāks kontakts izveidojies ar kaimiņos 
esošajiem   “Laimas” un “Narvesen” 
veikaliņiem,” stāsta  Evelīna.

“Daugavas” veikalu ķēdē ir ievies-
tas arī klienta kartes, ar kurām iepirk-
ties ir  izdevīgāk. Saprotams, ka tās 
izmantojamas arī “Origo”izvietotajā 
firmas veikaliņā. 

Picērija “Čili Pica” tirdzniecī-
bas centra “Origo” B mājas 2. 
stāvā tika atvērta 9. februārī. 

Kaut gan kopš tā laika ir pagājis ti-
kai mēnesis, jaunatvērtās picērijas 
administrators Roberts Timofejevs 
uzsver, ka uzņēmums jaunajās telpās 
ir iejuties ļoti labi. 

“Visvairāk cilvēku pie mums ir 
pusdienlaikā, taču esam gatavi uz-
ņemt vēl vairāk,” par cilvēku pie-
plūdumu un picērijas noslogojumu 
stāsta R. Timofejevs. Viņš piebilst, 
ka ir arī daudz cilvēku, kas vēlas šeit 
iedzert rīta kafiju vai ieturēt gardas 
vakariņas draugu lokā. Klientiem 
“Čili Pica” ir atvērta katru dienu no 
plkst. 9.00 līdz 22.00.

Katru dienu no 13.00 līdz 17.00 
arī šajā picērijā “Čili Picas” Draugu 
kartes īpašniekiem tiek piedāvātas 
akcijas picas par īpaši labu cenu. 
Tāpat šīs kartes īpašniekus varētu 
ieinteresēt daudzie izdevīgie piedā-
vājumi ne tikai pusdienlaikā, bet arī 
visas dienas garumā. 

Jaunatvērtajā picērijā ēdienkarte 
ir tāda pati kā jebkurā citā “Čili Pica” 
Latvijā. Arī interjers pieskaņots “Čili 

Picas” korporatīvajai dzeltenajai krā-
sai, tādējādi vēl vairāk atdzīvinot arī 
t/c “Origo” koptēlu. Interjers veidots 
moderni funkcionālā stilā, lai radītu 
patīkamu un nesteidzīgu atmosfēru.

Lai informētu par “Čili Pica” 
esamību jaunajās telpās, t/c “Origo” 
iekštelpās un arī apakšzemes auto-
stāvvietā ir izvietotas reklāmas norā-
des. Kā ļoti interesants un pamanāms 
reklāmas instruments izmantots eska-
lators, kas ved no B mājas pirmā stāva 
uz otro stāvu – tagad tas kļuvis pa-
visam dzeltens, viscaur ar “Čili Pica” 
logo, kā arī ar bultām un norādi, ka 
picērija atrodas 2. stāvā.

R. Timofejevs iepriekš bija strā-
dājis turpat netālajā t/c “Stokmann” 
“Čili Picā”. “Lai gan kontingents at-
šķiras no “Stokmann”, darbs šeit mani 
ļoti apmierina. Zinu, ka apkārt klīst 
dažādi negatīvi stereotipi par “Origo”. 
Tiem nekādi nevaru piekrist! Gluži 
otrādi – šeit ir patiešām forši! Pāris ne-
lielu starpgadījumu ar apmeklētājiem 
ir bijuši, taču apsardzes puiši allaž rī-
kojas ļoti ātri, profesionāli un atsau-
cīgi. Tā varēja gadīties jebkurā vietā,” 
uzskata R. Timofejevs.

“Kolonnai” nācis klāt kosmētiskais salons

No Gogoļa ielas puses ienā-
kot “Origo”, pa labi, iepre-
tim “Hesburgeram” atrodas 

skaistumkopšanas salona “Kolonna” 
jaunās telpas. Ienācēju tur nekavējo-
ties pārņem patīkama miera sajūta. 
Telpas ir gaišos toņos, skaisti iekār-
totas, viena siena  viscaur veidota no 
stikla logiem. Ikvienam ienācējam 
laipni uzsmaida gaišmatainā  admi-
nistratore Diāna. 

“Atklāšana notika 8. martā, dā-
vājām klientēm tulpes, kā arī dalī-
jām informatīvās brošūriņas, bija 

ļoti patīkami,” stāsta Diāna. Viņa 
gan vecajās “Kolonnas” telpās ie-
priekš neesot strādājusi, bet ar visu 
apradusi ļoti ātri un arī ar kolēģiem 
paveicies. Arī iepriekš Diāna ir strā-
dājusi citos tirdzniecības centros, tā 
ka lielās cilvēku plūsmas viņai nesa-
gādājot itin nekādas grūtības. 

Savukārt skaistumkopšanas salo-
na “Kolonna” šarmantā vadītāja Sig-
ne Tračuna ir lietišķa: “Mums piepra-
sījums bija lielāks nekā piedāvājums, 
gribējām paplašināties, bet telpas bija 
par mazu, tādēļ nācās pārvākties uz 

lielākām. Esmu ļoti apmierināta ar 
jaunajām telpām, jo īpaši man patīk 
stiklotā siena,” noteic vadītāja. “Mūsu 
piedāvātajiem friziera, manikīra un 
pedikīra pakalpojumiem tagad klāt 
ir nācis arī kosmētiskais salons, klien-
tiem ir arī iespēja tepat uz vietas ie-
gādāties profesionālu kosmētiku gan 
ādai, gan matiem, un interesentiem 
par kosmētikas sortimentu sīki un 
smalki izstāstīs mūsu konsultante. 
Friziera pakalpojumi šeit ir nedaudz 
lētāki nekā citos “Kolonnas” salonos, 
savukārt skaistumkopšanas procedū-
rām visur esot viens izcenojums. 

Salonā kopumā nodarbināti ap-
tuveni 30 cilvēki, un viņi visi ir ļoti zi-
noši un profesionāli savā jomā. Sakarā 
ar paplašināšanos darbinieku sastāvs, 
saprotams, ir nedaudz mainījies. Bet 
salonā joprojām strādā friziermeistars 
Valdis, kurš  mūsu salonam ir uzticīgs 
kopš tā pirmās dienas.”

Sarunas nobeigumā salona va-
dītāja S. Tračuna vēl piebilst: “Visi 
ir mīļi gaidīti mūsu jaunajās telpās 
no astoņiem rītā līdz pat desmitiem 
vakarā!”

“Hobby style”: radi skaisto ar savām rokām! 

Maijā “Origo” 2. stāvā ie-
pretim veikalam “Ku-
mode” tiks atklāts veikals 

“Hobby style”. Tā preču klāsts do-
māts tiem, kuri paši ar savām rokām 
vēlas labiekārtot dzīves vidi. Veikalā 
būs iespējams iegādāties visneiedo-
mājamākās lietas, kas nepieciešamas 
dažādiem rokdarbiem. “Viens “Ho-
bby style” veikals jau ir atrodams 
tirdzniecības centrā “Mols”. Mūsu 
zīmols ir ļoti iecienīts ne tikai pieau-
gušo, bet arī jauniešu vidū, un “Ori-
go”, manuprāt, ir vispiemērotākā 
vieta, kur atvērt nākamo veikalu – 
šeit ik dienu apgrozās ļoti daudz da-
žāda vecuma cilvēku,” stāsta veikala 
īpašniece Jeļena Bogdanoviča. 

Runāt ar Jeļenu ir ļoti patīkami – 

gan viņas balsī, gan acīs ir jaušama 
aizrautība un neviltota mīlestība pret 
“Hobby style” veikalā piedāvāto. “Ja 
kāds cilvēks vēlas uzsākt rokdarbus, 
bet viņam nav ne jausmas, 
kā to darīt, tad viņš varēs 
droši pierakstīties uz mūsu 
veikalā notiekošajām mā-
cību nodarbībām. Ar to arī 
mēs atšķiramies no citiem 
rokdarbu veikaliem. Pašu 
gatavotas rotas, aksesuāri, 
glezniņas u. c. rokdarbi 
mums taču vienmēr  sagā-
dā dubultu prieku!” 

