
Aleksandrs Ņemirovskis,  
t/c “Origo” menedžeris

Ātri un nemanot ir pagājuši 
desmit gadi. Mūsu pirmie 
desmit gadi. Cilvēkiem lai-

ka izjūta ir atšķirīga. Iespējams, ne 
vienam vien šāds laika periods šķiet 
kā mūžība, jo liekas – šeit un šādā 
veidolā t/c “Origo” ir jau ļoti sen. 
Citiem desmitgade paskrējusi ļoti 
ātri – šķiet, vēl pavisam nesen te 
bija Stacijas laukums ar Pasta ēku 
un lielo stāvlaukumu. 

Es t/c “Origo” strādāju kopš tā 
pirmsākumiem. Esmu bijis klāt gan 
jaunu veikalu atvēršanā, gan atklā-
jot piebūves, gan aizsākot kultūras 
un sabiedriskās tradīcijas. Esmu 
ļoti pateicīgs visiem sadarbības 
partneriem par iespēju šos desmit 
gadus strādāt tik ļoti interesantu 
un aizraujošu darbu. Es lepojos, ka 
kopā mēs esam izdarījuši tik daudz!

Vai atceraties, kā te bija pirms 
desmit gadiem? Tik daudz skeptiķu 
“pareģoja”, ka apvienot tirdzniecī-
bas centru ar dzelzceļa staciju nav 

iespējams. Neticēja, ka mums izdo-
sies mainīt šīs vietas gaisotni, lauzt 
stereotipu par staciju kā kriminālu 
un piedrazotu vietu. Tāpat dau-
dzi neticēja, ka laukums pie mūsu 
tirdzniecības centra atdzīvosies un 
kļūs par vienu no Rīgas centrālajām 
kultūras norišu vietām, kur notiek 
folkloras, džeza, blūza un baleta 
festivāli, dažādi sarīkojumi, foto 
izstādes. Bet es ticēju, mani kolēģi 
ticēja, mums noticēja arī partneri 
un klienti. Un tagad, atskatoties uz 
desmit gados padarīto, varam seci-
nāt, ka esam veikuši milzīgas pār-
vērtības.

Tagad šeit ir dizaina objekts “Sau-
les pulkstenis – Origo Universi”, ko 
cilvēki iecienījuši kā satikšanās vietu, 
bet ārzemnieki un arī vietējie te fo-
tografējas par piemiņu no pastaigas 
Rīgas centrā. Mēs esam pašā centrā!

Mēs bijām vieni no pirmajiem. 
Tas mums nesa ne tikai godu, bet 
arī papildu pienākumus un saistī-
bas. Mums bija jālauž ceļš pašiem, 
mums nebija no kā mācīties, toties 
mēs bijām tie, no kuriem mācījās 
citi. Mēs bijām gluži kā sapieri. Jo 
solis sāņus un nekritiska ļaušanās 
jauniem izaicinājumiem bieži vien 
biznesam kļūst liktenīgi. Taču ci-
tiem, kas gāja aiz mums, iešana 
uz priekšu jau bija vieglāka un 
 drošāka.

Mēs bijām un arī joprojām 
esam visapmeklētākais Latvijas 
tirdzniecības centrs, tādējādi uzstā-
dot un noturot apmeklētības topu. 
Šajā laikā mēs daudz iemācījāmies 
cits no cita: mēs no partneriem, 
partneri no mums, partneri cits no 
cita... Es zinu, ka mani kolēģi tirdz-
niecības centra administrācijā ir 

bijuši gan iedvesmas, gan pieredzes 
un izziņas avots. Esmu laimīgs, ka 
to pašu varu sacīt arī par sevi. 

Šobrīd vēlos pateikt īpaši sir-
snīgu paldies tiem uzņēmumiem, 
kuri ar mums ir kopā no pirmsā-
kumiem. Sākotnēji gribēju šajā sle-
jā pateikties katram atsevišķi, tad 
sāku skaitīt, ka šādu veterānu mūsu 
tirdzniecības centrā ir vairāk nekā 
150. Tas ir milzīgs skaitlis! Un tas – 
vairāk nekā jebkuri citi oficiālie rā-
dītāji – vislabāk raksturo mūs. Tas 
mani ļoti uzmundrina!

Bet šodien tirdzniecības cen-
trā “Origo” strādājošiem uzņēmu-
miem novēlu būt kopā ar mums vēl 
ilgi. Nākotne solās būt ļoti intere-
santa. Un šeit, pašā pilsētas centrā, 
to var izjust it īpaši, jo dzīve te ne-
kad nestāv uz vietas. Izbaudīsim to 
kopā!

Kopā jau 10 gadus! Paldies Jums!
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Nomnieki svin 
kopā ar “Origo”

T/c “Origo” jubileju vienlaicīgi svinēja arī 
nomnieki, tajā skaitā “Double Sun”, “Kolonna”, 
“Stenders”, “Dzintars”. Šie nomnieki bija 
sarūpējuši pārsteigumus arī saviem klientiem. 
Par muzikālo noformējumu rūpējās DJ Toms 
Grēviņš. Cilvēkus izklaidēja arī iluzionists un 
karikatūristi.
T/c “Origo” administrācija ir ļoti pateicīga visiem 
nomniekiem un viņu darbiniekiem par kopīgi 
radīto svētku sajūtu.

“Origo” svin 10 gadu jubileju
Šajā gadā aprit desmit gadu kopš Stacijas laukumā tika 

izveidots tirdzniecības centrs “Origo”, kas nu jau kļuvis 
par vienu no lielākajiem tirdzniecības centriem Latvijā – 

kulturāls un izglītojošs tirdzniecības komplekss ar 220 
veikaliem.

