
Aleksandrs Ņemirovskis,  
t/c “Origo” menedžeris

“Origo” joprojām ir 
visapmeklētākais 
tirdzniecības centrs 

Latvijā. Pat vairāk – mēs esam Rī
gas centrālā artērija, pa kuru savās 
ikdienas gaitās plūst ļoti daudz 
cilvēku. Mēs atrodamies cilvēku, 
satiksmes plūsmas un notikumu 
centrā! Tāpēc ir likumsakarīgi, ka 
t/c “Origo” nomnieku stratēģija 
ir izmantot šo vienreizējo iespēju 
– būt redzamiem, 
pamanāmiem, lai 
garāmgājējiem ra
dītu par sevi in
teresi un, runājot 
tieši un biznesa 
valodā, iegūt no 
šīs plūsmas tik, cik 
varam un protam.

Tomēr tas, ka 
“Origo” joprojām 
ir visapmeklētā
kais, nenozīmē, ka 
nav notikušas ne
kādas pārmaiņas, 
ka situācija ir sta
bila un nemainī
ga. Mums visiem 
kopā ir jāreaģē uz 
apkārt notiekošo. 
Līdz ar lielo aiz
braucēju skaitu ir 
sarucis arī Rīgā un 
visā Latvijā dzīvojošo un strādā
jošo skaits. Savukārt daudzi pali
cēji ir mainījuši savus paradumus 
un no mājām iziet daudz retāk. 
Tāpēc likumsakarīgi, ka tirdz
niecības centru, tostarp arī “Ori
go”, apmeklētāju skaits sarūk. To 
nekompensē pat tas, ka daudzi 
Rīgas tuvumā dzīvojošie vairs 
nedodas uz darbu ar savām mašī
nām, bet gan izmanto sabiedrisko 
transportu, tostarp vilcienu.

Taču ir arī iepriecinošas zi
ņas, un tās ir jaunās iespējas, 
kuras mums jāprot izmantot. Ir 

audzis vidējais pirkums! Kāpēc? 
Nedomāju, ka mūsu līdzšinējam 
pircējam būtu vairāk naudas. 
Acīmredzot mainās “Origo” pir
cējs, līdzīgi kā mainās arī vilciena 
pasažieri. Vairs nav tā, ka turī
gie pārvietojas tikai ar mašīnām. 
Turīgie ir ienākuši sabiedriskajā 
transportā. Krīzes mācība ir pa
mudinājusi viņus mainīt ieradu
mus. Vilcienā bieži redzami arī 
Latvijā zināmi uzņēmumu vadī
tāji, kuri vēl nesen lepni izmeta, 
ka nemaz nezina, kā tie mūsdie
nu vilcieni izskatās. Un tagad 
viņi ik dienu ir “Origo”, stāv 
rindā pēc rīta kafijas un maizītes 
un nesteidzīgi apmeklē veikalus 
pirms mājupceļa ar vilcienu. Šie 
ir mūsu jaunie klienti, un mums 
jācenšas viņus noturēt “Origo” 
ilgāk un vēl produktīvāk, mums 
jākļūst viņu acīs pievilcīgiem.

Kā ļoti priecīgu ziņu vērtēju 
arī aktīvo uzņēmējdarbību “Ori
go” tuvumā. Vēl nesen taču bija 
tā, ka uzņēmumi no pilsētas cen
tra pārcēlās uz jaunuzbūvētajiem 
biroju kompleksiem, projām no 
satiksmes sastrēgumiem uz vie

tām, kur auto 
var novietot brī
vāk. Taču šobrīd 
bizness atgriežas 
vietās, kur vai
rāk cilvēku, kur 
d a r b i n i e k i e m 
un klientiem 
nokļūšana ir ēr
tāka. Vai esat 
pamanījuši, cik 
daudz jaunatvēr
tu biroju ir 1 km 
rādiusā ap “Ori
go”? Vismaz šajā 
rajonā nav tā, ka 
uz fasādēm vīd 
piedāvājumi īrēt 
telpas. Un arī šo 
jauno situāciju 
mums jāprot iz
mantot! Jo tu
vumā strādājošie 

un viņu klienti vēlas gan ēst, gan 
iepirkties. 

Tāpēc vēlreiz atgādināšu to, 
ko esmu uzsvēris jau iepriekšējos 
avīzes numuros: mums, protams, 
ir jāizmanto lielā cilvēku plūsma, 
taču vienlaikus jāprot arī katrā 
garāmgājējā ieraudzīt pastāvīgo 
pircēju. Iespējams, šis šābrīža ga
rāmgājējs strādā tepat blakus, un 
tikai no mūsu ieinteresētības, no 
mūsu gribas, prasmes un darba 
ir atkarīgs tas, vai viņš vēlēsies 
mūsu centrā tērēties daudz bie
žāk un vairāk.

Motivēsim savējos un 
piesaistīsim svešos!
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“Origo Summer Stage” kampaņa atzīta 
par vienu no labākajām aizvadītajā gadā

Novembra sākumā tika pazi
ņoti finālisti Ziemeļeiropas 
vadošajam komunikāci

jas un vadības forumam “Baltic PR 
Awards 2012”, to vidū bija arī “Ori
go Summer Stage” kampaņa. Sa
biedrisko attiecību kampaņa “Origo 
Summer Stage – pilsētas kultūras ak
tivitāšu centrs” tika izvirzīta finālam 
kategorijā “Patērētāju attiecības” un 
konkursa noslēgumā ieguva ceturto 
vietu. Kopumā no trim Baltijas val
stīm bija iesniegtas 79 komunikācijas 
un sabiedrisko attiecību kampaņas. 

“Origo Summer Stage” sabiedris
ko attiecību kampaņas rezultātā “Ori
go” kā vasaras koncertu norises vietu 
mediji pieminēja vairāk nekā 300 
publikācijās, kā arī tika uzlaboti dau
dzi tirdzniecības centra tēla rādītāji.

Savu labāko aizvadītā gada snie
gumu bija pieteikušas 27 Latvijas, 7 
Lietuvas un 7 Igaunijas sabiedrisko 
attiecību aģentūras un uzņēmumi. 
Kampaņu autori ir galvenokārt sa
biedrisko attiecību aģentūras, taču 
konkursantu vidū sastopami arī 
lieli pašvaldību un valsts akciju sa
biedrību uzņēmumi un bankas. 
Sīvākā konkurence šogad bija tieši 

patērētāju attiecību un korporatīvās 
sociālās atbildības kategorijās, kas 
liecina, ka uzņēmumi arvien aktī
vāk interesējas par iekšējo attīstību, 
ilgtspējas jautājumiem un klientu 
servisa uzlabošanu.

Triju Baltijas valstu sabiedrisko 
attiecību asociāciju organizētais ko
munikācijas vadības forums “Baltic 

PR Awards” ir lielākais regulārais 
nozares notikums Ziemeļeiropā. 
Kopš 2005. gada tas katru pavasari 
pulcē vairāk nekā 200 komunikā
cijas vadītājus un konsultantus no 
visa reģiona, dodot iespēju iepazīties 
ar Baltijas valstu labākajiem parau
giem, kā arī sniedzot jaunas zināša
nas un kontaktus.

Mums, protams, 
ir jāizmanto lielā 
cilvēku plūsma, 
taču vienlaikus 
jāprot arī katrā 
garāmgājējā 
ieraudzīt 
pastāvīgo pircēju. 
“Origo” joprojām 
ir visapmeklē
tākais, taču tas 
nenozīmē, ka 
mums visiem 
kopā nav jāreaģē 
uz apkārt 
notiekošo

“Origo Summer Stage” kā vasaras koncertu norises vieta tika pieminēta 
vairāk nekā 300 mediju publikācijās

14. novembrī Centrālās stacijas laukumā pie tirdzniecības centra “Origo” tika atklāts deviņu metru plats interaktīvs 
un izglītojošs dizaina objekts “Saules pulkstenis – Origo Universi”, kas turpmāk Rīgas iedzīvotājus un viesus saulainā 
laikā rosinās noteikt laiku un iepazīt Latvijas viduslaiku pilis un nozīmīgākos objektus Eiropas pilsētās. Dizaina objekts 
ir “Linstow Center Management” dāvana pilsētai un tās iedzīvotājiem, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 
sagaidot. Svinīgajā atklāšanā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, nodibinājuma 
“Rīga 2014” vadītāja Diāna Čivle un SIA “Linstow Center Management” valdes priekšsēdētājs Frode Grønvold

“Linstow Center Management” 
dāvā Rīgai dizaina objektu
“Saules pulksteni – Origo Universi”
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LiNstow aktualitātes

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

tiRDZNieCĪBas CeNtRu aPsaiMNiekOŠaNas aktualitātes

Pēdējo 9 mēnešu laikā t/c “Origo” apgrozījums 
salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2011. gadā pieaudzis 

par 6%, savukārt  vidējais pirkums audzis par 8%.

Evija Majevska,  
Linstow Center Management, 
tirdzniecības centru komercdirektore

Šā gada pēdējo deviņu 
mēnešu statistikas dati 
par mazumtirdzniecības 

apgrozījumu ir optimistiski. 
Centrālās statistikas pārvaldes 
dati apliecina, ka mazumtirdz
niecības apjoms deviņos mēne
šos, salīdzinot ar šo pašu perio
du pērnajā gadā, pieaudzis par 
9,7%, neiekļaujot benzīnu un 
autoservisus. Dati liecina, ka 
2012. gada deviņos mēnešos sa

līdzinājumā ar 2011. gada attie
cīgo laika periodu pārtikas preču 
mazumtirdzniecības uzņēmumu 
apgrozījums pieaudzis par 3,5%, 
bet nepārtikas preces tirgotas par 
14,2% vairāk.