Atklāšanas dienā no-
teikti būšot padomāts par 
kādu patīkamu piedāvā-
jumu pircējiem, bet tas 

lai vēl paliekot noslēpums. Arī telpas 
tiks iekārtotas tā,  lai cilvēki, jau ie-
nākot tajās, izjustu īpaši radošu gai-
sotni, citiem vārdiem, lai tās iegūtu 

neatkārtojamu auru.
Veikala īpašniece 

J. Bogdanoviča vēl sarunas 
beigās steidz piebilst: “Pa-
gaidām esmu iepazinusi 
tikai nedaudzus “Origo” 
darbiniekus, bet pirmais 
iespaids ir tikai un vienī-
gi tas labākais, ārkārtīgi 
izpalīdzīgi cilvēki. Arī va-
dība ir ļoti pretimnākoša. 
Savam veikalam vēlu ilgu, 
spēcīgu un veiksmīgu sa-
darbību, tā, lai mēs visi 
būtu apmierināti!” 
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Kad klientu ir visvairāk?
T/c “Origo” saviem apmeklētājiem 
piedāvā izmantot banku, apdroši-
nāšanas uzņēmumu, valūtas maiņas 
punktu pakalpojumus arī vēlās vaka-
ra stundās – vēlāk, nekā tas ir ierasts 
citviet. Tāpat nepieciešamos banku 
un finanšu pakalpojumus klienti var 
saņemt ne tikai darbdienās, bet arī 
brīvdienās, kad citas filiāles un no-
rēķinu grupas ir slēgtas.

T/c “Origo” izvietotās “Swed-
bank” filiāles klientu apkalpošanas 
vadītāja Olga Kotova ir novērojusi, 
ka bankas pakalpojumus lielāko-
ties izmanto laika posmā no plkst. 
12.00 līdz 15.00 un arī pēcpusdienā 
pēc plkst. 17.00, kad darba diena ir 
beigusies, bet citas šīs bankas filiāles 
jau ir slēgtas. 

Līdzīgi novērojumi ir arī apdro-
šināšanas kompānijas “Ergo” speciā-
listei Ilonai Šveicerei, kas fiksējusi, 
ka aktīvākā klientu apmeklētība ir 
ap plkst. 14.00 un pēc plkst. 17.00.

Savukārt BTA apdrošināšanas 
speciāliste Natālija Koteļņikova zina 
teikt, ka vislielākais klientu pieplū-
dums ir pēcpusdienā, īpaši izteikti 
tas ir nedēļas vidū – trešdienās un 
ceturtdienās. 

Kopumā līdzīga situācija ir arī 
“Big Bank”, “Citadele” un “Norvik” 
filiālēs – cilvēki cenšas nokārtot sa-
vas finanšu lietas pusdienas pārtrau-
kuma laikā vai arī pēc darba dienas 
beigām pa ceļam uz mājām. 

Vienīgi Latvijas Pasta nodaļas 
darba laikā neesot īpašu periodu, 
kad apmeklētība būtu izteiktāka. 
Nodaļas vadītāja Inga Rubene ap-
meklētību raksturo kā vienmērīgu 
visas dienas garumā. 

Klietu loks – 
visplašākais
Pateicoties savai atrašanās vietai, t/c 
“Origo” ir orientēts uz plašām patē-
rētāju grupām.

Olga Kotova (“Swedbank” fi-
liāle) stāsta, ka bankas apmeklētāji 
galvenokārt ir privātpersonas ar 
vidēju ienākumu līmeni. Izdevīgā 
darba laika dēļ bankas pakalpoju-
mus izmanto arī juridiskās perso-
nas, kuru uzņēmumi atrodas “Ori-
go” tuvumā.

“Klientu loks šajā filiālē ir visda-
žādākais, tie ir gan pastāvīgie klienti, 
garāmgājēji, gan tādi, kas nav vie-
tējie,” stāsta “Ergo” apdrošināšanas 
speciāliste Ilona Šveicere.

BTA apdrošināšanas speciālis-
te Natālija Koteļņikova piebilst, ka 
cilvēku apmeklētību ietekmē arī 
akcijas, kuras BTA piedāvā katru 
mēnesi. Arī viņa atzīmē, ka klienti 
lielākoties ir privātpersonas.

“Latvijas Pasta” nodaļas vadī-
tāja Inga Rubene ir novērojusi, ka 
bez pastāvīgajiem klientiem un ga-
rāmgājējiem nodaļā reizēm mēdzot 
iegriezties arī ārzemnieki, kas vēlas 
veikt naudas pārvedumus.

Topā ikdienas pakalpojumi
Tā kā t/c “Origo” atrodas blakus 
Centrāltirgum, Centrālajai dzelzce-
ļa stacijai un autoostai, to visbiežāk 
apmeklē garāmgājēji, kas, dodoties 
savās dienas gaitās, vēlas finanšu 
iestādēs saņemt dažādus ikdienas 
pakalpojumus. Tāpēc arī t/c “Ori-
go” izvietotās finanšu iestādes savus 
piedāvājumus orientē galvenokārt 
uz privātpersonām. 

“Klienti izmanto iespēju veikt da-
rījumus ar kontu, lietot internetban-
ku, iegādāties OCTA apdrošināšanas 
polises, tāpat izmanto naudas iemak-
sas un izmaksas iespējas bankomātos, 
veic valūtas maiņu, vēlas saņemt īster-
miņa kredītus,” savu klientu vēlmes 
uzskaita “Swedbank” klientu apkal-
pošanas vadītāja Olga Kotova.

Savukārt apdrošināšanas sabiedrī-
bas “Ergo” klienti izvēlas galvenokārt 
veselības, transportlīdzekļu un īpašu-
ma apdrošināšanu. Vasarā populāra 
ir ceļojumu apdrošināšana. Arī BTA 
apdrošināšanas speciāliste Natālija 
Koteļņikova stāsta, ka viņu filiālē vis-
pieprasītākie apdrošināšanas veidi ir 
KASKO, OCTA, kā arī veselības un 
īpašuma apdrošināšana. 

Klientus iepriecina akcijas
T/c “Origo” strādājošās finanšu ies-
tādes periodiski piedāvā klientiem 
akcijas un kampaņas.

Šogad “Norvik banka”, atzīmē-
jot 20 darba gadus Latvijā, piedāvā 
klientiem īpašo jubilejas depozītu. 
Šīs akcijas laikā klienti varēs ne vien 
noformēt depozītu ar pievilcīgām 
procentu likmēm, bet arī saņemt 
“Maxima” dāvanu kartes līdz 30 
latu vērtībā, kā arī no sudraba dari-
nāto “Akmens monētu”.

“Regulāri rīkojam dažādas akci-
jas. Pašlaik klienti var saņemt BTA 

T/c “Origo” – banku un finanšu centrs

T/c “Origo” ir koncentrēts liels skaits finanšu iestāžu – 
bankas, apdrošināšanas kompānijas, valūtas maiņas 
punkti, norēķinu centri u. tml. Tāpēc t/c “Origo” nav 
uzskatāms tikai par iepirkšanās centru vai vietu, kur 
izmantot sadzīves un ēdināšanas pakalpojumus. 
Tas ir arī banku un finanšu centrs.

Irina, studē RISEBA 
Iepriekš nebiju aizdomājusies, bet tā varētu būt, jo ļoti bieži izman-
toju tieši tos bankomātus, kuri atrodas “Origo”. Apgalvojumu no-
teikti apstiprina arī tas, ka pie šeit izvietotajām bankām vienmēr ir 
garas rindas. Tas noteikti liek aizdomāties, par to, ka bankām būtu 
jāpalielina apkalpošanas iespējas, lai cilvēki tiktu apkalpoti ātrāk, 
un, iespējams, tas palielinātu klientu skaitu.

Jurģis no Ogres
Pēc manām domām, “Origo” pilnībā atbilst banku un finanšu cen-
tra statusam. Šeit tiek piedāvāti daudzu banku un finanšu iestāžu 
pakalpojumi, un ar katru gadu piedāvājumu klāsts tiek palielināts.