“Pirmajos gados bija ļoti grūti atrast nomniekus 
tirdzniecības centram, savukārt tagad stilīgākie un pa-
zīstamākie zīmoli gaida rindā uz tirdzniecības platībām, 
jo vēlas strādāt tieši šeit,” stāsta tirdzniecības centra 
“Origo” menedžeris Aleksandrs Ņemirovskis. Šobrīd 
“Origo” ir atrodams plašs kvalitatīvu preču klāsts, dau-
dzus apmeklētājus piesaista dažādās pusdienošanas ie-
spējas, un vēl vairāk apmeklētāju piestāj uz tasi kafijas 
pa ceļam uz savu galamērķi. 

“Prieks arī par to, ka “Origo” devis impulsu tam, 
lai pārējā šī rajona daļa varētu sākt attīstīties. Sāka 
parādīties viesnīcas, vide kļuva kārtīga un tīra. Tāpēc 
var secināt, ka “Origo” izveide pozitīvi ietekmēja visu 
Rīgas centra seju,” lepojas Aleksandrs Ņemirovskis.

“Pirms desmit gadiem Stacijas laukums bija neat-

tīstīts, nedrošs un netīrs, valdījis absolūts haoss stāvvietās, kā arī 
trūka inženiertehniskās iekārtas un laukums bija neapgaismots,” 
atceras Aleksandrs Ņemirovskis. Bet tagad šajā vietā jau četrus 

gadus priecē kultūras aktivitāšu centrs “Origo Summer Sta-
ge”, kas kā pilsētas spogulis Stacijas laukumā visas vasaras 
garumā piedāvā sajust un piedzīvot Latvijas nozīmīgāko 
vasaras pasākumu un festivālu garšu. Savukārt 450 m2 
plašajā brīvdabas galerijā visa gada garumā tiek izstādītas 

lielformāta foto izstādes, atspoguļojot Latvijas nozī-
mīgākajos svētkos un ikdienā tvertos mirkļus

Jau gadu nozīmīgs Stacijas laukuma punkts ir 
dizaina objekts “Saules pulkstenis – Origo Univer-
si” – deviņus metrus plats interaktīvs un izglītojošs 
dizaina objekts, kas ikvienu rosina noteikt laiku un 
iepazīt Latvijas viduslaiku pilis un nozī-
mīgākos objektus Eiropas pilsētās.



Evija Majevska,  
Linstow Center Management, 
tirdzniecības centru komercdirektore

Galactico tirdzniecības centri arī 
jaunajā rudens sezonā atbalsta 
TV izklaides raidījumu par 

slavenību dzīvi Tikai ar ielūgumiem!
TV raidījumu, kā ierasts, vada 

atraktīvie un šarmantie aktieri Intars 
Rešetins un Gints Grāvelis. Arī šajā 
sezonā raidījuma vadītāji ar sev rak-
sturīgo dabisko humoru atklāj intere-
santus stāstus par Latvijas slavenībām, 
piemēram, maestro Raimondu Paulu 
un Ati Auzānu. Šosezon ir mainījies 
raidījuma laiks  – turpmāk Tikai ar 
ielūgumiem TV3 ēterā būs skatāms 
otrdienas vakaros plkst. 22.00 ar at-
kārtojumu svētdienas rītā.

Šāgada TV3 raidījuma Tikai ar 
ielūgumiem sezona sāksies ar vairā-
kiem jaunumiem. Pirmkārt, raidīju-
ma vadītāji Gints Grāvelis un Intars 
Rešetins skatītājus uzrunās no jau-
nas studijas, kas speciāli raidījuma 
vajadzībām ir iekārtota tirdzniecības 

parkā Alfa. Otrkārt, ir gaidāma arī 
pavisam jauna iepirkšanās spēle Ga
lactico tirdzniecības centros  – šajā 
spēlē kāda Latvijā pazīstama slavenī-
ba sacentīsies ar modes mākslinieci 
Elitu Patmalnieci par Galactico dā-
vanu karti 100 latu vērtībā. 

Kā jau līdz šim, daļa no raidīju-
ma izjokošanas sižetiem norisināsies 
Galactico tirdzniecības centru telpās 
un sagādās smieklīgus brīžus ne vie-
nai vien slavenībai.

Mazumtirdzniecības apgrozījums 
septembrī salīdzinājumā ar augus-
tu saglabājies nemainīgs, bet gada 
laikā bijis pieaugums par 2,1%, lie-
cina Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) apkopotie sezonāli izlīdzinā-
tie dati salīdzināmās cenās. Septem-
brī, salīdzinot ar augustu, pārtikas 
preču mazumtirdzniecības apgrozī-
jums ir samazinājies par 1,2%, bet 
nepārtikas preču apgrozījums pie-
audzis par  0,8%.

Mazumtirdzniecības uzņēmu-
mu kopējais apgrozījums faktiskajās 
cenās, neņemot vērā sezonalitāti, šā 
gada septembrī, salīdzinot ar augus-
tu, ir samazinājies par 5,8%. Gadu 
iepriekš – 2012. gada septembrī, 
salīdzinot ar augustu, apgrozījums 
samazinājās par 6,6%. 

Ja pieņem, ka mazumtirdzniecī-
bas nozari reprezentē tikai pārtikas 
un nepārtikas preces, neieskaitot 
degvielu, tad mazumtirdzniecības 
apgrozījuma tempi 2013. gada sep-
tembrī, salīdzinot ar šo mēnesi gadu 

iepriekš, ir pieauguši par 2,1procen-
tu – pārtikas preču mazumtirdznie-
cības apjomi ir kāpuši par 2%, bet 
nepārtikas preču mazumtirdzniecī-
bas apjomi – par 2,1%.

Kā liecina Eiropas Komisijas pub-
licētie dati – gan patērētāju, gan arī 
tirgotāju noskaņojuma rādītāju dina-
mika Latvijā ir salīdzinoši stabila, ne-
norādot uz kādām īpašām gaidāma-
jām izmaiņām mazumtirdzniecības 
apgrozījuma dinamikā. Kā izņēmums 
ir dati par patērētāju vēlmi veikt lie-
los pirkumus, kas ir būtiski pieaudzis, 
līdz ar to iespējams, ka mazumtirdz-
niecības apgrozījums nepārtikas pre-
cēm varētu pakāpties. Pozitīvi vēr-
tējams arī tas, ka beidzot ir vērojami 
būtiski uzlabojumi arī pārējā Eiropas 
Savienībā, kas stiprina pārliecību, ka 
ekonomikas stāvokli sāks balstīt arī 
spēcīgāks ārējais pieprasījums.