Evija Majevska, „Linstow 
Center Management” tirdznie
cības centru komercdirektore: 
„Linstow Center Management” 
apsaimniekotajos „Galactico” 
tirdzniecības centros „Alfa”, 

„Mols”, „Dole”, „Origo” un 
„Galerija Centrs” kopējais ap
grozījums pēdējo deviņu mēnešu 
laikā, salīdzinot ar attiecīgo lai
ka periodu pērn, pieaudzis par 
6,7%. Neraugoties uz PVN lik
mes samazinājumu, vidējais pir
kums t/c turpināja augt, un sa
līdzinājumā ar šo pašu periodu 
pērnajā gadā vidējais pirkums ir 
palielinājies par 6,6%. Kopējos 
rādītājus ir ietekmējuši arī vērie

nīgie pārbūves darbi vasaras mē
nešos tirdzniecības centros „Alfa” 
un „Galerija Centrs”, kad tika 
pārbūvētas telpas  apģērbu tir
gotāju „Hennes&Mauritz” jauno 
veikalu ienākšanai. 

Apmeklētāju skaitu salīdzinā
jumā ar situāciju pirms gada var 
vērtēt kā stabilu. Pērnajā gadā ap
meklētāju skaita pieaugums bija 
vērojams visos “Galactico” tirdz
niecības centros.

Evija Majevska,  
Linstow Center Management, 
tirdzniecības centru komercdirektore

Pēdējo deviņu mēnešu laikā 
“Linstow Center Management” 
pārvaldītajos tirdzniecības centros 
klienti iegādājušies vairāk nekā 116 
tūkstošus elektronisko “Galactico” 
dāvanu karšu par kopējo summu 
2,5 milj. latu.

Jau sešus gadus LCM piedāvā 
saviem klientiem iegādāties elek
troniskās Galactico dāvanu kartes, 
kuras kļūst arvien populārākas pir
cēju vidū.  Kopš 2006.gada oktob
ra beigām, kad tirdzniecībā nonāca 
elektroniskās Galactico dāvanu kar

tes, to pārdotais apjoms ir sasnie
dzis aptuveni 1,4 miljoni karšu par 
kopējo summu gandrīz 31 milj.Ls. 
Salīdzinājumā ar 2011.gadu pārdo
to “Galactico” dāvanu karšu skaits 
ir palielinājies vidēji par 4% gan 
pārdotā skaita, gan vērtības ziņā. 
Visvairāk pārdotas šīs dāvanu kartes 
ir t/p “Alfa” un t/c “Mols”. Pieprasī
tākās preču grupas, kurās Galactico 
dāvanu kartes tiek iztērētas, ir ap
ģērbs – 35%, apavi – 15%, pārtika 
– 12%, parfimērija un kosmētika – 
6% un elektroniskās ierīces – 6%. 
Desmit iecienītākie Galactico dāva
nu karšu atprečošanas veikali Vērtē
jot visus “Galactico” tirdzniecības 
centrus kopā ir – “Rimi”, “H&M”, 

Pēdējo deviņu mēnešu laikā ir izdotas 
vairāk nekā 116 tūkstoši Galactico dāvanu kartes 
par kopējo summu 2,5 miljoni latu

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos t/c “Origo” ir pārdota 
25 191 dāvanu karte par kopējo summu Ls 498 528,37, 
kas salīdzinājumā ar pagājušā gada šo pašu periodu, ir par 
7% vairāk.

“Sportland”, “Euronics”, “Lindex”, 
“Monton”, “NS King”, “Reserved”, 
“Eiropas Apavi” un “Douglas”. 

Viena no priekšrocībām ir ie
spēja tās iegādāties interneta vidē 
– “Galactico” Iveikalā. Vēl neilgu 
laiku atpakaļ vienīgā iespēja iegā
dāties elektroniskās “Galactico” 
dāvanu kartes bija tikai “Galacti
co” tirdzniecības centru Informāci
jas centros vai SIA “Dāvanu karte” 
birojā. Tagad to ir iespējams veikt 
vienkāršāk un ērtāk, apmeklējot 
“Galactico” mājas lapu – www.
galactico. lv. Piedāvāto iespēju var 
izmantot gan uzņēmumi, gan pri
vātpersonas. Norēķināties Iveikalā 
ir iespējams gan ar pārskaitījumu, 
gan bankas maksājumu karti, gan 
ar “Swedbank” un “DnB bankas” 
internetbankas starpniecību un 
pasūtīt to piegādi uz vēlamo adresi 
– sev vai apdāvināmajam. 

“Galactico” elektroniskā dāvanu 
karte ir lielisks veids kā iepriecināt 
savus tuvos svētkos un sniegt iespēju 
izvēlēties dāvanu no plaša piedāvā
jumu klāsta. Tuvojoties Ziemassvēt
kiem, kā katru gadu, pircēju viens 
no iecienītākiem dāvanu veidiem 
saviem tuviniekiem ir elektroniskās 
“Galactico” dāvanu kartes. Dāvanu 
karte ir arī iecienīta dāvanas izvē
le uzņēmumu vidū, pasniedzot to 
Ziemassvētkos īpašā iepakojumā 
saviem darbiniekiem, klientiem un 
sadarbības partneriem.



LiNstow NOMNieki

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

Mazumtirdzniecības rādītāji ir 
vieni no kritērijiem, kas atspogu
ļo Latvijas ekonomikas attīstības 
tendences. Ir patīkami, ka jau vai
rākus gadus pēc kārtas aug ne vien 
interese par tirdzniecības uzsākšanu 
tirdzniecības centros, bet aug arī 
apgrozījuma rādītāji, kurus uzrāda 
nomnieki. 

Nevar noliegt, ka 2012. gadā viens 
no grandiozākajiem un gaidītākajiem 
notikumiem bija zviedru uzņēmuma 
“H&M” (Hennes&Mauritz) ienāk
šana Latvijas tirgū. Šis fakts noteikti 

lika saausīties citiem uzņēmumiem, 
pievērst lielāku uzmanību savām 
mārketinga aktivitātēm un preču 
piedāvājumam. “H&M” veikalu 
tīkla ienākšana Latvijas tirgū ir liels 
ieguvums ne tikai pircējiem, bet arī 
tirdzniecības nozarei kopumā. Līdz 
ar “H&M” ienākšanu tirdzniecības 
centros “Alfa” un “Galerija Centrs”, 
apmeklētāju skaits ir pieaudzis, bet 
pirkumu skaits citos veikalos nebūt 
nav samazinājies.

Par lielāku veikalu aktivitāti lie
cina arī fakts, ka tirdzniecības cen
tros esošie veikali uzlabo interjeru 
un veic rekonstrukcijas. Lielu akti
vitāti Latvijas tirgū izrāda starptau
tiskie modes zīmoli, kas vai nu aktī
vi paplašinās Latvijas tirgū, vai ienāk 
ar jauniem veikaliem – “Massimo 
Dutti”, “List”, “H&M”, “Next”, 
“New Look”, “Debenham’s”, 
“Aldo”, “River Island”, “Mohito”, 
“Sinsay”, “Reserved” u.c. Šāda ne
bijusi interese no starptautisku uz
ņēmumu puses par Baltijas valstīm 
ir saistīta gan ar labiem Latvijas tir
gus rādītājiem, gan ar samazinātiem 
pārdošanas apjomiem un negatīvām 
tendencēm Rietumu tirgos. 

Pircēju iepirkšanās kritēriji ir 
auguši, un tagad preces iegādes no
sacījums ir ne vien preces izskats un 
cena, bet arī tās kvalitāte, veikala 
dizains, apkalpošanas pieeja un citi 
faktori. 

Pēdējā pusgada laikā t/c “Origo” ir atvērts jauns apavu 
veikals CCC, bižutērijas veikals “Bijou”. Novembrī jaunā 

vietā tika atvērts veikals “Optio”. 

Jaunie 
nomnieku 
izaicinājumi

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 
ivO grīNBErgS 

Tel. 67073000 
apsardze.origo@linstow.lv 

T/c “Origo” uzkopšanas 
dienesta vadītāja 
NATAļjA krjukOvA 

Tel. 67073007, 26330072 
latvia@dussmann.lv
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Sintija Broka, veikala “Zapping Milano” pārdevēja
Mēs vienmēr klientiem lūdzam uzrādīt gan “Zapping Milano” klienta 
karti, gan arī Galactico Privilēģiju karti. Jāteic, ka šīs kampaņas 
laikā mēs vēl vairāk pie tā piedomājām, izsniedzām kuponus un 
stāstījām par Galactico Privilēģiju kartes piedāvājumiem. 

kristīne Biļeviča, veikala “Sportland” pārdevēja
Jā, kampaņa mūs motivēja vēl aktīvāk piesaistīt jaunus klientus un 
piedāvāt iegādāties Galactico Privilēģiju karti. Gan pārdevēji, gan 
konsultanti informēja klientus par kartes priekšrocībām un piedāvā-
tajām atlaidēm. Par pirkumiem, kuru vērtība pārsniedza 10 latus, 
vienmēr devām kuponus un aicinājām izmantot izdevību un iegādā-
ties Galactico Privilēģiju karti par akcijas cenu.

Laura Langšteina, veikala “Cropp Town” vadītāja
Protams, mūsu kolektīvā motivācijas programma sekmēja aktīvāku 
Galactico Privilēģiju kartes popularizēšanu. Kad klienti veica pirkumu, 
vienmēr lūdzām uzrādīt karti; ja klientam kartes vēl nebija, pastāstī-
jām par tās sniegtajām priekšrocībām. Arī veikals bija padomājis par 
Galactico Privilēģiju kartes īpašniekiem, sarūpējis speciālu 40% atlai-
di aksesuāriem. Dāvanu kartes ir kā laba motivācija gan kolektīvam, 
gan pārdevējiem nedaudz vairāk pievērst uzmanību klientu piesaistei.