Olga no Rīgas
Pilnībā piekrītu šim apgalvojumam, jo šajā tirdzniecības centrā cilvēki 
ikdienas steigā, dodoties uz darbu vai mājām, var izmantot finanšu 
pakalpojumus, ko piedāvā vairākas bankas. Protams, cilvēkiem ir jā-
rēķinās ar garām rindām, jo te tomēr ir stacija, kur apgrozās diezgan 
liels cilvēku skaits. Un visi vēlas paspēt nokārtot savas lietas. Domāju, 
ka “Origo” kā banku un finanšu centram tas noteikti ir mīnuss, jo šeit 
esošās iestādes vienkārši nespēj apkalpot tik daudz cilvēku.

Māris no Rīgas
Domāju, ka “Origo” noteikti nav banku un finanšu centrs; tā ir vieta, 
kur pavadīt laiku, gaidot vilcienu, piemēram, staigājot pa veikaliem 
vai ieturot kādu lētu maltīti. Tik daudz cilvēku “Origo” apgrozās ne 
jau tādēļ, ka tas būtu banku vai finanšu centrs, bet tā ir vilcienu 
stacija un atrodas centrā. Te ir tikai pāris banku, un tās pašas ar 
ļoti lielām rindām, jo vienā reizē apkalpo, labākajā gadījumā, divi 
darbinieki, pārējiem ir mūžīgais pusdienu pārtraukums.

klientu aptauja

Vai “Origo” ir banku un finanšu centrs?

nelaimes gadījumu apdrošināšanu, 
kas izstrādāta tā, lai apdrošināšana 
būtu pieejama ikvienam, arī ģime-
nēm ar nelieliem ienākumiem,” in-
formē Natālija Koteļņikova. Viņa 
arī piebilst, ka nākamā akcija būs 
saistīta ar īpašuma apdrošināšanu.

Savukārt “Swedbank” vilina ar 
īpa šo depozītu piedāvājumu tiem 
klientiem, kas saņem algu vai pensi-
ju “Swed bank” kontā, kā arī mudi-
na iegādāties OCTA apdrošināšanas 
polisi internetbankā ar iespēju lai-
mēt savas OCTA polises apmaksu 
100 % vērtībā.

Korporatīvās saites
T/c “Origo” finanšu iestādes iespēju 
robežās, sadarbojas ar saviem kaimi-
ņiem – citiem “Origo” nomniekiem, 
piedāvājot tiem savus pakalpojumus.

“Swedbank” piedāvā uzņēmu-
miem iespēju laikposmā no 9.00 
līdz 11.30 nodot inkasāciju, ne-
stāvot garajās apmeklētāju rindās,” 
stāsta filiāles klientu apkalpošanas 
vadītāja Olga Kotova.

“Ergo” filiāle sadarbojas ar taba-
kas izstrādājumu un aksesuāru vei-
kalu “Tabakeria”, veikalu “Golden 
Saga”, kas nodarbojas ar juvelieriz-
strādājumu tirdzniecību, remontu, 
izgatavošanu, pulēšanu, tīrīšanu un 
gravēšanu, kā arī ar koncernu “Latvi-
jas dzelzceļš”, piedāvājot šo uzņēmu-
mu darbiniekiem veselības apdroši-
nāšanu, zina teikt Ilona Šveicere.

“Latvijas Pasta” nodaļas vadītāja 
Inga Rubene atklāj, ka pastam iz-

veidojusies interesanta sadarbība ar 
uzņēmumu “Laima” par Šoko pasta 
produkta nosūtīšanu. Šoko pasts ir 
speciāli iepakota 100 g šokolādes 
tāfelīte, uz kuras atrodas pastkartes 
sadaļa, un tajā ikviens var uzrakstīt 
apsveikumu vai kādu citu ziņu un 
nosūtīt šo saldo sveicienu jeb šoko-
lādes pastkarti pa pastu. Šī ir lieliska 
iespēja iepriecināt mīļu cilvēku, jo 
Šoko pasts tiek saņemts kā vienkārša 
vēstule pasta kastītē.

Finanšu centrs 
t/c “Origo” pirmajā stāvā
T/c “Origo” izvietotās bankas un 
citas finanšu iestādes atrodas gal-
venokārt tirdzniecības centra pir-
majā stāvā, bet dažādās t/c daļās. 
Izņēmums ir “Big Bank” filiāle, 
kas mājvietu atradusi “Origo” 
otrajā stāvā. Iestāžu izvietojumā 
dominējošais motīvs ir klientu 
ērtības – lai visi svarīgākie finan-
šu pakalpojumi būtu sasniedzami 
ātri un viegli. Tiesa, BTA apdro-
šināšanas speciālistei Natālijai 
Koteļņikovai gan šķiet, ka BTA 
uzņēmuma atrašanās vieta nav 
izdevīga – tā atrodas tunelī, arī 
platība ir ļoti maza. “Ar apdroši-
nāšanu saistītie jautājumi nav ātrā 
apkalpošana, darbībai mūsu sfērā 
ir nepieciešamas plašākas, mājīgā-
kas telpas, kur klientam iespējams 
sniegt pilnvērtīgu konsultāciju, 
darīt to nesteidzoties, izrunājot 
visu nepieciešamo,” savās domās 
dalās Natālija Koteļņikova.

Drīzumā t/c “Origo” apmek-
lētājiem savas durvis vērs 
SEB bankas filiāle. Līdz 

šim banka t/c “Origo” piedāvāja 
iespēju izmantot naudas iemaksas/
izmaksas bankomātu un SEB in-
ternetbankas Ibanka pakalpojumus. 
Atbilstoši šajā gada iecerētajam 
klientu apkalpošanas vietu attīstības 
plānam SEB banka atvērs filiāles di-
vos tirdzniecības centros, un viens 
no tiem būs “Origo”.

SEB bankas valdes locekle Ieva 
Tetere norāda, ka SEB banka sper 
pirmos soļus, lai paplašinātu klien-
tu apkalpošanas modeli, piedāvājot 
savus pakalpojumus pēc iespējas ēr-
tākā un klientiem izdevīgākā vietā, 
veidā un laikā. 

T/c “Origo” izvietotajā SEB ban-
kas filiālē klientiem tiks nodrošināti 

visi ikdienā nepieciešamie finanšu 
pakalpojumi. Juridiskajām perso-
nām šī būs vieta, kur saņemt infor-
māciju un konsultācijas, lai vienotos 
par tālākajiem soļiem daudz speci-
fiskākos jautājumos.

Vakaros jaunā filiāle darbosies 
ilgāk nekā citas SEB bankas filiāles, 
svarīgi, ka tā būs klientiem atvērta 
arī brīvdienās.

Kā atzinās SEB bankas valdes lo-
cekle Ieva Tetere, darbošanās tirdz-
niecības centrā būs jauna pieredze 
un jauns izaicinājums, jo līdz ar 
jaunās filiāles atvēršanu SEB banka 
aizsāk lielas pārmaiņas bankas iekšē-
jā darbībā un klientu apkalpošanas 
modelī. Jaunā filiāle atradīsies tel-
pās, kurās savulaik mitinājās Latvi-
jas Krājbankas filiāle.

“SEB bankai ir būtiski, ka jau-

nā bankas filiāle, kas atradīsies t/c 
“Origo”, varēs sniegt pašu labāko 
servisu finanšu jomā jau esoša-
jiem t/c “Origo” nomniekiem un 
to darbiniekiem, šajā nolūkā esam 
izstrādājuši īpašus sadarbības pie-
dāvājumus,” piebilst SEB bankas 
valdes locekle Ieva Tetere.

SEB bankas filiāles darba laiks:
darbdienās: 9.00–21.00
sestdienās: 10.00–20.00
svētdienās: 10.00–19.00

Klientu centrs: 8777 vai Skype 
(SEB_Latvia)

Vairāk par SEB banku: www. seb. lv, 
twitter.com/SEB_Latvia, YouTube/
SEBlatvija

T/c “Origo” turpmāk būs SEB bankas filiāle
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Imants Šķesters, veikala “Sport’S Outlet” pārdevējs
Kopumā viss ir okei! Atmiņā ir palicis tas konkurss, kad klase varēja 
vinnēt ceļojumu, šķiet, ar “Tallink” prāmi. Varētu organizēt trakās 
iepirkšanās dienas, līdzīgi kā “Stockmann” – ar 50–70 % atlaidi. 
Ierosinu izveidot kādas ceļa zīmes, bultiņas vai pēdiņas uz trešo 
stāvu – jo daudzi nemaz nezin par šajā stāvā atrodamajiem veika-
liem, un tādas zīmes noteikti palielinātu klientu skaitu.