Pēdējā laikā mazumtirdzniecības 
dinamika iet roku rokā ar pirktspēju 
(nodarbinātības un algu pieaugums, 
no kura atņemta inflācija), kas lie-

cina par normālu ekonomikas stā-
vokli, kad iekšējo patēriņu finansē 
uzlabojums darba tirgū un to stipri-
na stabilās patēriņa cenas. Jāpiebilst, 
ka kredītportfelis gan mājsaimnie-
cībām, gan arī uzņēmumiem vēl ar-
vien turpina sarukt, kas vēl jo vairāk 
rada pārliecību par noturīgu patēriņa 
dinamiku. Līdzīgas tendences tiek 
prognozētas arī turpmāk – nodarbi-
nātības pieauguma tempi gan turp-
mākajos gados nedaudz saruks, bet 
algu dinamika gaidāma tikpat spēcīga 
un ir sagaidāma sabalansēta ekono-
mikas izaugsme starp pirktspējas vir-
zītu patēriņu un eksportu kā galveno 

finansējuma avotu. Liela ietekme uz 
kopējo gada veikumu būs potenciā-
lajai iedzīvotāju uzvedībai eiro ievie-
šanas priekšvakarā, tas ir, cik liela daļa 
rīcībā esošo latu aizies tūlītējā patēri-
ņā, cik pārtaps jaunajā valūtā.

Saskaņā ar CSP ātro novērtēju-
mu Latvijas iekšzemes kopprodukts 
(IKP) 2013.  gada 2.  ceturksnī ir 
pieaudzis par 0.5% (salīdzinājumā 
ar 2013. gada 1. ceturksni, izņemot 
sezonālo ietekmi). Tikmēr gada pie-
auguma temps ir bijis 3.8%, kas 
nozīmē, ka Latvijas tautsaimniecība, 
visticamāk, joprojām ir straujāk au-
gošā ekonomika Eiropas Savienībā.

LiNstow aktualitātes

Mazumtirdzniecības apgrozījums 
gada griezumā joprojām pieaug

Galactico tc rādītāji

Galactico elektroniskie produkti

Origo apgrozījums šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā, 
salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir pieaudzis par 2.3%. 

Turklāt šajā laika posmā vidējā pirkuma vērtība cēlusies par 3%. 
Ļoti labus rādītājus tirdzniecības centrs 2013.gada 3.ceturksnī 
uzrāda arī pret 2013.gada 2.ceturksni – neto apgrozījumam 
pieaugot par 11%, pirkumu skaitam par 4.7%, vidējam pirkumam 
par 6% un apmeklētāju skaitam par 8.9%.

Evija Majevska,  
Linstow Center Management, 
tirdzniecības centru komercdirektore

Evija Majevska,  
Linstow Center Management, 
tirdzniecības centru komercdirektore

Pirmās Linstow Center Mana
gement (LCM) elektroniskās 
dāvanu kartes pieciem tirdz-

niecības centriem  – Alfa, Origo, 
Galerija Centrs, Mols un Dole – tika 
izsniegtas jau 2006.  gada oktobra 
beigās, un šo septiņu gadu laikā ir 
izsniegts vairāk nekā pusotra miljo-
na elektronisko dāvanu karšu vairāk 
nekā 33 miljonu latu vērtībā!

Arī pēc septiņiem gadiem Galac
tico dāvanu kartes arvien ir populāras 
un to izsniegšanas apjomi turpina 
pieaugt – šā gada pirmajos 9 mēnešos 
ir izsniegts par 5,5% vairāk Galactico 
dāvanu karšu nekā šajā periodā pērn. 
Iegādāto dāvanu karšu kopējā vērtība 
ir vairāk nekā 3,2 miljoni latu, kas ir 
par 4,8% vairāk nekā gadu iepriekš, 
bet vidējā Galactico dāvanu kartes 
nomināla vērtība šajā periodā ir pie-
augusi par nepilniem 3%. 

Kopš 2011. gada nogales Galacti
co dāvanu karti var iegādāties arī Ga
lactico internetveikalā www.galactico.
lv. Šo iespēju ir paguvuši iecienīt gan 
uzņēmumi, gan privātpersonas. Gal-
venā internetveikalā iegādāto dāvanu 
karšu priekšrocība ir piegādes iespē-
ja – dāvanu kartes var nosūtīt gan pa-
sūtītājam, gan izvēlētajam adresātam 
uz pasūtītāja norādītu adresi. Šogad 

Tikai ar ielūgumiem!
Galactico elektronisko 
produktu popularitāte pieaug

Galactico internetveikala 
klientu skaits ir pieaudzis par 
7% salīdzinājumā ar to pašu periodu 
pērn un internetveikalā ir pasūtītas 
ap 22% no kopumā pārdotajām Ga
lactico dāvanu kartēm. Internetveika-
la pieaugošo popularitāti apstiprina 
arī 2013.  gadā aģentūras Latvijas 
Fakti veiktā aptauja: gandrīz 45% 
Galactico klientu atbild, ka ir infor-
mēti par iespēju iegādāties Galactico 
dāvanu karti internetā, turklāt vairāk 
nekā 85% Galactico klientu, kas jau 
ir iegādājušies dāvanu kartes internet-
veikalā, atzīst šo procesu par ērtu. Tas 
nozīmē, ka internetveikals drīzumā 
varētu kļūt par populāru alternatīvu 
dāvanu karšu iegādei Galactico tirdz-
niecības centros.