Eva Biele, veikala “Optio” vadītāja
Patiesību sakot, motivācijas programma neietekmēja mūsu darbu, 
jo optika ir specifiska joma, kas pircēju plūsmas un čeku skaita ziņā 
nevar sacensties, piemēram, ar apģērbu vai apavu veikaliem. Mēs, 
protams, dalījām kuponus un informējām klientus par piedāvāta-
jām atlaidēm, kaut gan mūsu mērķis nav piedalīties konkursā, bet 
gan piedāvāt klientiem arvien labāku servisu.

jeļena uzlova, veikala “Accessorize” vadītāja
Jā, mēs devām klientiem kuponus un ieteicām iegādāties Galacti-
co Privilēģiju karti, bet nevaram pateikt, cik daudz klientu ir reāli 
izmantojuši šos kuponus Galactico Privilēģiju kartes iegādei. Mūsu 
veikalā ir spēkā arī “Accessorize” klientu karte un speciāla 10% 
atlaide studentiem – reizēm tās piešķir lielākas atlaides nekā Galac-
tico Privilēģiju karte.

Darbinieku aptauja

Vai pārdošanas veicināšanas kampaņa ir 
motivējusi jūsu kolektīvu aktīvāk piedāvāt 
klientiem izmantot Galactico Privilēģiju kartes 
priekšrocības?

Vairāk uzticamu klientu 
ar Galactico Privilēģiju karti
Pircēju informēšanā par Ga

lactico Privilēģiju kartes 
priekšrocībām ļoti būtiska 

loma ir uzticēta arī t/c „Origo” pār
devējiem. Jo tas, cik daudz klientu 
lietos Galactico Privilēģiju karti, 
ir lielā mērā atkarīgs no pārdevē
ju piedāvāšanas un pārliecināšanas 
prasmēm.

Lai motivētu pārdevējus pie
vērst vēl lielāku uzmanību klientu 
apzināšanā un motivēšanā, tika iz
strādāta pārdošanas veicināšanas 
kampaņa. Šīs kampaņas ietvaros 
tika sagatavotas divas motivācijas 
programmas. Viena programma in
dividuāla – pārdevējiem, par jaunu 
Galactico Privilēģiju kartes lietotā
ju piesaisti, otra programma kopēja 
– veikala kolektīvam, par esošo Ga
lactico Privilēģiju kartes lietotāju 
aktivizēšanu.

“Pateicoties pārdevēju atsau
cībai un aktīvam darbam, esam 
piesaistījuši daudz jaunu klien
tu, ievērojami paplašinājuši lojālo 
klientu datu bāzi, kā arī rosinājuši 
jau esošos klientus vairāk izmantot 
Galactico Privilēģiju kartes sniegtās 
priekšrocības,” stāsta t/c “Origo” 
menedžeris Aleksandrs Ņemirovs
kis.

Noskaidroti 
aktīvākie pārdevēji
Pārdevēju motivācijas programmā 
jau noskaidroti pieci aktīvākie pār
devēji, kuri klientiem izsnieguši 
visvairāk kuponu, kas pēc tam tika 
apmainīti pret Galactico Privilēģiju 
kartēm. 

T/c “Origo” sirsnīgi sveic un 
saka lielu paldies aktīvākajiem pār
devējiem – Kristīnei Rudzītei no 
veikala “Monton/Mosaic”, Intai 
Šmitei un Jeļenai Krainovai no vei
kala “Meta” (B māja), Žannai Šit

kovskai no veikala “Verita” un Irinai 
Palatko no veikala “Galants”. Katra 
pārdevēja saņēma Galactico Dāvanu 
karti 20 latu vērtībā. 

Oktobrī aktīvākais – 
“Zapping Milano”
Kolektīvu motivācijas programma 
sākās 1. oktobrī un ilgs līdz pat 31. 
decembrim. Katru mēnesi aktīvā
kais t/c “Origo” veikals saņems Ga
lactico Dāvanu karti 50 latu vērtībā. 
Uzvarētājs tiek noteikts pēc īpašas 
formulas aprēķina, kas nodrošina 
vienādas iespējas cīnīties par Galac
tico Dāvanu karti gan lielajiem, gan 
mazajiem veikaliem.

Oktobrī visvairāk pirkumu ar 
Galactico Privilēģiju karti reģistrē
ja veikala “Zapping Milano” kolek
tīvs. 

“Mēs ne tikai veltījām īpašu 
uzmanību klientu informēšanai 
par kartes priekšrocībām, bet arī 
katru nedēļu piedāvājām īpašas at
laides noteiktām preču grupām  – 
virsjakām, somām, apaviem vai 
šallēm. Strādājām ļoti centīgi un 
esam gandarīti par sasniegto. Šī 
ir lieliska motivācija tikpat rosī
gi darboties tālāk!” stāsta veikala 
“Zapping Milano” vadītāja Anda 
Pavloviča.

Oktobra uzvarētājs savu balvu 
jau ir saņēmis, un t/c “Origo” ai
cina arī citus kolektīvus būt tikpat 
aktīviem, pieņemt izaicinājumu un 
cīnīties par novembra un decembra 
aktīvākā kolektīva titulu. Novembra 
labākais kolektīvs tiks paziņots līdz 
10. decembrim.

Laura Freimane, studente no rīgas
Jā, zinu par Galactico Privilēģijas kartes priekšrocībām. Bieži vien šeit 
iepērkos un izmantoju piedāvātās atlaides. Ja man ir izvēle iepirkties 
“Origo” un saņemt atlaidi pirkumiem vai izvēlēties kādu citu tirdznie-
cības centru, kur par tiem pašiem pirkumiem būtu jāmaksā vairāk, 
protams, izvēlos “Origo”. 

Anita Briede, no rīgas 
Jā, zinu par šiem piedāvājumiem. Kā reizi, šodien, kad iepirkos “Ori-
go”, pārdevēja man pastāstīja par atlaidēm un punktu krāšanas prog-
rammu. Pirms tam nebiju tam pievērsusi uzmanību, jo domāju, ka 
Galactico piedāvā tikai Dāvanu kartes. 

inta Cibule, no rīgas
Esmu iepazinusies ar Galactico Privilēģiju kartes piedāvājumiem un 
domāju tuvākajā laikā to iegādāties. Iepērkos “Origo” un esmu pa-
manījusi, ka pēdējā laikā ar Galactico Privilēģiju karti tiek piedāvātas 
labas akcijas. Kādēļ gan neizmantot atlaides un neietaupīt, ja ir tāda 
iespēja? 

Marija Apine, no valmieras 
Esmu dzirdējusi par Privilēģiju karti, bet izmantojusi esmu tikai Galac-
tico Dāvanu karti. Tā kā es dzīvoju Valmierā, ne visai bieži izmantoju 
Rīgas tirdzniecības centrus. Bet, ja tomēr Rīgā iepērkos, lielākoties eju 
uz “Origo”, jo varu atrast visu nepieciešamo vienuviet.

klientu aptauja

Vai jūs zināt par Galactico Privilēģiju kartes 
sniegtajām priekšrocībām?

kristīnei rudzītei no 
veikala “Monton/Mosaic”

Žannai Šitkovskai no 
veikala “verita”

Oktobrī visvairāk pirkumus ar 
galactico Privilēģiju karti reģistrēja 
veikala “Zapping Milano” kolektīvs, 
tāpēc saņēma galactico dāvanu 
karti 50 latu vērtībā

intai Šmitei un jeļenai krainovai 
no veikala “Meta”

irinai Palatko no veikala 
“galants”

Galactico VISA sadarbībā ar DNB banku

Bez jau ierastajām Galactico Pri
vilēģiju un Galactico Dāvanu 
kartēm, sadarbībā ar DNB 

banku klientiem tiek piedāvāta arī 
bankas norēķinu karte Galactico Visa.

Galactico VISA ir parocīga no
rēķinu karte, kurā apvienotas gan 
visas jau ierastās norēķinu kartes 
funkcijas, gan Galactico Privilē
ģiju programmas sniegtās priekš
rocības – iespēja saņemt atlaides 
par pirkumiem un krāt punktus, 
lai  daļu no iztērētās summas sa
ņemtu atpakaļ Galactico dāvanu 
kartes veidā. 

Kā Galactico VISA 
karti iespējams nofor
mēt gan starptautisko 
norēķinu karti VISA 
Classic, gan norēķinu 
karti Dynamic VISA.

Galactico VISA kar
ti var iegūt persona no 
18 gadu vecuma.

Galactico VISA kar
ti nodrošina Galactico 
Privilēģiju programmas   
priekšrocības tikai kopā ar pirku
ma apmaksu. Ar to nevar piereģis
trēt citādi apmaksātus pirkumus. 

Pirkuma re
ģistrācija, lai krātu punktus Dāvanu 
kartei, notiek automātiski – reizē ar 
pirkuma apmaksu.

T/c “Origo” sirsnīgi sveic un saka lielu paldies aktīvākajiem pārdevējiem
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Viens no trim “Laimas” veikaliem 
jaunās un lielākās telpās

“Laimas” veikals ir papla
šinājis savas telpas un 
tagad atrodas Stacijas 

centrālajā zālē, vietā, kur iepriekš 
atradās “Swedbank”.

Šobrīd t/c “Origo” darbojas trīs 
“Laimas” veikali. Bez pārveidotā 
veikala vēl vienu var atrast Riepnie
ku ielas skvērā jeb Gogoļa ielā, bet 
otrs “Laimas” veikals atrodas A ēkas 
pirmajā stāvā.

“Jaunas un lielākas telpas bija 
nepieciešamas galvenokārt tamdēļ, 
lai spētu pilnvērtīgi apkalpot visus 
“Laimas” klientus. Tagad ikvienam 

ienācējam būs iespēja ērtāk un ātrāk 
atrast kāroto preci,” skaidro veikala 
menedžere Everita Grizlova.

“Lai arī tirdzniecības centrā 
“Origo” ir trīs “Laimas” veikaliņi, 
taču savstarpēju konkurenci nejū
tam. Šo veikalu novietojums ļauj 
ikvienam mūsu produkcijas kāro
tājam, nemainot savu iecerēto mar
šrutu, ieiet kādā no “Laimas” veika
liem un iegādāties nepieciešamo,” 
stāsta Everita Grizlova.