Roberts Timofejevs, “Čili Pica” administrators
Es šeit strādāju tikai mēnesi, uzreiz ir grūti atbildēt. Esmu apmierināts 
ar visu, bet, protams, klientu skaits vienmēr varētu būt lielāks. Derētu 
vairāk piedomāt pie tā, ka šī nav tikai stacija, kurai iziet cauri, bet šī ir 
vieta, kur var labi pavadīt laiku. Ir taču arī vietas, kur var bez steigas 
pastaigāt un atpūsties, ne tikai satikties. Piemēram, var mierīgi atnākt 
paēst uz “Čili Pica”.

Baiba Kalniņa, veikals “T-bode”
Manuprāt, “Origo” pietrūkst populāru veikalu, piemēram, “Cubus” 
vai “Seppala”, kādi ir citos tirdzniecības centros. Tas noteikti pie-
saistītu cilvēkus. Pagaidām te ir daudz nepopulāru veikalu. Cilvēkus 
piesaistīja “Treknās dienas”, manuprāt, tā bija laba ideja – pārdot 
ārpus veikala. Šādus pasākumus noteikti vajadzētu rīkot biežāk.

Sabīne Vilde, veikala “Funky Fish” pārdevēja
Vairāk varētu ieviest jauniešu veikalus, kaut kādus interesantākus, 
jo patlaban pārsvarā visi apģērbu veikali paredzēti pieaugušām sie-
vietēm. Man pašai te pietrūkst “Cubus”, kā arī veikala “New Yor-
ker” – centrā ir tikai viens, šeit tas noteikti iederētos.

Darbinieku aptauja

Kā veicināt  “Origo” popularitāti un 
ieinteresēt klientus?

mārketings

Viena no šā brīža tendencēm 
pasaulē ir aktīva sociālo tīk-
lu lietošana internetā. Arī t/c 

“Origo” aktīvi iesaistījies sociālajos 
tīklos, jo tas ir lielisks instruments 
komunikācijas un zīmola atpazīsta-
mības veidošanai.

“T/c “Origo” ir ap 220 veikalu, 
bet cilvēki reizēm šo lielo centru ie-
rauga vien no ārpuses. Mūsu mērķis 
ir pierādīt, ka “Origo” ir vairāk nekā 
pirmais stāvs. Parādīt, ka te var atrast 
interesantus veikalus,” stāsta mediju 
aģentūras “Mindshare” interneta 
projektu direktors Ansis Štāls, kurš 
piedalās t/c “Origo” sociālā konta 
darbības plānošanā. 

Draugiem.lv 
“Draugiem.lv ir Latvijā vispopulārā-
kais sociālo tīklu vidū, te atrodas arī 
“Origo” aktivitāšu pamatkonts. Tā 
ir iespēja aptvert plašu auditoriju, 
un tas neprasa lielas investīcijas,” tā 
A. Štāls.

“Origo” ir aktīvs draugiem.lv lie-
totājs. Šeit regulāri tiek ievietoti “Ori-
go” jaunumi, aktualitātes, galerijas un 
informācija par konkursiem. 

Tāpat draugiem.lv “Origo” lapā 
var atrast informatīvas ziņas par t/c 
notiekošajām izstādēm (Z. Zālama-
ņa fotoizstāde u. c.), sezonas izpār-
došanām un akcijām, svētku pie-
dāvājumiem, kā arī par jaunajiem 
nomniekiem.

Facebook.com
Kā liecina socialbakers.com dati, 
Latvijā ir 344 tūkstoši facebook.
com interneta vietnes lietotāju. T/c 
“Origo” ir aktīvs arī šajā tīklā. Lī-
dzīgi kā draugiem.lv tīklā, arī “feis-
bukā” ir iespējams ievietot galerijas, 
video, ziņu tekstus. Piemēram, ir 
izveidotas galerijas ar nomnieku 
īpašo piedāvājumu vai akcijām, un 
šīs galerijas papildina ziņas teksts 
par konkrēto piedāvājumu. Katrs, 
kurš nonāk “Origo” “feisbuka” lapā, 
var nospiest norādi “man patīk”, 
ja konkrētā ziņa liekas saistoša, un 
pārpublicēt to savā profilā. 

Līdzīgi kā draugiem.lv, arī “feis-
bukā”  tika ievietota fotoreportāža 
no “Origo” modeļu kastinga, un arī 
tur tā piedzīvoja lielu ekspozīciju 
skaitu un lietotāju interesi. Te tika 

atspoguļotas arī konkursa “aizkuli-
ses”, fiksējot dalībnieku emocijas, 
sagatavošanos fotosesijai un pašu 
fotografēšanās procesu. 

Tā kā “Origo” ir ap 220 veikalu, 
ierindas garāmgājējam nemaz nav ie-
spējams ieraudzīt un atcerēties visas 
akcijas un piedāvājumus. Apmek-
lējot sociālos tīklus, interesents vie-
nuviet atrod visus piedāvājumus un 
ziņas par plānotajiem pasākumiem.

Šajā kontā katrs facebook.com 
lietotājs var ielūkoties “Origo” pa-
sākumu plānotājā un noskaidrot, 
kas ieplānots viņu interesējošā lai-
kā, kādas aktivitātes ir gaidāmas. 
Turpat var arī atzīmēt, vai ieplānots 
pasākumu apmeklēt, uz to var ielūgt 
draugus, un tas ir lielisks veids, kā 
piesaistīt jaunus “sekotājus” un vei-
cināt interesi par “Origo”.

Nomnieki, kuriem ir izveidots 
konts facebook.com, var kļūt par 
“Origo” lapas satura veidotājiem. 
Viņi var ievietot sev aktuālās ziņas, 
piedāvājumus, akcijas “Origo” profi-
lā, un tas automātiski tiks publicēts 
kopējā ziņu lapā, ko redzēs gan nom-
nieku lapas “sekotāji”, gan “Origo”.

“Principā komunikācija šajos 
tīklos nediferencējas, tomēr lielāka 
aktivitāte ir draugiem.lv portālā,” at-
zīmē A. Štāls. 

Twitter.com
Twitter.com ir mikroblogošanās viet-
ne, kuru lieto vairāk nekā 350 mil-
joni cilvēku visā pasaulē. Kā liecina 
apkopotie dati, Latvijā ir apmēram 
54 tūkstoši aktīvu Twitter lietotāju. 
Ikvienam, kas reģistrējas šajā vietnē, 
ir iespēja 140 zīmēs izteikt savu vie-
dokli par notikumu, izlasīto grāma-
tu vai redzēto filmu – visu, kas tajā 
brīdī pašam lietotājam šķiet svarīgi 
un ko viņš gribētu darīt zināmu sa-
viem “sekotājiem”. 

Šajā kontā ne tikai tiek ievieto-
tas ziņas par aktualitātēm, akcijām 
“Origo” un īpašajiem nomnieku 
piedāvājumiem, bet arī komunikā-
cija ārpus pārdošanas veicināšanas 
jomas. Šis ir veiksmīgs rīks, kā vei-
cināt “sarunu” un īstenot klientu 
atbalstu, atbildot uz viņus intere-
sējošiem jautājumiem. Piemēram, 
ja twitter vidē parādās ziņa, kurā 
pieminēts “Origo”, tad uz šo ziņu 

tiek attiecīgi reaģēts – vai nu sniegta 
atbilde, skaidrojums vai kādā citādā 
veidā parādīts, ka “Origo” šo ziņu ir 
saņēmis un izlasījis.

“Mūsu prioritāte ir – spēt pie-
dāvāt esošajiem sekotājiem saistošu 
un interesantu informāciju. Šobrīd 
audzēt profila lielumu nav svarīgi, 
jo nereti par sekotājiem piesakās 
tikai tādēļ, ka tika piedāvāta kāda 
balva. Mēs uz to neejam,” skaidro 
A. Štāls.