Arī Galactico privilēģiju karte 
(GPK) saglabā savu popularitāti 

Galactico tirdzniecības 
centru pircēju vidū. Sa-

skaņā ar 2013.  gada Lat
vijas Faktu veikto aptauju par šo 
karti ir informēti gandrīz 90% Ga
lactico tirdzniecības centru pircēju 
un vairāk nekā ¾ karšu lietotāju ir 
kopumā apmierināti ar kartes pie-
dāvātajām privilēģijām. Par to lieci-
na arī fakts, ka 2013. gada deviņos 
mēnešos ar GPK ir reģistrēts vairāk 
nekā 1 miljons pirkumu. Un klien-
tu aktivitāte  (t.i., kartes lietošana) 
pēdējo trīs mēnešu laikā sasniedz 
ļoti augstu statistisko rādītāju  – 
80%. Vidējā darījuma summa un 
darījumu skaits vēl arvien pārsniedz 
Latvijas komercbanku karšu vidējos 
rādītājus – 4–5 darījumi un nepilni 
14  lati par pirkumu vidēji mēnesī 
uz katru GPK karti. 



Linstow atbalsta Mobilo vese-
lības aprūpes centru kopš tā 
pirmsākumiem Latvijā un ir 

lielākais individuālais programmas 
atbalstītājs.

Šī unikālā programma – Mobilais 
veselības aprūpes centrs (Care Mobi
le) – veiksmīgi darbojas jau 32 pasau-
les valstīs. Eiropā šāds centrs līdz šim 
atradās tikai Polijā, bet 2010.  gada 
rudenī tas sāka darbību arī Latvijā. 

Ar Latvijas Pašvaldību savienības 
un Latvijas Veselības ministrijas at-
balstu un sadarbībā ar Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas speciālistiem ir 
izveidots detalizēts darbības plāns.

Mobilā veselības aprūpes centra 
mērķis ir padarīt medicīniskos pa-
kalpojumus pieejamākus ģimenēm 
ar bērniem Latvijā un nodrošināt 
regulāras primārās medicīniskās 
pārbaudes un savlaicīgu norīkoju-
mu pie kvalificētiem speciālistiem. 
Mobilais veselības aprūpes centrs pa-
līdzēs ietaupīt finanšu līdzekļus, jo 
iedzīvotāji pakalpojumus varēs sa-
ņemt tuvāk mājām.

Šobrīd daudziem bērniem Lat-
vijas lauku rajonos nav vienkārši 

saņemt primāro medicīnisko aprū-
pi. Nepietiek ar regulārām medicī-
niskām pārbaudēm un imūnprofi-
lakses pasākumiem – ir arī jānovērš 
risks, ka slimības netiek pietiekami 
savlaicīgi diagnosticētas un ārstētas. 
Gan akūtas, gan hroniskas slimības 
sekas nereti atstāj iespaidu uz visu 
turpmāko bērna dzīvi.

Mobilais veselības aprūpes centrs 
ir 17 metru garš moderns transport-
līdzeklis, kas ir aprīkots tā, lai tajā 
varētu sniegt medicīniskos pakal-
pojumus. Mobilajā veselības aprūpes 
centrā ir divas pacientu izmeklēšanas 
telpas un pieņemšanas telpa. Te var 
bez maksas saņemt oftalmologa (acu 
ārsta), pediatra, alergologa, bērnu 
neirologa, endokrinologa, kardiolo-
ga un gastroenterologa konsultācijas 
un apskates, kā arī plašu izglītojošo 
programmu bērniem.

Mobilā veselības aprūpes centra 
programmas priekšrocība ir iespēja 
nepieciešamības gadījumā transfor-
mēt un paplašināt esošo pakalpo-
jumu klāstu, piedāvājot speciālistu 
konsultācijas atbilstoši steidzamāka-
jām vajadzībām.

Mobilā veselības aprūpes centra 
speciālisti ikdienā strādā Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcā.

Trīs gadu laikā ir izveidota prog-
ramma, kas bieži vien maina mazo 
pacientu dzīvi. Tas nozīmē ne tikai 
bērnu medicīnisko aprūpi Latvijā – 
šī programma dod ģimenēm cerī-
bu, prieku un atvieglojumu. Kopš 
2011.  gada janvāra pakalpojumi ir 
sniegti vairāk nekā 7800 reižu.

SIA Linstow Center Management 
valdes priekšsēdētājs Frode Grønvold 
stāsta: “Linstow ir lepns par savu da-
lību programmā, kas sniedz atbalstu 
Latvijas visdārgākajam resursam  – 
bērniem. Mēs uzskatām, ka veselī-
ba ir būtiskākais katram mazajam 
pacientam jebkurā Latvijas malā un 
arī nozīmīgs faktors Latvijas kā nā-
cijas attīstībā.” 

Mainot bērna dzīvi, jūs maināt 

visas ģimenes dzīvi, kas savukārt var 
mainīt sabiedrību ap sevi un galu 
galā  – visu pasauli. Mums ir ļoti 
paveicies, ka varam būt daļa no šīm 
pārmaiņām!

LiNstow aktualitātes

labdarība

jaunie veikali

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

Mazumtirdzniecības rādītā-
ji ir vieni no kritērijiem, 
kas atspoguļo Latvijas 

ekonomikas attīstības tendences. 
Jau trešo gadu pēc kārtas Linstow 
Center Management (LCM) apsaim-
niekotajos tirdzniecības centros no-
vērojams kopējā apgrozījuma pie-
augums – 5–10% gadā. Analizējot 
sīkāk, redzams, ka šo izaugsmi gal-
venokārt nodrošina vidējā pirkuma 
summas palielināšanās kombinācijā 
ar stabilu vai viegli augošu pirkuma 
skaita pieaugumu. Šāda tendence 
rāda, ka tirdzniecības centri tiek 
apmeklēti retāk, bet apmeklējumu 
reizēs tiek tērēts jūtami vairāk, tāpēc 
vidējais pirkums turpina pieaugt un 
tas nodrošina kopējā apgrozījuma 
pieaugumu.