“T/c “Origo” ik dienu apmeklē 
ļoti daudz cilvēku, tostarp arī ārzemju 
viesi. Viņi labprāt iegādājas kārbas ar 

iecienītajām Latvijā ražotajām tum
šās šokolādes konfektēm – tā sauktos 
asorti vai arī ko citu no plašā produk
tu klāsta. Īpaši iecienīti ir produkti, 
uz kuru iesaiņojuma ir Latvijas vai 
Rīgas skati. Ārzemnieki ar lielu inte
resi izvaicā arī par “Laimas” konfekšu 
sastāvu un saldumu receptēm,” novē
rojusi veikala menedžere.

“Novembris mums ir īpašs laiks, 
šomēnes leģendārajai “Serenādei” 
aprit 75 gadi. Tādēļ “Laima” papil
dina savu produktu klāstu ar jaunu
mu – šokolādes tāfelīti “Serenāde”, 
to jau šobrīd var iegādāties “Laimas” 
veikalos. Šis ir jau sestais produkts ar 
“Serenādes” zīmolu, kas veidots pēc 
daudzu iecienītās konfektes unikālās 
receptes,” informē Everita Grizlova.

“Pavisam drīz “Laimas” veikalu 
plauktos parādīsies jauna dizaina 3D 
iepakojumi un atbilstoši Ziemassvēt
ku noskaņām radītas dizaina kārbas. 
Jau šobrīd gatavojamies Ziemassvēt
kiem, jo mūsu veikalā nopērkamā 
produkcija šajos skaistajos svētkos 
allaž ir bijusi populāra gan kā dāva
na, gan kā gards cienasts svētku galdā, 
gan arī kā rota eglītē,” ar smaidu saru
nu nobeidz Everita Grizlova.

“Swedbank” paplašina klientu apkalpošanas centru
“Swedbank” filiāle ir mainī

jusi savu atrašanās vietu, 
un turpmāk “Swedbank” 

klienti varēs atrast savu banku jau
nās un plašākās telpās t/c “Origo” 
centrālās zāles pirmajā stāvā. “Swed
bank” filiāle klientus apkalpos darb
dienās no 8:00 līdz 21:00, sestdienās 
no 8:00 līdz 20:00 un svētdienās no 
8:00 līdz 19:00.

“Ņemot vērā klientu plūsmu un 
klientu vajadzību pēc konsultācijām 
un bankas ikdienas pakalpojumiem, 
tika pieņemts lēmums paplašināt 
“Swedbank” telpas. Tagad daudz ēr
tāk jūtas gan mūsu klienti, gan filiā
les darbinieki,” apgalvo “Swedbank” 
filiāles menedžere Olga Kotova. “Fi
liāles telpu maiņa pozitīvi ietekmē 
mūsu klientu apkalpošanas konsul
tantus, kuri jau šobrīd jūtas mazāk 
noslogoti un var veltīt klientiem 

vairāk laika, sniedzot izsmeļošākas 
atbildes uz viņus interesējošiem jau
tājumiem,” stāsta menedžere.

“Tagad “Swedbank” filiālē strādā 
vairāk klientu apkalpošanas konsul
tantu, līdz ar to rindas ir kļuvušas 
manāmi mazākas,” skaidro Olga 
Kotova. Viņa arī atzīst, ka daudzi 
filiāles klienti ir garāmgājēji, kuri, 
ieraudzījuši, ka “Swedbank” nav 
rindas, nolemj pa ceļam ienākt un 
noskaidrot viņus interesējošos jau
tājumus vai arī veikt kādas darbības 
ar kontu. Filiālē bieži var redzēt cie
nījama vecuma klientus, kuri vēlas 
nomaksāt rēķinus.

“Swedbank” filiālē pašmāju ie
dzīvotāji visbiežāk veic skaidras 
naudas darījumus, savukārt ārzemju 
viesi maina valūtu.

Iepazīstinot ar šā brīža jaunu
miem un aktualitātēm, Olga Ko

tova nosauc programmu “Gudrie 
punkti” – tā paredz iespēju, veido
jot uzkrājumus un norēķinoties ar 
Swedbank MasterCard karti, saņemt 

punktus, bet punktus vēlāk apmai
nīt pret dažādiem labumiem. 

Šobrīd notiek arī akcija “Ietau
pi ar jaunu auto!”. Ja kādam šķiet, 

ka vecā automašīna izmaksā pārāk 
dārgi, iespējams, ietaupīt var, iegā
dājoties jaunu auto. “Swedbank” 
saviem klientam piedāvā izdevīgus 
līzinga nosacījumus kopā ar dažā
dām citām atlaidēm, kas attiecas uz 
auto apkopi u. tml. Šiem klientiem 
vairs nebūs jāuztraucas par plāno
tiem un neplānotiem automašīnas 
remontiem, par tehniskās apkopes 
izmaksām, kā arī par to, vai pietiks 
veiksmes un pacietības, lai izietu 
kārtējo tehnisko apskati. 

Protams, par šiem jaunumiem 
iespējams izlasīt arī “Swedbank” 
mājaslapā, tomēr – arī datorizācijas 
laikmetā –, kas gan var būt pārlieci
nošāks par sarunu ar dzīvu, situāciju 
izprotošu, izpalīdzīgu klientu apkal
pošanas konsultantu! Esat laipni 
gaidīti “Swedbank” jaunajās telpās 
t/c “Origo”! 

Ivo Grīnbergs – jaunais 
apsardzes vadītājs 

“Disciplīna, kārtība, go
dīgums, vienotība un 
atbildīgums” – uzvai

cāts par profesionālam apsargam ne
pieciešamām īpašībām, šādu uzskai
tījumu nosauks t/c “Origo” jaunais 
apsardzes vadītājs Ivo Grīnbergs.

Apsarga karjeru Ivo Grīnbergs 
sāka uzreiz pēc dienesta armijā. Vis
pirms strādāja par apsargu drošības 
kompānijā SIA GRIFS AG, bet vē
lāk drošības kompānijā SIA GRIFS 
AG kļuva par maiņas vecāko t/c 
“Galerija Centrs”. 

Kad jaunais apsargs uzsāka dar
bu Drošības kompānijā SIA GRIFS 
AG, sava nozīme bija arī labajam  
atalgojumam, taču ne mazāka loma 
bija karjeras izaugsmes iespējām, ku
ras piedāvāja darbs lielā kompānijā.

Ivo Grīnbergs atceras, ka būt par 
maiņas vecāko – tas nozīmēja būt at
bildīgam par apsargājamo objektu un 
cilvēkiem tajā – klientiem, darbinie
kiem un arī savas maiņas kolēģiem.

Šodien Ivo Grīnberga atbildība 
ir vēl lielāka – viņa pārraudzībā at
rodas t/c “Origo”. Šis objekts atšķiras 
no pārējiem ar to, ka ir apvienots ar 
Rīgas centrālo dzelzceļa staciju un at
rodas blakus Centrāltirgum. Cilvēku 
kontingents te ir ļoti daudzveidīgs. 
Teritorijā apgrozās gan t/c “Origo” 
pastāvīgie klienti, vienkārši garām
gājēji, iebraucēji, ārzemnieki un arī 
likuma pārkāpēji, tostarp zagļi.

Strādājot par apsardzes vadītā
ju tādā lielā tirdzniecības centrā kā 
“Origo”, ir jābūt ļoti daudzpusī
gam – apsardzes pienākumos ietilpst 
ne tikai objekta drošība, bet nākas 
arī atbildēt uz klientu jautājumiem, 
dažādi izpalīdzēt administrācijai, ri
sināt dažādas specifiskas situācijas. 

Savām pirmajām darba dienām 
t/c “Origo” Ivo Grīnbergs gatavo
jies īpaši, noskaņojis sevi morāli un 
sastādījis rīcības plānu. Kā vienu no 
galvenajiem mērķiem jaunajā amatā 
viņš bez šaubīšanās nosauc zādzību 
skaita samazināšanu. Taču to nav ie
spējams panākt vienam pašam, liela 
nozīme ir sadarbībai ar veikala pār
devējiem, lai viņi vēl vairāk cits citam 
izpalīdzētu un kontrolētu situāciju, 
vēl ātrāk reaģētu un brīdinātu par 
aizdomīgam personām.

Ivo Grīnbergam patīk atbildīgs 
darbs, kurā valda kārtība un dis
ciplīna, bet galvenais – iespējams 
cīnīties ar nelikumībām, ar likuma 
pārkāpējiem. Tāpēc arī viņš ir šeit – 
t/c “Origo”. Sevi viņš dēvē par ti
pisku karavīru, kurš vēlas “kļūt par 
ģenerāli”, proti, virzīties pa karjeras 
kāpnēm augšup. Un tas iespējams, 
parādot sevi no vislabākās puses, 
apliecinot savas spējas, izrādot uzti
cību profesijai un lojalitāti uzņēmu
mam. Tikai šādi ir iespējams tiekties 
pēc aizvien jaunām profesionālajām 
virsotnēm.

kā vienu no galvenajiem mērķiem jaunajā amatā t/c “Origo” jaunais 
apsardzes vadītājs ivo grīnbergs bez šaubīšanās nosauc zādzību skaita 
samazināšanu. Taču to nav iespējams panākt vienam pašam, liela nozīme ir 
sadarbībai ar veikala pārdevējiem

“Optio” svin jurģus un prezentē jaunu zīmolu 

Optikas tīkla “Optio” veika
lam 15. novembrī bija div
kārši svētki: B tunelī atklā

tas veikala jaunās telpās un prezentēts 
jauns koncepts – “Kodak” lēcas. 