Ikviens nomnieks tiek 
aicināts līdzdarboties
“Šobrīd varu teikt, ka sociālos tīk-
los iet labi – to apliecina skaitļi. 
Iepriekš minētajai modeļu konkur-
sa galerijai šobrīd ir jau apmēram 
2 miljoni ekspozīciju. Tā neapšau-
bāmi ir lētāka reklāma, nekā ielikt 
baneri kādā no interneta portāliem 
par vairākiem simtiem latu,” skaid-
ro A. Štāls. Sociālie tīkli aptver pla-
šu lietotāju auditoriju, tas nozīmē 
arī labu zīmola atpazīstamību un 
informācijas izplatīšanos. “Katrs 
nomnieks var līdzdarboties “Ori-
go” atpazīstamības veicināšanā, esot 
aktīvs sociālajos tīklos un atbalstot 
t/c “Origo”, iesakot to saviem “se-
kotājiem”, draugiem. Nomnieku sa-
pulcē sniegsim ātros ieteikumus par 
to, kāds saturs ir aktuāls sekotājiem 
un kā nomnieki var iesaistīties šajās 
aktivitātēs un parādīt, ka “Origo” ir 
kaut kas vairāk nekā 1. stāva veika-
li,” norāda A. Štāls.

T/c “Origo” mārketinga un 
reklāmas aktivitātes paspilg-
tinātas arī ar interesantām 

un vizuāli pievilcīgām apavu, apģēr-
bu un kārdinošu ēdienu reklāmām 
uz taksometriem. Līgums ar a/s “Rī-
gas taksometru parks” par reklāmu 
uz 20 taksometriem noslēgts līdz 
2012. gada beigām.

Taksometru reklāmām tika iz-
raudzīti trīs galvenie komunikācijas 
virzieni, vadoties pēc nomniekiem 

t/c “Origo”. Pirmais komunikācijas 
virziens ir kategorija “apģērbi un 
apavi”, jo mūsu centrā to tiešām 
ir ļoti daudz. Otrais komunikāci-
jas virziens tika veltīts pakalpoju-
miem, kas pieejami “Origo”. Kā 
trešais komunikācijas virziens tika 
izraudzīta kategorija “ēdināšana”, 
jo t/c “Origo” ir pieejami visu vei-
du ēdināšanas pakalpojumi – no 
restorāniem līdz ātrās apkalpošanas 
kafejnīcām.

“Origo” aktīvs 
sociālajos tīklos

T/c “Origo” tagad 
reklamē arī taksometri

“Origo” klientu žurnāls 
tiek izlaists divas rei-
zes gadā ar pavasara/

vasaras un rudens/ziemas sezonas 
aktualitātēm un profesionāliem sti-
listu ieteikumiem. 

Pateicoties pieaugošajai nom-
nieku ieinteresētībai, jaunajā žur-
nāla numurā būs divreiz vairāk tik 
iecienīto atlaižu kuponu. Būtiski 
pieaugusi arī katra atsevišķā ku-
pona vērtība – atlaides kļuvušas 
ievērojamākas, piedāvājumi vēl iz-
devīgāki.

Žurnāla reklāmās arī vairs nebūs 
redzami ierastie aģentūru 90-60-90 
jeb standarta modeļi, bet gan cilvē-
ki “no tautas”. Februārī t/c “Origo” 
savā profilā draugiem.lv noorganizē-

ja konkursu “Kļūsti par modeli!”. 
Tajā varēja piedalīties ikviens inte-
resents, aizpildot nelielu anketu un 
atsūtot divas fotogrāfijas. Balsošana 
ilga mēnesi, šajā laikā draugiem.lv 
lietotāji un īpaša žūrija izvēlējās la-
bākos pretendentus. Finālistu balva 
bija iespēja visu 2012. gadu aktīvi 
piedalīties “Origo” rīkotajās kam-
paņās, tostarp arī klientu žurnāla 
veidošanā.

Žurnāla metiens ir ierobe-
žots. Žurnālu kā dāvanu iegūs 
visi “Galactico” privilēģiju kartes 
īpašnieki, kuriem to nosūtīs pa 
pastu. Tāpat žurnālu iegūs visi tie 
t/c “Origo” pircēji, kuru pirkums 
tirdzniecības centra veikalos pār-
sniegs 10 latus. 

Klientu žurnālā vairāk kuponu 
un modeļi “no tautas”

Meklē “Origo” sociālajos tīklos!
Draugiem – www.draugiem.lv/origo/
Facebook – www.facebook.com/
TCOrigo
Twitter – www.twitter.com/tc_origo

Uzziņa

Romantiskajās Valentīndienas 
noskaņās iepretim veikalam 
“Rimi” tika uzstādīta īpaša 

būdiņa, kas ne vienam vien radīja 
pārsteigumu un apmulsumu par tajā 
sniegtajiem pakalpojumiem. “Buču 
būda” – tā ir vieta, kur top mīļākās 
un sirsnīgākās bildes Rīgā! Jebkurš ga-
rāmgājējs var ieiet viens pats vai kopā 
ar draugiem vai kolēģiem, pēc sirds 
patikas papozēt un nofotografēties. 
Bildes uzreiz pēc nofotografēšanās ap-
skatāmas t/c “Origo” mājaslapas sada-
ļā www.origo.lv/bucubuda, kur tās var 
lejupielādēt savā datorā, kā arī ieteikt 
draugiem sociālajos tīklos draugiem.
lv, facebook.com un twitter.com.

Reklāmas aģentūras “IDEA” 
projektu vadītāja Žanete Eglīte zi-
nāja teikt, ka atsauksmes par “Buču 
būdu” ir ļoti pozitīvas un atsaucī-
ba bijusi tik liela, ka fotografēties 
gribētājiem nereti nācās stāvēt pat 
rindā. Akcijas laikā iespēju nofo-

tografēties izmantoja vairāk nekā 
3500 cilvēku.

Žanete Eglīte norāda, ka šī akci-
ja ir uzrunājusi tieši jauniešus, kas ir 
svarīga t/c “Origo” mērķauditorija. 

Ar šo akciju lieliski izdevās pie-
vērst arī mediju uzmanību, piemē-
ram, “Buču būda” tika rādīta popu-
lārajā LNT raidījumā “Tautas balss”.

Akcija tikai veidota tā, lai tās dalīb-
nieki paši to aktīvi reklamētu. “Dau-
dzi, kas nofotografējās, izmantoja ie-
spēju lejupielādēt savas bildes datorā 
un ievietot tās sociālajos tīklos. Tādē-
jādi viņi demostrēja saviem draugiem, 
ka ir bijuši t/c “Origo” un iesaka to arī 
citiem,” komentē Žanete Eglīte.

“Buču būdā” top sirsnīgākās fotogrāfijas
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“Stājoties amatā, izvirzīju sev 
mērķi – panākt, ka mūsu 
apsardzes dienests ir labā-

kais, un to var panākt tikai ar lielu 
darbu,” – atklāj t/c “Origo” jaunais 
apsardzes vadītājs Ilgvars Riekstiņš.

Oficiāli jaunajā amatā Ilgvars 
Riekstiņš stājās 2012. gada 1. feb-
ruārī. Līdz tam viņš bija tirdzniecī-
bas parka “Alfa” apsardzes vadītājs, 
strādājis arī bankas drošības dienes-
tā. Kopumā savā jomā Ilgvars ir ļoti 
pieredzējis – apsardzē nostrādāts 
gandrīz 14 gadu. “Jaunības gados 
man piedāvāja darbu šajā jomā, un 
es nolēmu izaicinājumu pieņemt. 
Un tā joprojām pa to pašu vidi vien 
rotēju,” saka Ilgvars Riekstiņš. “Kad 
nāca piedāvājums vadīt apsardzes 
komandu “Origo”, piekritu – jauns 
darbs dod iespēju saskarties ar kaut 
ko jaunu un mainīt vidi.” 