2013. gada būtiskākie jaunumi 
saistīti ar trešā zviedru uzņēmuma 
H&M (Hennes&Mauritz) veika-
la Rīgā atvēršanu t/c Mols, pirmā 
Latvijā vīriešu apģērba veikala Blue 
Inc London atvēršanu t/c Origo, apa-
vu un aksesuāru zīmolu ALDO un 
Hogl, un modes preču veikala Ivo 

Nikkolo atvēršanu t/p Alfa, Mexx, 
Blacky Dress un Lloyd atvēršanu t/c 
Galerija Centrs, kā arī Polijas lielā-
kās apavu ķēdes CCC ekspansiju. 
Gribas pieminēt arī 360m2 Super
action mājas un saimniecības preču 
veikala, Turkebab ātrās ēdināšanas 
restorāna un SMP bankas filiāles at-
vēršanu t/c Dole.

Pie lielākajiem nākamā gadā 
plāniem var minēt Lielbritānijas 
populārā modes zīmola NEXT vei-
kala atvēršanu t/p Alfa. T/c Galerija 
Centrs plānots paplašināt sieviešu 
apģērbu, apakšveļas un aksesuāru 
veikalu Lindex. 2014. gada pavasarī 
plānots, ka t/c Mols atgriezīsies Lat-
vijā iemīļotā modes zīmola Monton 
veikals. 

Protams, iecerētas arī turpmākas 
nomnieku rotācijas un uzlabojumi 
– t/c Galerija Centrs varēs iepazīties 
ar paplašinātiem Mango, Mohito un 
Massimo Dutti veikaliem, kā arī no-
pietnas pārbūves gada sākumā t/p 
Alfa notiks cenuklubs.lv zonā, 

Turpinām aktīvi strādāt pie t/c 
paplašināšanas plāniem, tostarp 

Igaunijā – Ulemiste paplašināšanu 
Tallinā, kura jau fiziski uzsākta, un 
projektu plānots atvērt 2014. gada 
16. oktobrī. Šobrīd notiek tirdz-
niecības parka Alfa paplašināšanas 
skiču projekta apstiprināšana, un arī 
t/c Origo paplašināšanas tehniskais 

projekts patlaban ir apstiprināšanas 
stadijā, tālāk projekta attīstība ir at-
karīga no situācijas nekustamā īpa-
šuma tirgū un ekonomikā kopumā, 
tomēr plāns ir atvērt paplašināto 
t/p Alfa 2016. gadā, bet t/c Origo – 
2017. gadā.

Pēdējā pusgada laikā tirdzniecības centrā Origo atvērti 
divi jauni apavu veikali – CCC un Danija. Darbu sākuši arī 

vairāki jauni nomnieki tunelī: Tele 2, Veterinārā aptieka un Julars 
juvelierizstrādājumu stends. Kopš augusta t/c Origo 2. stāvā ir 
atvērts jaunietēm domāts sieviešu apģērba zīmols Tally Weijl no 
Šveices, un tieši t/c Origo ir atvērts pirmais Lielbritānijas vīriešu 
modes zīmola Blue Inc London veikals Baltijā. Vairāki t/c Origo 
nomnieki ir vēruši savas durvis pēc rekonstrukcijas, piemēram, 
Laiks Avenue, Skrīveru Saldumi un Vaide, kas turpmāk darbosies 
jaunās telpās 2. stāvā. No septembra t/c Origo savu darbu sāk 
apdrošināšanas sabiedrība Balta, savukārt no oktobra E tunelī 
aptiekas vietā darbu sāks MTTC smartserviss, kas piedāvās 
elektrotehnikas remontu.
Septembrī 2. stāvā tika atvērta Beātes Darbnīca, kas nodarbojas 
ar apģērbu remontu un sniedz apģērbu un aizkaru šūšanas 
pakalpojumus.
Novembrī savu darbību t/c Origo sāks Quinto PAY – ātro 
maksājumu operators. 

Jaunie nomnieku izaicinājumi

Linstow Latvijas bērniem!



4

“Blue Inc” atver 
pirmo veikalu Baltijā

Septembrī t/c “Origo” tika at-
klāts Baltijas valstīs pirmais 
“Blue Inc London” veikals. 

Tas atrodas t/c “Origo” A mājas 2. 
stāvā līdzās citiem apģērbu veika-
liem, kas ļauj tirdzniecības centra 
“Origo” apmeklētājiem – jauna ap-
ģērba kārotājiem – neklaiņot pa visu 
plašo t/c teritoriju, bet vienuviet ie-
pazīt arī citu zīmolu apģērbu veika-
lus un iegādāties vispiemērotāko. 

“Blue Inc London” veikala vadī-
tāja Liene Balode atklāj, ka apkārt-
esošajos veikalos strādājošie ir ļoti 
atsaucīgi, draudzīgi un koleģiāli. 
Tādā gaisotnē strādāt ir patīkami. 

“Esam priecīgi, ka varam piedā-
vāt jaunu apģērba zīmolu tieši vīrie-
šiem,” norāda Liene Balode. Veikalā 

“Blue Inc London” var iegādāties 
apģērbu, apavus, aksesuārus un vī-
riešu apakšveļu par adekvātām ce-
nām. Liene Balode uzskata, ka jau-
najā veikalā vīrietis var apģērbties 
“no galvas līdz kājām”.

“Lielbritānijā radītais zīmols 
“Blue Inc London” ir moderns, 
krāsains un kvalitatīvs apģērbs. Tajā 
pašā laikā arī tiem vīriešiem, kuri ir 
nedaudz konservatīvāki savā ģērbša-
nās stilā, varam piedāvāt atbilstošu 
apģērbu un arī apavus,” piebilst va-
dītāja.