“Optio” veikals tirdzniecības cen
trā “Origo” darbojas jau vairāk nekā 
trīs gadus, līdz šim tā mājvieta bija A 
mājas 2. stāvā. “Par telpām 1. stāvā 
domājām jau kopš sākām darbu šajā 
tirdzniecības centrā, jo šķita, ka 1. 
stāvā cilvēku plūsma ir lielāka. Tādēļ, 
saņēmuši piedāvājumu pārcelties, uz
reiz piekritām. Tagad mūs var atrast 
B tunelī Gogoļa ielas pusē iepretim 
kafejnīcai “Sala”,” stāsta “Optio” tīk
la tirdzniecības direktore Ilona Reide. 
Viņa uzsver, ka ir ļoti apmierināta ar 
darbības rezultātiem “Origo” un cer, 
ka jaunajā vietā tie būs vēl labāki. 

Optimismam ir pamatots ie
mesls: “Optio” Latvijas tirgū sāk pie

dāvāt jaunu zīmolu – “Kodak” briļļu 
lēcas. Līdz šim Latvijā “Kodak” bija 
pazīstams lielākoties kā foto preču 
ražotājs, taču izrādās, ka vairāk nekā 
simts gadu fototehnikas ražošanas 
pieredze un pasaulē modernākās of

talmoloģijas tehnoloģijas ļauj ražot 
arī kvalitatīvas un interesantas briļ
ļu lēcas. “Optio” ir zīmola oficiālais 
pārstāvis Latvijā, tādēļ šīs lēcas ir 
nopērkamas tikai jaunajos “Optio” / 
“Kodak Lens Vision” centros. 
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Gatavojamies ceturtajai 
“Origo Summer Stage” sezonai
“Visas vasaras garumā 

esam viesmīlīgi uzņē
muši daudzus Latvijas 

un pasaules augstas klases mūzi
ķus. Ikviens no iesaistītajiem atzīst, 
ka dziedāt šeit, pašā Rīgas sirdī, ir 
patiess gandarījums. Katru nedēļu 
skatītājiem bija iespēja bez maksas 
baudīt kvalitatīvu mūziku, kā arī 
gūt ieskatu lielāko Latvijas mūzikas 
festivālu programmā,” kultūras akti
vitāšu centra “Origo Summer Stage” 
trešo vasaras mākslas sezonu rezumē 
t/c “Origo” menedžeris Aleksandrs 
Ņemirovskis.

“Tā kā skatītāju atsaucība bija 
laba, domājams, nākamajā gadā va
ram droši gaidīt arī ceturto kultūras 
aktivitāšu centra “Origo Summer 
Stage” vasaras mākslas sezonu,” pa
redz Aleksandrs Ņemirovskis.

Aicina nomniekus 
izmanot iespējas

“Jāsaka paldies arī mūsu nom
niekiem, kuri savās āra terasēs 
piedāvāja baudīt visus koncertus, 
pie reizes izmantojot tikai pasā
kuma laikos pieejamus īpašos pie
dāvājumus,” pateicas Aleksandrs 
Ņemirovskis, vienlaikus uzsverot, 
ka šāda sadarbība ir pamācoša arī 
citiem.

“Iesaku nomniekiem jau sav
laicīgi padomāt, kā vēl efektīvāk 
izmantot “Origo Summer Stage” 
iespējas savās interesēs. Tie var būt 
gan speciālie pasākumi, gan īpašie 
piedāvājumi. Iespēju ir ļoti daudz, 
tikai jāgrib un jāmāk tās izmantot,” 
rosina Aleksandrs Ņemirovskis.

T/c “Origo” menedžeris Alek
sandrs Ņemirovskis norāda vairā
kus iemeslus, kādēļ pirms trim ga
diem darbu sāka “Origo Summer 
Stage” kultūras aktivitāšu centrs. 

“Pilsētas iedzīvotājiem tā ir iespēja 
apmeklēt koncertus un klausīties 
mūziku bez maksas. Māksliniekiem 
un mūziķiem tā ir iespēja izteikt 
sevi, piedalīties festivālā. Un “Ori
go” tas ir  klientu pieplūdums un 
neaizmirstamas svētku atmosfēras 
radīšana,” skaidro Aleksandrs Ņe
mirovskis.

“Origo Summer Stage” 
jau kļuvusi par tradīciju
Ikgadējā vasaras kultūras aktivitā
šu centra “Origo Summer Stage” 
trešā sezona tika atklāta 1. jūni
jā ar Jāņa Stībeļa, Amber un Jazz 
band koncertu. Savukārt 30. au
gustā šā gada sezona tika slēgta 
ar grandiozu koncertu, kurā pie
dalījās tādi mākslinieki kā Fēlikss 
Ķiģelis un blues/funk grupa “Rap
hael Wressnig & Latvian Groove”, 
kuras sastāvs komentārus neprasa: 
Eiropas pieprasītākais Hammond 
ērģelnieks Raphael Wressnig, Artis 
Orubs (bungas), Gints Pabērzs 
(saksofons) un Jānis ‘JohnnyHill’ 
Kalniņš (ģitāra, ex-LBB, ex-Pete 
Anderson).

Trešās vasaras mākslas sezonas 
ietvaros uz “Origo Summer Stage” 
skatuves ir notikuši ļoti daudzi pasā
kumi, kas ikvienam rīdziniekam un 
pilsētas viesim vasaras garumā deva 
iespēju – turklāt bez maksas – sajust 
nozīmīgāko festivālu garšu. 

4. jūlijā “Origo Summer Sta
ge” notika festivāla “Rīgas ritmi 
2012” atklāšanas koncerts, kurā 
uzstājās mūziķi no četrām Eiropas 
valstīm. 14. jūlijā “Origo Summer 
Stage” bija vieta, kur Rīgā oficiāli 
tika sagaidīti starptautiskā populā
rās mūzikas jauno izpildītāju kon
kursa “Jaunais vilnis” organizatori 
un konkursanti. Bet jau 19. jūlijā 

notika II Latvijas blūza konkursa 
finālistu koncerts. 11. augustā Sta
cijas laukumu pieskandināja septītā 
starptautiskā festivāla “Summerti-
me – aicina Inese Galante” ieskaņas 
koncerts. 19. augustā dažādu tau
tību mākslinieki uzstājās koncert
programmā “Daudzbalsīgā Rīga”. 
Bet vēl pēc dažām dienām – 24. au
gustā – te notika ikgadējais “Origo 
Folk” festivāls.

Visas vasaras sezonas garumā, 
katru ceturtdienu mūzikas ritmos 
kustēties lika DJ JAZZ. Tāpat uz 
“Origo Summer Stage” šogad ir 
koncertējuši “Gypsy Mania”, “Jus
stone” un grupas talantīgā soliste 
Žanna Blagovešenskaja, popdžeza 
grupa “The Quinters” un instru
mentālais duets “Rihard un Co”.

“suMMeR stage”

“Jaunais vilnis” un Jazz arī fotogalerijā

Līdz ar “Origo Summer Stage” 
piedāvāto iespēju nesteidzī
gi izbaudīt vasarīgos nedēļas 

nogales vakarus vasaras kafejnīcās 
patīkamā džeza, blūza un rock ‘n’ roll 
mūzikas pavadījumā arī šovasar tur

pināja darboties 450 kvadrātmetru 
lielā brīvdabas fotogalerija. Visu va
saru šeit varēja aplūkot vairākas fo

toizstādes, kas bija veltītas dažādām 
aktuālām tēmām, atspoguļoja gan 
džeza attīstību Latvijā, gan festivāla 
“Jaunais vilnis” aizkulises.

Laikā, kad bija aplūkojama dže
zam veltītā izstāde, “Origo Summer 
Stage” vasaras kultūras aktivitāšu 
centrā bija baudāmi dažādu džeza 
izpildītāju koncerti, tādējādi veido
jot abpusēji atbilstošu un savstarpēji 
papildinošu gaisotni, kas palīdzēja 
labāk uztvert mūziku un piešķirt at
tēliem skanējumu.

Izstādes autors fotogrāfs Ser
gejs Budanovs ideju par džezam 
veltītu fotoizstādi bija lolojis jau 
sen. “Esmu ļoti iepriecināts, ka 
t/c “Origo” vadītājs Aleksandrs 
Ņemirovskis man piedāvāja vei
dot izstādi, jo šīs fotogrāfijas ir 
milzīga vērtība, tās nekad iepriekš 
nav nonākušas plašākas publikas 
redzeslokā. Izstāde tika veidota kā 
retrospekcija, kurā nepārtraukti 
tika pievienotas jaunākas bildes. 
Fotogrāfijās fiksēti ne tikai Latvijas 
džeza izpildītāji, bet arī starptau
tiski atzīti mākslinieki, kas savu

laik apciemojuši Latviju festivālu 
“Saulkrastu Jazz” un “Rīgas ritmi” 
laikā,” stāstīja izstādes autors. 

Savukārt 14. jūlijā uz “Origo 
Summer Stage” skatuves, oficiāli 
sagaidot Rīgā ierodamies starptau
tiskā populārās mūzikas jauno iz
pildītāju konkursa “Jaunais vilnis” 
organizatorus un konkursantus, 
plašajā brīvdabas fotogalerijā tika 
atklāta arī minētajam konkursam 
veltīta izstāde.

T/c “Origo” menedžeris Alek
sandrs Ņemirovskis atgādina, ka 
šī ir vienīgā brīvdabas fotogalerija 
Rīgā, kurā lielformāta foto izstādes 
aplūkojamas bez maksas visu dien
nakti. “Šo galeriju savulaik atvērām 
rudenī, gada tumšākajā laikā – glu
ži kā tagad –, kad izteikti jūtama 
dažādu publiski pieejamo aktivitāšu 
samazināšanās. Interesanti, ka dien
nakts tumšajā laikā fotogrāfijas 
it kā pārvēršas – tās iegūst citu, 
īpašu noskaņu un atklāj jaunas 
šķautnes mūsu uztverei un emoci
jām,” savās izjūtās dalās Aleksandrs 
Ņemirovskis.