Jauns un pieredzējis 
“Origo” apsardzes vadītājs

Jaunais t/c “Origo” apsardzes vadītājs Ilgvars Riekstiņš ir ļoti pieredzējis – 
apsardzē nostrādāts gandrīz 14 gadu – vadīta t/p “Alfa” apsardze, strādāts 
arī bankas drošības dienestā

Vārds “origo” tulkojumā no la-
tīņu valodas nozīmē – avots, 
sākums, sākuma punkts. Tā 

ir arī sakne angļu valodas vārdam 
origin – ‘izcelsme”, kā arī zviedru va-
lodas vārdam origo, kas tieši tāpat ap-
zīmē izcelsmi, kā arī sākumpunktu, 
krustpunktu, respektīvi, vietu, kur 
krustojas koordinātu sistēmas asis. 

“Origo” kā pilnīgi jauns un 
moderns tirdzniecības centrs tika 
atklāts 2003. gadā, taču pirms tam 
tika atjaunoti dzelzceļa stacijas gājē-
ju tuneļi, bet 2001. gadā pilnībā re-
konstruēja uzgaidāmās zāles, radot 
jaunas tirdzniecības telpas.

Tirdzniecības centrs atrodas 
pilsētas gājēju un transporta plūs-
mu krustpunktā. Tieši šādi šodien 
var tulkot svešvārda “origo” no-

zīmi – pilsētas centrs, iepirkumu 
centrs, vieta, kur satikties, vieta, 
kur pavadīt laiku. 

Tirdzniecības centram savulaik 
šāds nosaukums tika dots ne tikai 
tādēļ, ka tas lieliski atspoguļo mūs-
dienu modernā veikala atrašanās 
vietu, bet arī tādēļ, ka senāk pie 
tagadējā Stacijas laukuma, līdzās 
”Origo” bija pasts – punkts, no 
kura jau kopš senseniem laikiem 
tiek mērīts attālums līdz citām 
 pilsētām.

Kā radās un 
ko nozīmē
nosaukums “Origo”?

Madara Napska, veikala “Zapping Milano” pārdevēja.
Ak, Dievs! Es pat nevaru iedomāties, bet man tas asociējas ar 
senlaicīgām pilīm – ar lieliem pagalmiem, dārziem un strūkla-
kām. Iespējams, kāda vieta bez jumta, kura noteikti paredzēta 
atpūtai.

Jānis Vanka, veikala “Tabakeria” pārdevējs
Pilnīgi nav nekādas nojausmas, bet asociējas ar garšvielu oregano. 
Iespējams, ar to ir kāda saistība, un vārds nāk no Japānas vai Ķī-
nas.

Larisa Maļarčuka, veikala “Skaistuma feja” pārdevēja
Esmu par to lasījusi, bet diemžēl uzreiz nevaru atcerēties. Bet vārds 
noteikti saistās ar Latviju, Rīgu, kā arī ar mīlestību.

Klinta Kalnēja, “Kebabs Fix”
Kad šeit nestrādāju, vārda “Origo” nozīmi nezināju. Bet, uzsākot darbu, 
no vienas kolēģes uzzināju, ka vārds nozīmējot “centrs”, un agrāk šeit 
bija pasts. Bet nekādus oficiālus apstiprinājumus šim skaidrojumam 
neesmu guvusi, tomēr uzticos savas kolēģes zināšanām.

Darbinieku aptauja

Vai Jūs zināt, ko nozīmē vārds “Origo”?

T/c “Origo” veikali tiek 
aicināti pievienoties 
“Tax Free Shopping” 

zonai. Tas varētu piesaistīt tū-
ristus, jo pircēji, kuri pastāvīgi nedzī-
vo Eiropas Savienībā, varētu saņemt 
atpakaļ PVN arī par t/c “Origo” no-
pirktajām precēm.

Līdz šim 70 % “Tax Free Shoping” 
lietotāju ir pircēji no Krievijas, 9 % – 
no Baltkrievijas, 5 % – no Norvēģijas. 
2011. gadā pirkumu skaits, ko veikuši 
pircēji no Krievijas, ir pieaudzis par 
109 %, un arī 2012. gadā tiek plā-
nots, ka Krievijas pircēju skaits varētu 
pieaugt par 25 procentiem.

Lai būtiski atvieglotu pārdevēju 
darbu saistībā ar “Tax Free Shopping” 
darbību, ir ieviesta datorizēta “Tax 
Free” čeku izstrādāšana, kas pārdevēju 
darbu padara ātrāku, ērtāku un, pro-
tams, arī drošāku. Programma pati 
izrēķina atmaksājamo summu, neļauj 
izrakstīt čekus ES dzīvojošajiem, sa-
glabā statistiku par izrakstītajiem če-

kiem; atvieglojums ir arī tāds, 
ka “Tax Free” čeki vairs nav 
jāpasūta.

T/c “Origo” vienošanās ar 
“Tax Free Shopping” operatoru “Glo-
bal Blue Latvija” paredz: ja “Tax Free 
Shopping” pievienojas vismaz 100 
t/c “Origo” veikalu, tad nevienam no 
šiem veikaliem nebūs jāmaksā līguma 
maksa “Global Blue Latvija”.

Aicina pievienoties 
“Tax Free Shopping”

Vilina izmantot vilcienus
Skaistas un vizuāli ļoti intere-

santas pārmaiņas skārušas Rī-
gas Centrālās stacijas galveno 

vestibilu, kas kalpo arī kā tunelis, 
savienojot t/c “Origo” A un B mā-
jas. Tagad to papildina jauna un 
neparasta “Latvijas dzelzceļa” reklā-
ma, kas, vilinot vēl lielāku braucēju 
plūsmu, atgādina par galamērķiem 
no Rīgas uz Maskavu, Sanktpēter-
burgu un Minsku. 

“Reklāmas galvenais mērķis ir 
sniegt iedvesmu cilvēkiem par savu 
ceļojumu transportu izvēlēties vilcie-
nu, nevis citus pārvietošanās līdzek-
ļus, jo vilciens ir ātrs un ērts veids 
galamērķu sasniegšanai. Jāatzīmē, ka 
šie jaunie attēli ir ne tikai “Latvijas 
dzelzceļa” reklāma, bet kalpo kā Rī-
gas Centrālās stacijas vizuāli pievil-
cīgs noformējums, kā vides objekts,” 
skaidro Valsts akciju sabiedrības 
“Latvijas dzelzceļš” sabiedrisko attie-
cību vadītāja Antra Birzule.

Jautāta par interesanto reklāmas 
noformējumu, A. Birzule atbild, ka 
šī inovatīvā ideja tapusi sadarbībā 

ar radošo aģentūru “Guilty”. Visa 
pamatā bija izdomāt labāko veidu, 
lai parādītu, kā divas pilsētas saplūst 
kopā. Vakarā tu esi vienā pilsētā, ie-
kāp vilcienā un no rīta jau pamos-
ties citā pilsētā, pat nepamanot šo 
pāreju. 

“Šī reklāma ir ilglaicīgs projekts, 
un tuvākajā nākotnē tajā nekas ne-

tiks mainīts. Tas saistīts ar to, ka pa-
gaidām nav paredzēts atvērt jaunus 
starptautiskos galamērķus. Nelielas 
izmaiņas reklāmā paredzētas vien 
gadījumā, ja ievērojami mainīsies 
biļešu cenas šajos virzienos, taču tad 
vienkārši nomainīsim cenu zīmes 
reklāmā”, par turpmākiem nākotnes 
plāniem stāsta A. Birzule.

Katrs no trim reklāmas laukumiem ir 27 x 6 m liels, un uzstādīšanas darbi 
bija iespējami tikai nakts stundās. Tehniskie puiši strādāja sešas naktis Šobrīd “Tax Free Shopping” zonā 

jau darbojas vairāki desmiti 
t/c “Origo” veikalu: 
“Vaide”, “Donna”, “Times”, “Mos-
aic”, “Monton”, “Steilmann”, “Am-
ber Line”, “Kolonna”, “Jahonts”, 
“Sportland”, “Lauma Lingerie”, 
“Chester”, “Terminal”, “Gabi”, 
“Motor”, “Golden Saga”, “Eiropas 
apavi”, “X Jeans”, “Body Shop”, 
“Triumph”, “Optio, “RD Electro-
nics”, “Tonelli”, “Walking”, “Dīva”, 
“Accessorize”, “House”, “Meta”.