Rīgā “Blue Inc London” zīmo-
la apģērbus var iegādāties tikai t/c 
“Origo”, bet vidzemniekiem šādu 
iespēju piedāvā arī Valmieras t/c 
“Valleta” esošais šā zīmola veikals. 

jaunie kaimiņi

Jauns apavu 
veikals “Danija”

T/c “Origo” ir atvērts jauns apa-
vu veikals “Danija”. “Esam 
izmantojuši iespēju, ko ne-

varējām laist garām. Priecājamies, ka 
“Danija” veikalu ķēdē jau esošajiem 
deviņiem veikaliem ir pievienojies vēl 
viens. Tas atrodas t/c “Origo” A mājas 
3. stāvā – vietā, kur vienkopus ir tik 
daudzi apavu tirgotāji,” atklāj jaunā 
veikala vadītāja Ieva Feodorova.

Šobrīd “Danija” apavu veika-
li atrodas arī citos lielākajos Rīgas 
tirdzniecības centros, kā arī 10 Lie-
tuvas pilsētās.

“Danija” piedāvā plašu apavu 
izvēli gan sievietēm, gan vīriešiem. 

Veikalā iespējams iegādāties “Bugat-
ti”, “Vagabond”, “Tamaris” un citu 
zīmolu apavus.

Tirdzniecības centrā “Origo” 
veikals “Danija” saviem klientiem 
piedāvā īpašas akcijas dažādiem zī-
moliem, ko nepiedāvā citos minētās 
ķēdes veikalos. Taču, līdzīgi kā citos 
“Danija” veikalos, arī “Origo” izvie-
totajā veikalā klienti var iegādāties 
un izmantot “Danija” atlaižu un 
privilēģiju karti – tās īpašniekam ir 
iespēja iegādāties apavu kopšanas 
līdzekļus ar 20% atlaidi un katru 
mēnesi saņemt atlaides un īpašus 
piedāvājumus.

“Tally Weijl” zīmols tikai t/c “Origo”
Augustā savu pirmo veikalu 

Latvijā atvēra zīmols “Tally 
Weijl”. Jaunais veikals atrodas 

“Origo” A mājas 2. stāvā – blakus 
daudziem citiem apģērbu veikaliem. 

“Tally Weijl” ir populārs, jaunie-
šu auditorijai aktuāls sieviešu apģēr-
bu zīmols, kas izveidots 1984. gadā 
Šveicē. Kopumā pasaulē ir tam 780 
veikali 38 valstīs.

“Modes zīmols “Tally Weijl” ir 
straujš, ar bieži mainīgām kolek-
cijām. Veikalam jaunas preces tiek 
piegādātas vairākas reizes nedēļā. 
Preču klāstā ietilpst ne tikai apģērbs, 
bet arī visi nepieciešamie aksesuāri 
un apavi,” par šo novitāti Latvijas 
tirgū stāsta jaunā veikala vadītāja 
Nataļja Rezviha.

“Mūsu klientes ir par sevi pārlie-
cinātas, ļoti sievišķīgas un modi iz-
protošas sievietes, kuras dod priekš-
roku stilam. Viņām patīk uzmanība 

un viņas nebaidās flirtēt,” stāsta Na-
taļja Rezviha un turpina: “Domājot 
par pirmā veikala atvēršanu, lielu 
nozīmi piešķīrām tā atrašanās vietai, 
jo vēlējāmies jaunā zīmola veikalu 
atvērt Rīgas centrā.” 

“Tuvākajā laikā nav plānots at-
vērt vēl citus “Tally Weijl” zīmola 
veikalus, tāpēc jaunatvērtais veikals 
t/c “Origo” būs vienīgā vieta Rīgā, 
kur varēs nopirkt šā zīmola izstrādā-
jumus,” – tā jaunā veikala vadītāja.

Kaimiņiem piedāvā 20% atlaidi
Septembrī t/c “Origo” Stacijas 

centrālajā zālē pie A tuneļa 
durvis vēra apdrošināšanas 

akciju sabiedrības “Balta” pārdo-
šanas punkts. “Jau vairākus gadus 
esam izteikuši vēlmi sadarboties ar 
t/c “Origo”, un tagad šāda iespēja 
ir radusies. Esam vietā, kur varam 
savus apdrošināšanas pakalpojumus 
piedāvāt ļoti lielam cilvēku skai-
tam. Mūsu kompānijai ir svarīgi, 
lai klients būtu apmierināts. Viens 
no veidiem, kā to veicināt, ir būt 
klientiem pēc iespējas tuvāk,” stāsta 
pārdošanas punktu vadītāja Diāna 
Stafecka.

AAS “Balta” kopumā ir 54 filiā-
les dažādās Latvijas vietās, tostarp arī 
lielākajās reģionu pilsētās. 11 filiāles 
atrodas Rīgā: tirdzniecības centros 
“Alfa”, “Mols”, “Spice”, “Riga Plaza” 
un citviet, tagad arī “Origo”. 

AAS “Balta” piedāvā apdrošinā-
šanu gan privātpersonām, gan uz-
ņēmumiem, bet t/c “Origo” esošais 
pārdošanas punkts ir orientēts uz 
fiziskām personām un nelieliem uz-
ņēmumiem. “Ikviens t/c “Origo” ap-

meklētājs, kuram ir svarīga drošība, 
var iegādāties apdrošināšanu savai 
automašīnai vai īpašumam. Dodo-
ties atpūsties uz ārzemēm, AAS “Bal-
ta” piedāvā ceļojumu apdrošināšanu, 
kā arī nelaimes gadījumu un civiltie-
siskās atbildības apdrošināšanu. 

AAS “Balta” piedāvā arī tādu 
apdrošināšanas pakalpojumu, kurš 
varētu būt ļoti aktuāls dažādu t/c 

“Origo” veikalu klientiem, proti, 
apdrošināt iespējams arī mantu, tai 
skaitā t/c “Origo” veikalos iegādāto, 
kā arī mantu norādītajā adresē vai 
ārpus adreses līdz 500 latiem.