“Tā kā skatītāju atsaucība bija laba, domājams, nākamajā gadā varam droši 
gaidīt arī ceturto kultūras aktivitāšu centra “Origo Summer Stage” vasaras 
mākslas sezonu,” paredz t/c “Origo” menedžeris Aleksandrs Ņemirovskis.

Laikā, kad bija aplūkojama džezam veltītā  fotogrāfs Sergeja Budanova izstāde, “Origo Summer Stage” vasaras 
kultūras aktivitāšu centrā bija baudāmi dažādu džeza izpildītāju koncerti
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Itāļu restorānā “Il Patio” – 
darbiniekiem 10% atlaide 

itāļu restorāna „il Patio” menedžere juliana koškarjova stāsta, ka klienti, arī 
“Origo” darbinieki, reizēm paši jautā, vai ir iespējams saņemt kādu atlaidi. 
“visiem taču patīk ietaupīt,” viņa nosmaida un uzsver, ka “il Patio” piedāvā  
t/c "Origo" strādājošiem īpašo darbinieku atlaidi 10% apmērā. 
“ja tiek uzrādīta darbinieka karte, tad piešķiram atlaidi visam pasūtījumam, 
arī dzērieniem,” precizē juliana koškarjova. Taču ir jāņem vērā, ka atlaide 
neattiecas uz pusdienu piedāvājumu, kuram jau tāpat esot pazemināta cena.

“T/c “Origo” savus pro
duktus un pakalpo
jumus piedāvā vai

rāk nekā 200 nomnieku, te kopā 
strādā tūkstotis cilvēku. Tā ir pie
tiekami liela potenciālo klientu 
grupa, lai veikali padomātu par 
īpašām atlaidēm vai piedāvāju
miem,” uzskata t/c “Origo” me
nedžeris Aleksandrs Ņemirovskis. 
Ir veikali, kas atlaides patiešām arī 
piedāvā, taču daļa pret šo ideju iz
turas piesardzīgi. 

kas traucē 
piedāvāt atlaides?
Nenoliedzami, tirdzniecības centrā 
strādājošo ikdiena ir saspringta, un 
daudz laika, lai sprinģotu pa vei
kaliem, nevienam nav. Darbu reg
lamentē arī centra iekšējās kārtības 
noteikumi, kas, piemēram, nosaka 
to, cik bieži un cik ilgi drīkst aizslēgt 
nelielu veikaliņu, kurā strādā viens 
pārdevējs. Iespējams, tieši noslodze 
ir viens no būtiskākajiem faktoriem, 
kādēļ daudzi nomnieki neiedomājas 
par īpašām atlaidēm darbiniekiem, 

jo viņiem šķiet, ka tās tāpat neviens 
neizmantos. 

Otrs faktors ir piedāvāto preču 
vai pakalpojumu cenas. Ja īpašnie
kiem šķiet, ka par 5 – 10% zemā
kas cenas t/c strādājošos nevilinās 
izmantot veikala piedāvājumu, tad 
šādas atlaides netiek piedāvātas. Tā 
ķīmiskajā tīrītavā “Irve” nav īpašu 
atlaižu t/c darbiniekiem, taču par 
tām neesot arī intereses, jo uzņē
muma prioritāte ir laba kvalitāte, 
un cenas ir salīdzinoši augstas. T/c 
darbinieki parasti izvēloties tīrītavu 
“CleanControl”, kuras pakalpoju
miem cenu līmenis ir zemāks. 

Un otrādi – ja cenas nav pārāk 
augstas, tad, veikaluprāt, papildu 
atlaidēm nav īpašas nozīmes. Pie
mēram, datorpiederumu veikalā 
“636” īpašu atlaižu t/c darbinie
kiem nav, jo lētāko preču cenas tā
pat ir pietiekami zemas. “Ja dator
peli vai zibatmiņu var nopirkt par 
dažiem latiem, tad atlaidēm nav 
lielas nozīmes,” uzsver veikala vadī
tāja Jeļena Arčibasova, norādot, ka 
piedāvājums tiek piemērots klientu 

“ORigO”

inese Sidorenko, veikala “Terminal” pārdevēja
Lai gan restorāns atrodas mums blakus, diemžēl neesmu to apmek-
lējusi, neesmu arī neko dzirdējusi par iespējām pusdienot kafejnīcā 
“Il Patio”, saņemot atlaidi kā “Origo” darbiniekam. Par to nav bijusi 
pietiekama informācija, bet es labprāt aizietu un apskatītos, ko tur 
“Origo” darbiniekiem piedāvā.

jeļena Bērtiņa, veikala “Emīla gustava šokolāde” pārdevēja
Esmu apmeklējusi restorānu “Il Patio”, bet ne kā “Origo” darbiniece. 
Līdz šim nebiju informēta par atlaidēm “Origo” darbiniekiem, bet 
tagad to zināšu un noteikti izmantošu.

Aleksandra Bucika, veikala “Bonbongas” pārdevēja
Manuprāt, tas ir lieliski, ka t/c “Origo” darbiniekiem ir šāda iespēja 
– saņemt 10% atlaidi. Pāris reizes arī pati esmu apmeklējusi res-
torānu “Il Patio”, man ļoti patika tur valdošā atmosfēra un laipnā 
apkalpošana.

Darbinieku aptauja

Kā vērtējat restorāna “Il Patio” piedāvājumu 
t/c “Origo” darbiniekiem?

Laukumā pie t/c “Origo” 
ļoti daudz pasākumu 
“Lauku sēta rīgā” 
pulcē 7000 apmeklētāju
25. un 26. augustā no laukiem uz 
galvaspilsētu pie t/c “Origo” pār
cēlās govis, teļi, kazas, aitas, cūkas, 
truši, zosis, tītari, pīles, vistas, gaiļi, 
lai dotu iespēju ikvienam rīdzinie
kam daudzveidīgās iesaistošās akti
vitātēs bez maksas un steigas tuvāk 
iepazīt lauku dzīves ikdienu. “Lau
ku sētu Rīgā” organizēja a/s “Rīgas 
piena kombināts” un a/s “Valmie
ras piens” apvienotā uzņēmuma 
“Food Union” produktu zīmols 
“Mana saime”.

Produktu degustācijās tika no
tiesāti gandrīz 5000 litri paniņu, 
3500 litri jogurta, 100 litri piena, 
arī 30 litri saldā krējuma, kas tika 
izmantots sviesta kulšanai. Gotiņas, 
rukša un aitas maskas iepriecināja 
4000 bērnu.

Orientēšanās sacensības 
“Žurku skrējiens”
8. septembrī pie t/c “Origo” 25 at
raktīvas komandas piedalījās Rīgas 
Skolēnu domes Kultūras komitejas 
netradicionālajās orientēšanās sacen
sībās “Žurku skrējiens”. Šogad marš
ruts tika veidots kā stāsts, kas jāatšif
rē kopā ar trim žurkām – Riko, Susi 
un Dinu. Veicot maršrutu, jaunieši 
varēja iegūt un pārbaudīt savas zinā
šanas par dažādiem Rīgas centrālās 
daļas objektiem.

Brīvprātīgā darba 
popularizēšanas akcija
Jau otro gadu 29. augustā pie t/c 
“Origo” brīvprātīgā darba populari
zēšanas akcijā “Brīvprātības platfor
ma” kopā pulcējas aktīvo jauniešu 
organizācijas. Tās aicināja iepazīties 
ar savu darbību, iespējām tajās iesais
tīties un būt sociāli aktīviem, līdz
darboties organizāciju piedāvātajās 
radošajās darbnīcās.

Brīvā laika aktivitāšu 
projekts “Populārs kopā 
ar draugu!”
Augusta nogalē noslēdzās visas va
saras garumā realizētais brīvā lai
ka aktivitāšu projekts “Populārs 
kopā ar draugu!”. Projekta mērķis 
– sniegt iespēju tīņiem iesaistīties 
dažādās radošās aktivitātēs, lai palī
dzētu viņiem atklāt un attīstīt savus 
talantus, uzdrošināties tos izpaust 
un parādīt citiem. 22. augustā 
projekta ietvaros pie t/c “Origo” 
tika rīkots minifestivāls. Strādāja 
radošās darbnīcas, notika dažādas 
aktivitātes, kurās jaunieši varēja ie
saistīties un apgūt jaunas prasmes 
kopā ar māksliniekiem,  mūziķiem, 
un jauniešu biedrību aktīvistiem. 
Uz  “Origo Summer Stage” skatu
ves kāpa arī sabiedrībā populāri jau
nieši, jo ne velti minifestivāla devīze 
bija “Populārs kopā ar draugu”.
 
Labo darbu siena 
No 22. līdz 28. oktobrim visā Lat
vijā norisinājās nu jau ceturtā Labo 
darbu nedēļa. Šī gada jauninājums 
– Labo darbu siena, kas visas nedē
ļas garumā bija pieejama t/c “Ori
go” un stacijas galvenajā ēkā. Tā 
deva iespēju ikvienam, īpaši tiem, 
kuriem nav pieejas interneta videi, 
pievienojot savu labo darbu, pār
vērst negatīvo noskaņu pozitīvā.  
Atskatoties uz paveikto, akcijas or
ganizatori ar prieku secina, ka Labo 
darbu nedēļas ideja kļuvusi par 
aktīvu labestības iedvesmotāju visā 
Latvijā. Ir palīdzēts veciem vientu
ļiem cilvēkiem, sakopta apkārtne 
vai aizmirstas kapu kopiņas, ir iets 
uz dzīvnieku patversmēm, ieprieci
nāti pansionātu iemītnieki un bēr
ni, iepriecināti kolēģi, vai arī cilvēki 
ir vienkārši bijuši laipni un jauki, 
darot itin kā mazus, bet patiesībā 
nozīmīgus darbus.