Uzziņa

T/c “Origo” 
vadītājs 
ALEKSANdRS 
ŅEMIROVSKIS 

Tel. 67073101 
aleksandrs.nemirovskis@linstow.lv  

T/c “Origo” 
tehniskais 
menedžeris 
OļEgS 
MAļEJEVS 

Tel. 67073102 
olegs.malejevs@linstow.lv 

T/c “Origo” 
mārketinga 
menedžere 
IRīNA 
TOROPOVA 

Tel. 67073103 
irina.toropova@linstow.lv  

T/c “Origo” komanda – 
tuvākie palīgi ikdienas jautājumos

T/c “Origo” 
informācijas 
dienesta 
vadītāja 
ZANE gOBA 

Tel. 67073030 
infoorigo@linstow.lv 

T/c “Origo” 
apsardzes dienesta 
vadītājs 
ILgVARS 
RIEKTIŅŠ 

Tel. 67073000 
apsardze.origo@linstow.lv 

T/c “Origo” 
uzkopšanas 
dienesta vadītāja 
NATAļJA 
KRJUKOVA 
Tel. 67073007, 
26330072 

latvia@dussmann.lv
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Jeļena Portnova, veikala “Cache 
Cache” allaž smaidošā pārdevē-
ja, noteikti ir viena no retajām 

“Origo” darbiniecēm, kura ar mak-
šķerēšanu ir “uz tu”. Jā, un tā nav 
tikai īslaicīga aizraušanās, bet pa-
tiesa tuvība teju vai mūža garumā. 
Jau agrā bērnībā spriganā pilsētniece 
cēlās agrā stundā un kopā ar brāli 
brauca uz ezeru makšķerēt. Bet šo-
dien Jeļena var ar azartu stāstīt, ka ar 
savu hobiju ir “aplipinājusi” ne tikai 
vīru un bērnus, bet arī draugus un 
pat kolēģes. Jeļena saka: “Tā ir īsta 
atpūta un azarts vienlaicīgi.” Vasarā 
Jeļena gandrīz visas brīvdienas pava-
da pie ūdeņiem, kopā ar draugiem 
rīkojot sacensības, kurš noķers garā-
ko vai smagāko zivi. 

Jeļena patiesi lepojas ar savu 
inventāru, bet jo īpaši ar mīļo zilo 
makšķeri, ar kuru izvilka savu vis-
smagāko zivi – tā svēra vairāk nekā 
trīs kilogramus. 

Jeļenai ir arī savi makšķernieku 
stāsti. Viens no jautrākiem – par 
to, kā Jeļena izmakšķerējusi paprā-

vu koka baļķēnu; “loms” 
vēl nav bijis izvilkts kras-
tā, kad mūsu makšķer-
niece, prieku neslēpjot, 
jau svinējusi uzvaru, 
bet sacensību biedri pa-
spējuši sabēdāties. Kad 
beidzot ieraudzījuši 
to, kas āķim galā, visi 
draudzīgi izsmējušies 
par interesanto iegu-
vumu. 

Jāatzīmē, ka atrak-
tīvā sieviete ir ļoti at-
bildīga makšķerniece. 
Viņa vienmēr iegādā-
jas visas nepieciešamās 
makšķerēšanas atļau-
jas, tāpat viņai rūp da-
bas aizsardzība – ja uz āķa nokļūst 
retu sugu pārstāves, zivis uzmanīgi 
tiek palaistas atpakaļ ūdenī. 

Un kā ar zelta zivtiņu un trim 
vēlēšanām? Līdz šim tai izdevies 
izsprukt no Jeļenas āķa, tomēr viss 
vēl ir priekšā, kādu dienu tas no-
tiks. Un tad, Jeļena cer, varētu pie-

pildīties viņas sapnis – aizbraukt uz 
kādām īstām, lielām starptautiskām 
makšķernieku sacensībām, kur viņa 
varētu pierādīt, ka arī sievietes labi 
makšķerē. Jeļena ļoti alkst to izda-
rīt, jo bieži vien vīriešu reakcija uz 
viņas hobiju sākumā ir ironiska, bet 
vēlāk paši naski prasa padomus. 

Bērnībā veikala “Smaržu tem-
plis” pārdevējai Karīnai Bo-
goradai – kā jau daudzām 

mazām meitenēm – patika zirgi. 
Pastāstot vecākiem par savu vēlmi 
zirgu ne tikai paglaudīt, bet arī 

uzsēsties uz tā un jāt, 
sākumā mamma biju-
si pret – savulaik bija 
dzirdēts, ka jātnieku 
sports negatīvi ietek-
mējot veselību. Tomēr 
Karīnu tas nebiedēja, 
un pat daiļslidošanas 
nodarbības, uz kurām 

viņu veda tētis, nevarēja nomākt 
vēlmi būt kopā ar zirgiem un jāt. 

Paliekot pie sava, spīta vadītā 
Karīna desmit gadu vecumā tantei 
Sandrai pie rokas ienāca sporta cen-
trā “Kleisti”, kur aizsākās viņas ceļš 
kopā ar zirgiem un kuru viņa tagad 
vienkārši sauc par savām otrām mā-
jām. Kleistos viņa satika fantastisku 
cilvēku, savu treneri Gunu Loju. 
Treneres vadīta, Karīna sāka pieda-
līties dažāda līmeņa sacensībās tepat 

Latvijā. Protams, treniņu laikā ir 
bijušas traumas, bet Karīna par to 
tikai nosaka: “Ja dari to, kas tik ļoti 
patīk, un tā ir daļa no tavas dzīves, 
pat dziļākās brūces nesāp.”

Stallis palīdzēja Karīnai iegūt 
visuzticamākos un labākos draugus 
gan starp zirgiem, gan cilvēkiem. Šo-
brīd Karīna sadarbojas ar piecgadīgu 
zirgupuiku Dinograndi. Viņam ir 
tāds raksturs kā nevienam citam no 
iepriekšējiem zirgiem, viņš ir kā pa-
tiesi spītīgs pusaudzis. Šobrīd Karīna 
vēlas visu savu dzīvi saistīt ar zirgiem, 
viņa ir sākusi interesēties par jātnie-
ku policiju un domā rudenī uzsākt 
mācības policijas koledžā. Karīna arī 
piebilst, ka jātnieku sports ir iemā-
cījis viņu mīlēt un cienīt dzīvniekus, 
kā arī rūdīt savu pacietību, lai arī cik 
grūti tas reizēm būtu. 

Tirdzniecības centra “Origo” 
veikala “Skaistuma feja” 
pretimnākošā un allaž po-

zitīvā pārdevēja Alla Makoviča ne-
spēj pārstāt apbrīnot kaķus – savas 
dzīves uzticamos līdzgaitniekus. 

Mīlestību pret kaķiem Alla ir 
izjutusi jau kopš agras bērnības, arī 
viņas tēvs ļoti mīlēja kaķus. Tagad 
Allas aprūpē ir trīs kaķenes – Kira, 
Čana un Doņuška. Alla nekad ne-
dusmojas, kad viņas sastrādā kādas 
nerātnības, jo saprot, ka tāda jau 
ir minču daba. Kaķenes gan vairs 
nav nekādas jaunās – viņām ir jau 
astoņi gadi, un visas Alla ir paņē-
musi no ielas – viņa vienkārši ne-
spēja noskatīties, ka mazajām dzī-
vībiņām novembra mēnesī nāktos 
dzīvot un salt uz ielas. Arī šobrīd 
Alla turpina rūpēties un barot ka-
ķus, kuriem nav savu saimnieku 
un māju, kur viņi tiktu mīlēti. 