“T/c “Origo” nomniekiem kā 
juridiskām personām mēs piedāvā-
jam vispārējo civiltiesisko apdroši-
nāšanu ar atlaidi līdz 20%,” jaunos 
kaimiņus uzrunā AAS “Balta”.

“Beates darbnīca” 
T/c “Origo” 2. stāvā iepre-

tim veikalam “Kumode” 
septembrī tika atvērta “Be-

ates darbnīca”. Tajā klientiem tiek 
piedāvāts auduma un ādas apģērbu 
remonts, apģērbu izmēra koriģēšana 
atbilstoši klienta vēlmēm, mīksto 
somu remonts, kā arī aizkaru un 
pārvalku šūšana. 

“Mēs palīdzam cilvēkam atgūt ie-
mīļotu vai dažkārt arī no jauna iegūt 
sen kārotu apģērbu, to piekoriģējot 
atbilstoši vajadzībām,” stāsta “Beates 
darbnīca” vadītāja Beata Balahano-
va. Viņa arī uzsver, ka uzņēmuma 
speciālisti ir ļoti prasmīgi sava aroda 
meistari, kuru profesionālā pieredze 
krāta 15 un vairāk gadu garumā.

Izvaicāta par interesantākajiem 
atgadījumiem, kas piedzīvoti kopš 
atvēršanas brīža, darbnīcas vadītāja 
atklāj, ka šad un tad gadās diezgan 
neparasti darba uzdevumi. “Mu-
gursoma jāpārtaisa par cepuri, jāsa-

montē kopā pārpalikumi no dzimtas 
karoga, kuru saplosījis suns, dažās 
minūtēs būtiski jāpāršuj kleita “Jau-
nā viļņa” solistei. Ir nācies arī no 
veciem, mīļiem aizkariem izveidot 
kāzu kleitu. Ir arī klients, kurš ikreiz, 

kad nopērk jaunu apakšveļu, vien-
mēr nāk pie mums ar lūgumu noār-
dīt visas “birkas”, jo tās kožot sēžam-
vietā,” – Beata Balahanova uzskaita 
klientu dažādās vēlmes un piebilst, 
ka ar prieku cenšas izpalīdzēt visiem.
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Apģērbu veikalam “Vaide” jaunas mājas

Unikālais Latvijas apģērbu zī-
mols “Vaide” mainījis māj-
vietu no t/c “Origo” 3. stāva 

uz 2. stāvu. Veikala vadība domā, ka 
šādi izdosies palielināt gan klientu 
skaitu, gan apgrozījumu. “Kā zināms, 
3. stāvā atrodas pārsvarā dažādi apavu 
un somu veikali, mēs tur neiederējā-

mies, tāpēc tagad mūsu mājas ir šeit. 
Šis ir bijis veiksmīgs solis mūsu darbī-
bā, jo tagadējā atrašanās 2. stāvā ir bū-
tiski palīdzējusi mūsu mērķu sasnieg-
šanai,” stāsta veikala vadītāja Kristīne 
Gaņuškina.

Kristīne uzsver, ka gan viņai, 
gan viņas kolēģēm “Vaide” patiesi ir 

otrās mājas, jo ļoti lielu dzīves daļu 
aizņem tieši darbs, un, kas ieprieci-
na, nevienai tas nesagādā grūtības 
vai nerada neapmierinātību. 

Kompānija “Vaide” pastāv jau 
20 gadus, tās galvenās ražotnes at-
rodas Rīgā un Jelgavā. Nemainīgi 
visaugstākais produkcijas kvalitā-
tes līmenis un lieliska visu līmeņu 
klientu apkalpošana – tie ir princi-
pi, uz kuriem visu šo gadu ritumā ir 
balstījusies kompānija “Vaide”.

Visu “Vaide” kolekciju pama-
tā ir itāļu, franču un vācu ražotāju 
audumi. Kopīgs itāļu dizaineru un 
“Vaide” modelētāju darbs garantē 
no stila un modes viedokļa izcilu 
kolekciju izgatavošanu. “Monic by 
Vaide” ir apģērbu līnija, kas tiek ra-
žota jau divus gadus un ir izstrādāta 
kopā ar itāļu dizaineriem. Šobrīd tā 
nopērkama visos “Vaide” veikalos 
gan Latvijā, gan ārpus tās.

aktuāli

“Laiks Avenue” paplašina telpas
Veikals “Laiks Avenue”, kas 

tirgo vadošo pasaules pulk-
steņu ražotāju produkciju, 

ir palielinājis tirdzniecības telpu pla-
tību, tādējādi rodot iespēju piedāvāt 
saviem klientiem plašāku pulksteņu 
un juvelierizstrādājumu klāstu. Vei-
kals joprojām atrodas t/c “Origo” 2. 
stāvā, taču tagad tas ieguvis “plašāku 
skatu uz dzīvi”.

“Tā kā “Laiks Avenue” produk-
cija ir piemērota ikvienam ģimenes 
loceklim, tad jaunā veikala atvēr-
šana dod iespēju katram izvēlēties 
sev piemērotāko pulksteni vai ju-
velierizstrādājumu,” stāsta veikala 
vadītāja Marina Šarova un piebilst: 
“Mums ir svarīgi, lai mūsu veikalā 
katrs ģimenes loceklis spētu atrast 
sev nepieciešamo.” 

Šobrīd Latvijā ir astoņi “Laiks 
Avenue” veikali. Marina Šarova ir 
pāliecināta, ka arī pārējos ķēdes vei-
kalos strādā profesionāli, laipni un 
allaž smaidīgi pārdevēji, kas spēj 
izzināt katra klienta vēlmes un pie-
dāvāt tam labāko. Veikals tirgo va-
došo pasaules pulksteņu ražotāju zī-
molus, piemēram, “Seiko”, “Alfex”, 
“Guess”, “DKNY” u.c. 