Aktīvāk jādomā par 
piedāvājumiem t/c darbiniekiem

paradumiem, kas ir ļoti mainīju
šies. Ja pirms dažiem gadiem cilvēki 
biežāk interesējās par jauniem ak
sesuāriem, tad tagad datortehnika 
tiek nolietota līdz pēdējam un tikai 
tad pirkta jauna. 

ja ir atlaides, 
tās tiek izmantotas
“Man jau šķiet, ka visi zina par at
laidēm, ko piedāvājam,” nosmej 
J. Rozes grāmatnīcas pārdevēja Ine
se. Šī grāmatnīca t/c darbiniekiem 
piedāvā 5% atlaidi. Inese stāsta, ka 
teju katru dienu te arī iegriežas t/c 
strādājošie, lai nopirktu trūkstošās 
kancelejas preces, papīru vai kādu 
grāmatu. Grāmatnīcas pārdevējas 
arī pašas mēdzot izmantot darbi
niekiem paredzētās atlaides citos 
veikalos.

“Protams, pie mums iegriežas 
t/c darbinieki, tomēr iepērkoties 
viņi izvērtē, kura no spēkā esoša
jām atlaidēm ir izdevīgāka. Proti, 
bieži vien rīkojam akcijas, kurās 
piedāvājam lielākas atlaides nekā 
darbiniekiem paredzētie 10%,” stās
ta “Optio” tirdzniecības direktore 
Ilona Reide. Ja īpašo veikala akciju 
nav, piemēram, jaunās kolekcijas 
saulesbrillēm sezonas sākumā nav 
atlaižu, tad aktīvāk tiek izmantotas 
darbinieku atlaides. 

“Viennozīmīgi – piešķiram dar
biniekiem 10% atlaidi,” norāda zie
du salona “Linda” pārdevēja floriste 
Inga Arnīte. Pēc ziediem salonā bie
ži iegriežas gan cilvēki, kuri stacijā 
sagaida vai pavada kādu, gan, pro
tams, pastāvīgie klienti – tuvumā 
esošajos uzņēmumos strādājošie un 
cilvēki, kuri cauri stacijai iet katru 
dienu. Arī veikals “Fotogrāfija” le
pojas ar pastāvīgajiem klientiem, 
kuru vidū ir t/c “Origo” darbinieki. 
“Mēs viņiem piemērojam lieliskas 
atlaides,” uzsver pārdevēja Agnese 
Aruma, kura pati mēdz izmantot 
darbinieku atlaides.

Rūpes par veselību 
t/c “Origo” laukumā
Lielās cilvēku plūsmas dēļ laukums pie t/c “Origo” ir iecienīts arī kā vieta, 
kur rīkot informējošas akcijas ar mērķi mudināt cilvēkus aizdomāties par 
savu veselību. jau iepriekš t/c “Origo” laukumā bieži piestāja valsts asins-
donoru centra specializētais donoru autobuss, bet šogad rīkotajās iniciatīvās 
tika pievērsta uzmanību straujai C hepatīta vīrusa izplatībai Latvijā, kā arī 
norisinājās Spirometrijas jeb plaušu veselības dienas.

Latvijas iedzīvotāju 
pārbauda plaušas
Latvijā un arī visā pasaulē rudenī at
zīmēja Spirometrijas jeb plaušu vese
lības dienas. Spirometrija ir ļoti efek
tīva plaušu funkcionālās diagnostikas 
metode. Tā ir ātra, vienkārša un nesā
pīga. Pārbaude vienam cilvēkam aiz
ņem ne vairāk par 10–15 minūtēm. 
Šo dienu atklāšanā t/c “Origo” spiro
metriju veica gandrīz 200 cilvēku. 

“Smēķēšana ir galvenais cēlonis 
(80–90% gadījumu) saslimstībai ar 
plaušu vēzi un hronisku obstruktīvu 
plaušu slimību. Katrs otrais smēķē
tājs nomirst priekšlaicīgi no smēķē
šanas izraisītas slimības. Priekšlaicīgi 
no smēķēšanas mirušais smēķētājs 
nodzīvo vidēji 15–20 gadus īsāku 
mūžu. Nav neviena vesela smē

ķētāja!” – uzsvēra LTPSĀA valdes 
priekšsēdētājs Dr. Alvils Krams un 
aicināja pastiprināti runāt par smē
ķēšanas kaitīgumu.

Pievērš uzmanību C 
hepatīta vīrusa izplatībai
Lai pievērstu sabiedrības un atbil
dīgo lēmumu pieņēmēju uzmanību 
straujai C hepatīta vīrusa izplatībai 
Latvijā, augustā pie t/c “Origo” tika 
uzstādīta instalācija “Šis ir stāsts par 
dzīvību”. Lelles un tām pievienotie 
reālu C hepatīta slimnieku dzīvesstās
ti vēstīja par to, kā cilvēki inficējušies 
ar C hepatītu un kā ar to sadzīvo, kā
das ir tā sekas. Latvijā ar C hepatītu 
inficēto skaits ir ārkārtīgi liels – tāds 
ir katrs 53. iedzīvotājs, bet liela daļa 
inficēto ārstēšanos nevar atļauties.

Administrācija aicina 
būt izpalīdzīgiem
“Kā esmu novērojis, atlaides kā 
pārdošanu veicinošus instru-
mentus aktīvāk izmanto vidējie 
un lielie veikali, mazie tirgotāji 
ir piesardzīgi. No vienas puses, 
es viņus saprotu, ja apgrozījums 
patiešām nav liels, tad katram ie-
tirgotajam latam ir nozīme. Taču 
domāju, ka tieši nelielie tirgotāji 
var būt ieguvēji, izveidojot as-
prātīgus un centra darbiniekiem 
izdevīgus piedāvājumus. Pie-
mēram, ja darbinieks pusdienas 
varēs paēst ātri un lēti, tad būs 
dīvaini meklēt kaut ko izdevīgāku 
ārpus “Origo” sienām,” par īpa-
šiem piedāvājumiem padomāt 
aicina Aleksandrs Ņemirovskis. 
Viņš arī aicina tos tirgotājus, kuri 
piedāvā kādas īpašas atlaides, 
par tām plašāk informēt kolēģus. 
“Darbiniekiem paredzētie speciā-
lie piedāvājumi veido vidi, tādēļ 
padomāsim, varbūt ir kāds īpašs 
veids, kā iepriecināt savus kolē-
ģus,” uzsver A. Ņemirovskis.
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Picērijas “Čili pica” darbi
niecei Evijai Čimokai acīs 
iedegas dzirkstoša uguntiņa, 

kad kāds sāk runāt par ceļošanu, jo 
tas ir arī viņas lielākais vaļasprieks. 
Pagaidām gan vēl daudz neiepazī
ta, taču Evija cer, ka, laikam ritot, 
noteikti apceļos daudzas pasaules 
valstis.

“Esmu pamatīgi izbraukājusi 
Latviju. Neesmu gan vēl bijusi 
Latgalē, bet noteikti aizbrauk
šu,” teic Evija, kura ar ceļošanas 
kaiti sasirgusi salīdzinoši nesen. 
Līdzās Latvijai sākts apgūt arī 
citas valstis – tepat blakus esošā 
Lietuva un Igaunija. Diezgan pa
matīgi iepazīta Horvātija – valsts, 
kuru pamatoti uzskata par vienu 
no ekoloģiski tīrākajām Eiropā. 
“Horvātijā esmu bijusi jau di
vas reizes, un man tā ļoti patīk. 
Skaista daba, brīnišķīga nakts

dzīve – kas tad vēl 
var interesēt jaunus 
cilvēkus!” teic Evi
ja. Viņa pabijusi gan 
Zagrebā, gan Zadarā, 
iepazinusi skaistākos 
horvātu zemes stūrī
šus, piemēram, Krkas 
dabas parku, brīniš
ķīgos ūdenskritumus, 
un vēlas atgriezties 
šajā valstī atkal un 
atkal.

Taču, kā norāda 
Evija, ir jāiepazīst arī 
citas valstis. Nākamā gada plānos 
ir Austrijas apceļošana. “Ļoti gribu 
redzēt Vīni, Alpus. Nezinu, kāpēc, 
bet Austrija mani ļoti vilina,” ne
slēpj meitene. Ļoti gribētu iepazī
ties arī ar Mocarta dzimto pilsētu 
Zalcburgu.

Evijai ļoti patīk pašai izdomāt 

maršrutu un noorganizēt braucie
nu, tas taču ir tik saistoši – atrast 
vietas, kuras patiešām ir interesan
tas, kuras vērts redzēt, un izstrādāt 
rūpīgu ceļojuma plānu. Taču arī 
tad, ja ceļojumu ir organizējis kāds 
cits, Evija labprāt pošas līdzi lielā
kām ceļotāju grupiņām.

Divas trīs reizes nedēļā, kad 
brīvāks vakars, veikala 
“RD Electronics” pārde

vējs Kaspars Tidomanis dodas uz 
Imantu, lai klubā “MMA Jūrma
la” apgūtu jauktās cīņas mākslu 
(mixed martial arts). Kaspars tre
nējas tikai deviņus mēnešus, tomēr 
viņam ir lieli mērķi nākotnē – pui
sis vēlas kļūt par šā sporta veida 
profesionāli. 

“Vīrietim ir jānodarbojas ar 
sportu,” uzsver Kaspars un piebilst, 

ka apgūtās cīņas prasmes un laba 
sportiskā forma palīdz arī ikdienas 
darbā – ir lielāka fiziskā izturība un 
spēja nostrādāt bez piepūles ilgās 
darba stundas.

Jauktās cīņas prasa lielisku fi
zisko sagatavotību. Kaspars par tās 
trūkumu nesūdzas – arī iepriekš, 
pirms viņš pievērsās šim sporta vei
dam, puisis nebija kūtrs malā stā
vētājs, bet gan nodarbojās ar ielu 
vingrošanu.