Viena no Allas kaķeņu trijot-

nes ir īpaši iecienījusi pastaigas 
kopā ar saimnieci; viņa allaž dodas 
Allai līdzi un iet cieši blakus. Dau-
dzi apkaimes iedzīvotāji ievērojuši 
gan pašu saimnieci, gan viņas kaķi, 
tādēļ nereti vaicājot, vai kaķene ir 
speciāli dresēta. Un ko atbild Alla? 
“Manuprāt, kaķi ir brīnumdzīvnie-
ki, viņi ir labi it visā – maigi, mīļi, 
dvēseliski un, pretēji cilvēkiem, 
viņi mūs pilnībā saprot.” 

Interesējoties par kaķiem, Alla 
skatās dažādus raidījumus, lasa spe-
ciālo literatūru, tomēr nekad neap-
meklē kaķu izstādes, jo uzskata, ka 
to galvenais vēstījums nav mīlestība 
pret dzīvniekiem, bet gan komercija. 
Allai tas šķiet nepieņemami, jo kaķi 
ir viņas labākie draugi, viņas mīluļi, 
ar kuriem labprāt pavadītu visu savu 
brīvo laiku. Tie viņai ne vienu reizi 
vien ir palīdzējuši pārvarēt stresa si-
tuācijas. Kad Alla pārnāk no darba 
un satiek savas mīlulītes, viņai nogu-

rums kā ar roku atņemts, rodas jau-
na enerģija, kuru veltīt kaķiem. 

Tā nu ir sanācis, ka pilnīgi vi-
sām veikala “Skaistuma feja” dar-
biniecēm kaķi aizņem lielu dzīves 
daļu. Uz jautājumu, vai tikai nav 
tā, ka mīlēt kaķus ir viens no darbā 
pieņemšanas kritērijiem šajā veika-
lā, sievietes tikai sasmaidās un at-
bild, ka vienkārši viņas laikam izjūt 
to īpašo strāvojumu, kas plūst no 
visiem kaķmīļiem, un acīmredzot 
tas viņas uzrunā un vieno. 

arī sievietes makšķerē

“Skaistuma feja” pārdevēja Alla 
Makoviča mājās aprūpē trīs 
kaķenes un aicina kopā pulcēties 
arī citus kaķu mīļotājus

Veikala “Cache Cache” pārdevēja Jeļena Portnova 
ar savu hobiju ir “aplipinājusi” ne tikai vīru un 
bērnus, bet arī draugus un pat kolēģes

Neizsīkstoša mīlestība pret kaķiem

Mans labākais draugs ir zirgs

“Es vienmēr esmu visiem teikusi, 
ka tas ir jāpamēģina, jo tās sajūtas 
zirgā ir prātam neaprakstāmas,” 
stāsta veikala “Smaržu templis” 
pārdevēja Karīna Bogorada

Māksla palīdz pilnveidoties

Diez vai kādam “Kebabs 
Fix” apmeklētājam ienāk 
prātā, ka viņu apkalpojo-

šā smaidīgā meitene Dace Sprance 
ir ne tikai lieliska kebabu meistare, 
bet arī īsta māksliniece. 

Cik vien Dace sevi atceras, 
viņai vienmēr paticis gleznot. Jau 
pamatskolas laikā meitene apmek-
lēja gleznošanas kursus. Tie ļāva 
sevi pilnveidot, attīstīt mākslinie-
ciskās iemaņas un piedalīties dažā-
dos konkursos un izstādēs. Dacei 
pieaugot, radās arī citas nodarbes 
un pienākumi, tādēļ daudz laika 
dzīves lielajam vaļaspriekam ne-
atlika. Tad Dace saprata, ka var 
savienot patīkamo ar lietderīgo, 
un viņa piekrita noformēt skolā 
dažādus pasākumus. Dace: “Man 
tas šķiet apbrīnojami un ļoti inte-
resanti, ka cilvēks var paņemt bal-
tu lapu vai jebkuru parastu lietu 
un padarīt to par kaut ko īpašu, 
piešķirt tai individualitāti.” 

Pamazām vaļasprieks tomēr 
ņēma virsroku, un Dace savas 
studijas saistīja ar kultūru un rek-
lāmu, kas ikdienā ļauj izpausties 
radoši. Un tā nu ir sanācis, ka lai-
ka trūkums Dacei ir vairāk devis, 
nekā atņēmis, jo viņa atrada jaunu 
nodarbi – stikla apgleznošanu; tā 
aizņem krietni mazāk laika nekā 

gleznošana uz audekla vai darbs uz 
papīra. Tagad Dace apglezno krū-
zītes, glāzes, vāzes, šķīvjus un citus 
priekšmetus. 

Pie jaunās nodarbes Dace no-
nāca nejauši, kad brālis palūdza 
apgleznot kāzu glāzes. Dace atce-
ras: “Pirmajā brīdī man tas šķita 
diezgan traki. Domāju: kā gan es 
spēšu apgleznot glāzes, ja nekad 
neesmu to darījusi. Bet es esmu 
daudzpusīgs un arī neatlaidīgs cil-
vēks, man patīk izaicinājumi, un 
es nolēmu piekrist. Uzskatu, ka 
nekad nevajag nobīties un nedarīt, 
gluži otrādi – vienmēr vajag pa-
mēģināt, un, kas zina, varbūt tieši 
tas ļoti labi izdosies.” 

Šodien jau visi Daces radi un 
draugi zina par viņas aizraušanos 
un, tuvojoties kādiem svētkiem, 
jau laicīgi palūdz, lai Dace viņiem 
uzdāvina kādu no saviem darbiem. 
Gleznošana pamudināja viņu ne-
turēt sveci zem pūra un dalīties 
savās zināšanās. Tagad Dace ierāda 
amata noslēpumus kādā jauniešu 
organizācijā. Mākslinieciski apdā-
vinātā jauniete uzsver: “Domāju, 
ka tas ir tikai pozitīvi, ja cilvēkam 
ir kāds hobijs, ja viņš ar kaut ko 
aizraujas brīvajā laikā, bet vēl po-
zitīvāk, ja cilvēks māk ar to dalīties 
un dot arī citiem.”

dace Sprance no “Kebabs Fix” ir 
īsta māksliniece. Viņas darbus apbrīno ne tikai radi, 
draugi un kolēģi, bet arī jauniešu  organizācija, kuras biedriem 
dace māca radoši izpausties

Artūrs Silins, veikala “Rd Electronics” pārdevējs
“Origo” telpās varētu izveidot telšu pilsētiņu. Darbiniekiem notiktu 
dažādi konkursi, spēles un desiņu cepšana, gluži tāpat, kā tas notiek 
dabā, bet mēs to sarīkotu iekštelpās. Vienlaikus varētu notikt trakās 
iepirkšanās ar lielām atlaidēm cauru diennakti. Labi pircējiem, un arī 
darbinieki varētu ik pēc laiciņa šādā pilsētiņā atpūsties.

Oskars Trošins, veikala “Sportland” pārdevējs
Interesantas varētu būt kādas netipiskas sacensības starp veika-
liem. Piemēram, varētu spēlēt peintbolu, bet ar noteikumu, ka jā-
piedalās pilnīgi visiem, pat apsargiem. Es pats noteikti piedalītos, 
un man balva būtu pati iespēja piedalīties šāda veida pasākumā.

Tatjana Ardaširova, veikala “Moda Femme” pārdevēja
Iespējams, kādu pasākumu pie dabas ar dažādām sporta aktivi-
tātēm. Bet, ja tieši “Origo” telpās, tad varētu organizēt konkursu, 
kurš glītāk izrotās savu veikalu. Noteikti nevajadzētu izdomāt ne-
kādus speciālus noteikumus, vienkārši dot cilvēkiem iespēju likt 
lietā savu fantāziju.

Ināra Bessenova, veikala “Schene” pārdevēja
Es vēlētos kādu pasākumu, kas būtu saistīts ar modi. Iespējams, 
modes skati, kurā varētu piedalīties gan sieviešu, gan vīriešu ap-
ģērbu veikali. Tēma varētu būt VASARA, bet balva – kāds ceļojums, 
iespējams, tepat pa Latviju, uz kādu interesantu vietu. Tas mani 
noteikti piesaistītu.

Darbinieku aptauja

Kādu pasākumu šovasar varētu noorganizēt 
“Origo” strādājošiem?