Pasaulē, īpaši ASV, jauktās cīņas 

ir populāras, stāsta Kaspars, tomēr 
tas ir visai nežēlīgs sporta veids. 
“Tiesa, Latvijā MMA nav tik asi
ņainas – mums ir stingri noteiku
mi,” uzsver Kaspars. Tas ir viens no 
paveidiem cīņai bez noteikumiem, 
pilna kontakta cīņas sporta veids. 
Tajā ir apvienoti daudzi cīņas stili, 
piemēram, bokss, džudo, karatē un 
citi. Noteikumi atļauj sišanu, sper
šanu, metienus, saķeršanos – stāvot 
kājās un guļot uz zemes. 

Kaspars ir piedalījies arī sacen
sībās, tiesa, tepat Latvijā. “Nees
mu vēl tiks labs,” pasmaida puisis. 
Taču viņš neslēpj savus tālejošos 
sportiskos plānus – sportot, attīs
tīties, piedalīties starptautiska mē
roga sacensībās un galu galā kļūt 
par MMA profesionāli. Kas zina, 
varbūt nākotnē viņš naudu pelnīs 
tieši kā profesionāls sportists, nevis 
pārdevējs. 

Iepazīt Latgali un Austriju

kapars Tidomanis 
ir nopietni 
aizrāvies ar 
jauktās cīņas 
mākslu, un 
nākotnē viņš 
plāno kļūt par 
profesionālu 
cīkstoni

Evija Čimoka atzīst, ka ceļošana ir vislabākā 
aizraušanās. To darīt gribētos krietni biežāk, 
nekā ļauj laiks un līdzekļi

Kļūt par cīņas sporta 
profesionāli

Futbols draudzes līgā

Jauns – mūsdienu vajadzībām 
pārveidots vecais

Veikala “RD Electronics” 
pārdevējs Alekss Marks 
Dūdiņš katru ceturtdienu 

uzreiz pēc darba steidzas uz fut
bola treniņu – viņš jau četrus ga
dus spēlē Mateja futbola līgā, Bet 
katru svētdienu, ja vien nenotiek 
kas ārkārtējs, viņam ir nopietna 
spēle. 

Mateja futbola līga ir Rīgas 
Mateja draudzes sporta kalpoša
nas “Mateja Sports” nozare, kas 
izveidota jau visai sen – 2000. 
gadā. Kopumā līgā spēlē 16 ko
mandas. Par komandā pavadīto 
laiku Alekss ir gluži apmieri
nāts  – galu galā šajos četros ga
dos viņš ir kļuvis par visai labu 
uzbrucēju.

Kopš Alekss pats nodarbojas 
ar kājasbumbu, palielinājusies viņa 
interese arī par lielo futbolu. Viņš 
labprāt skatās pasaules vadošo 
klubu spēles un seko līdzi čem
pionātiem. “Nav tā, ka es speciāli 
internetā skatītos visas spēles un 
rezultātus, bet, ja televizorā re
dzu ieslēgtu spēli, labprāt skatos. 
Reizēm arī kādā krodziņā,” stāsta 
puisis. Viņa elks futbolā noteikti ir 
Lionels Mesi no “FC Barcelona”. 
“Protams, kādreiz gribētu redzēt 
viņu laukumā arī klātienē. Bet... 
tas ir dārgi – lidojums, viesnīca, 
arī biļetes stadionā,” nopūšas pār

devējs, taču neatmet cerību, ka 
reiz tomēr aizbrauks uz Katalo
nijas galvaspilsētu un leģendārajā 
stadionā “Camp Nou” klātienē 
pieredzēs kādu spēli. Un kāpēc 
lai tas nebūtu “FC Barcelona” un 
Madrides “Real” mačs – viens no 
pieprasītākajiem mačiem futbola 
pasaulē?

Daudz reālāk būtu aizbraukt 
uz Lielbritāniju un tur klātienē 
noskatīties kādu maču. Alekss 
neslēpj, ka labprāt redzētu kādu 
“Chelsea” spēli.

Alekss seko līdzi arī Latvijas 
futbolam. “Man patīk, kā spēlē 
Rudņevs,” saka Mateja līgas uz
brucējs. 

Kādēļ gan visu pirkt jaunu, 
ja arī veco, sen aizmirsto 
var izvilkt no skapja un 

pārveidot tā, ka tas izskatās daudz 
labāk nekā jauns? Šķiet, tieši pēc 
šāda moto dzīvo veikala “Čipoli
no” pārdevēja Ieva Kajāne.

Jau sen Ievai patīk labot vecas 
lietas, arī tehnikas labošana vi
ņai sagādā prieku. “Tētis dažkārt 
saka: atkal paskatījies, kas lācītim 
vēderā!” smej Ieva un piebilst, ka 
laikam jau šī aizraušanās ļoti labi 
saskan ar viņas darbu – strādāšanu 
bērnu preču veikalā, kurā tirgo ne 
tikai apģērbu, bet arī rotaļlietas, 
tostarp dažādas mašīnas.

Tomēr vislabprātāk Ieva pava
da brīvo laiku adot, tamborējot un 
pārveidojot vecus apģērbus – šādi 
uzlaboti, tie iegūst šarmu un patī
kami atšķiras no tā, ko var nopirkt 
veikalos. “Vismīļākais man ir pašas 
adīts džemperis – tas ir silts un mīļš. 
Parasti gan to valkāju tikai mājas. 
Pašas radītās mantas ir daudz mīļā
kas un sirdij tīkamākas,” teic jaunā 
pārdevēja. Tāpat skapjos ir atrasts 
ne viens vien apģērba gabals, kas 
Ievas prasmīgajās rokās ieguvis pa
visam jaunu veidolu. 

Līdz šim apģērbu labošana un 
vecā pārveidošana par kaut ko sir
dij un acīm tīkamu ir aprobežoju
sies ar Ievas pašas garderobi. Taču 
tagad, tuvojoties Ziemassvētkiem, 
viņa cer rast pietiekami daudz lai
ka, lai radītu ko jaunu arī sev mīļa
jiem cilvēkiem. “Īpaši gribētos ko 
mīļu un skaistu uzmeistarot māsas 
meitiņai,” stāsta Ieva. 

Kad pirksti no rokdarbiem 
noguruši, Ievai tīk iegremdēties li
teratūrā, kas veltīta psiholoģijai – 
viņa labprāt lasa grāmatas, kuras 
palīdz izzināt cilvēka iekšējo pa
sauli, palīdz veidot labu saskarsmi. 
Vēl viņu saista māksla. Zinot par 
Ievas daudzajām interesēm, nevi
ļus rodas jautājums, vai viņai nav 
bijusi doma kādu no šīm jomām 
apgūt arī profesionāli, studējot 
psiholoģiju, mākslu vai dizainu. 
Ieva vien skumji pasmaida un teic: 
“Izglītība – tas ir sāpīgs jautājums. 
Domu ir daudz, bet pagaidām nav 
nedz laika, nedz naudas.”

Futbols ir galvenā aizraušanās 
Aleksa Marka dūdiņa dzīvē. 
kādreiz viņš noteikti aizbrauks uz 
Barselonu, lai klātienē noskatītos 
“FC Barcelona” spēli

Pašas radītās vai pārtaisītās lietas 
ievai noteikti ir daudz tuvākas nekā 
veikalā iegādātās
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Vai darbs var vienlaikus 
būt arī hobijs? Jā, noteik
ti – par to pārliecināta ir 

veikala “Tbode” pārdevēja Baiba 
Kalniņa. Viņa neslēpj – reizumis, 
no darba braucot mājās sabiedris
kajā transportā, pieķer sevi, ka at
kal jau domā par jaunu dizainu T
krekliem. Un jau nākamajā dienā 
idejas materializējas.

Baiba atklāj, ka patika izdomāt 
dizainu Tkrekliem un krūzītēm ra
dās ne uzreiz, bet gan tad, kad bija 
kādu laiku jau nostrādājusi veikalā 
un pamatīgi apguvusi dažādas teh
niskas lietas. Pakāpeniski radās ap
jausma, kā veidot dizainu, kā tas va
rētu izskatīties uz konkrētas krāsas. 
Un tā darbs pārvērties par vaļasprie
ku. Tagad, paskatoties uz klientiem 
ar vērtējošu aci, viņa jau redz, kāda 
krāsa varētu izskatīties vislabāk. 

Šis hobijs lieti noder tad, kad 
jādodas ciemos un jāizdomā kāda 
jauka, asprātīga dāvana. “Nekad 

neesmu izdomā
jusi krekla dizainu 
svešiem cilvēkiem. 
Parasti tie ir draugi, 
labi paziņas, jo, vei
dojot dizainu, ir jā
zina cilvēks, jāsaprot 
viņa vēlmes,” domī
gi teic Baiba.

Parasti idejas top, 
veidojot fotokolāžu, 
tad arī tiek domāts, 
kāda krāsa kuram 
cilvēkam visvairāk 
patīk un piestāv. Baibai šķiet, ka 
vislabākā viņas radītā dāvana ir sanā
kusi pašas dēliņam – tā ir krūzīte, uz 
kuras redzami visi tie elementi, kas 
mazajam ir tik tuvi: tētis, mamma, 
suns, teletūbiji un auto. “Viņam ļoti 
patīk “Opel”, tādēļ uz krūzītes ir tieši 
šī auto bilde,” stāsta māksliniece.

“Tbodē” strādājošiem ir īpaši 
formas tērpi – melni krekli, kurus 
katrs darbinieks var apdrukāt, kā 

nu viņš vēlas. Baiba nekad neizvēlas 
gatavu šablonu, bet savus Tkreklus 
rada pati, iedzīvinot dizainu un 
meklējot individualitātes iezīmes. 
“Dažkārt cilvēki veikalā nāk klāt un 
teic, ka vēlas nopirkt tādu krekliņu, 
kāds man mugurā,” smaida Baiba.

Viņa labprāt palīdz klientiem 
ar padomu, ko tad īsti likt uz 
Tkrekla, – svarīga jau ir ne tikai 
krāsu izvēle, jābūt arī labai idejai.

Galvenais – laba ideja

veikala “T-bode” pārdevēja Baiba kalniņa lepojas 
ar to, ka darbs viņai vienlaikus ir arī hobijs