Veikala vadītāja uzsver, ka “Laiks 
Avenue” lepnums ir tieši “Seiko” 
pulksteņi – tie nes sev līdzi 100 ga-
dus ilgu vēsturi, pulksteņi ir izslavēti 
ar patiesi precīzu mehānismu, vienu 
no precīzākajiem pasaulē. 

Marina Šarova kā īpaši aktuālu 

jaunumu min uzņēmuma akciju 
novembra sākumā, kad divas ne-
dēļas veikalā būs pieejamas iekā-
rojamas atlaides – pat līdz 50 pro-
centiem. Akcijas nosaukums būs 
ļoti pamudinošs – “Laiks mainīt 
pulksteni”.

“Sportland” arī “Outlet”
Sporta un brīvā laika apģērba 

piekritējiem ļoti iepriecino-
ša ziņa – papildus jau esoša-

jam “Sportland” veikalam atvērts 
arī “Sportland Outlet”. Turpmāk šā 
apģērba tipa cienītāji, kam izšķiroši 
nozīmīga ir kvalitāte, nevis pēdējās 
modes tendences, par ļoti saprātīgām 
cenām varēs iegādāties sporta apģēr-
bu, apavus un citus sporta aksesuārus.

“Jaunais veikals ir koncentrēta 
vieta, kur nonāk iepriekšējo sezonu 
apģērbi, taču tie nebūt nav sliktāki 
par jaunajām kolekcijām,” iedroši-
na veikala vadītāja Santa Možeika, 
“turklāt “Sportland Outlet” ir uni-
kāla vieta, kur var iegādāties tādus 
sporta apģērbus, kas nekur citur nav 
redzēti, arī lielo izmēru apģērbus. 
Preču piedāvājums mūsu veikalā ir 
ļoti plašs, tāpēc ikviens var atrast sa-
vai gaumei atbilstošāko.” 

Santa vada gan t/c “Origo” eso-
šo “Sportland” veikalu, kas atrodas 
stacijas centrālās un piepilsētas zāles 
2. stāvā, gan jauno “Sportland Out-
let”, kas atrodas A ēkas 2. stāvā.

“Sportland Outlet” veikalos var 
iegādāties tādus zīmolus kā “Nike”, 
“Converse”, “Timberland”, “Ree-
bok” un daudzus citus zīmolus, kas 
ir zināmi un iecienīti visā pasaulē.

Veikalu vadītāja ar lepnumu uz-
teic ne tikai savu veikalu preces, bet, 
jo īpaši, arī darbiniekus. Santa uzska-
ta, ka viņi ir paši labākie, jo ir ne ti-
kai labi pārdevēji, bet arī ieinteresēti, 
lai veikals spētu darboties maksimāli 
labi. “Viņi nāk pie manis ar dažādiem 
ieteikumiem un padomiem, es to tie-
šām augsti novērtēju,” stāsta Santa. 

Patīkami, ka sirsnība ir abpusēja. 
“Šajā uzņēmumā valda patiesi liela 
saskaņa starp vadītāju un darbinieku, 
jo vadītājs spēj iedvesmot pārdevēju 
un pārdevējs spēj sniegt vadītājam 
savu atbalstu mērķu sasniegšanai. 
Man patīk strādāt ar klientiem un 
izzināt viņu vēlmes, es jūtos ļoti 
motivēta un svarīga šeit strādājot,” 
stāsta pārdevēja Zanda Blumberga. 
Viņa neslēpj, ka ņem piemēru no sa-
vas vadītājas un nākotnē arī vēlētos 
kāpt pa karjeras kāpnēm.

“Terranova” 
pēc rekonstrukcijas…
Pēc rekonstrukcijas darbu atsā-

cis apģērbu veikals “Terrano-
va”. Par savu jauno mājvietu 

“Terranova” ir izvēlējies t/c “Origo” 
2. stāva B ēku – te katru dienu ie-
spējams uzrunāt ļoti daudzus po-
tenciālos pircējus.

“Mēs nekad neesam sūdzēju-
šies par klientu trūkumu, taču, 
pateicoties rekonstrukcijai un ar to 
saistītajām reklāmas aktivitātēm, 
mūsu klientu skaits ir audzis. Vei-
kala rekonstrukcija ir kā atspēriena 

punkts, kas motivē mūsu darbi-
niekus un rada interesi klientos, 
tāpēc šīs pārmaiņas vērtēju pozi-
tīvi,” stāsta veikala vadītāja Diāna 
Rubene.

Veikals “Terranova” ir itāļu zī-
mols, tas piedāvā gan sieviešu, gan 
vīriešu apģērbus, kā arī naudas ma-
kus, jostas, cepures, šalles u.c. akse-
suārus. Latvijā “Terranova” darbojas 
jau desmit gadus, bet astoņus gadus 
šā iecienītā zīmola veikali atrodas arī 
t/c “Origo”.

“Style Bag” tuvāk pircējiem un konkurentiem

Veikals “Style Bag”, kurš līdz 
šim atradās A mājas 2.stāvā, 
pārcēlies stāvu augstāk uz A 

mājās 3.stāvu, tur, kur pārsvarā ir 
nopērkami apavi, somas un aksesu-
āri. Jaunā vieta ir atbilstošāka “Style 
Bag” profilam, jo arī šis veikals tirgo 
somas, lietussargus, vīriešu makus, 

sieviešu jostas un cimdi.
Uzrunātā veikala pārdevēja Mai-

ja Spalve zināja teikt, ka pārvākša-
nos esot ierosinājusi nevis veikala 
vadība, bet tā esot bijusi t/c “Ori-
go” iniciatīva. “Tā ir taisnība. Mēs 
skatāmies, kā izkārtot veikalus tā, 
lai tie cits citam piesaistītu klientus 

un lai klientiem būtu vieglāk mūsu 
tirdzniecība centra plašumos orien-
tēties,” apstiprina t/c “Origo” mene-
džeris Aleksandrs Ņemirovskis.

Maija Spalve atzīmē arī to, ka 
jaunajās telpās strādāt ir krietni vien 
vieglāk un patīkamāk, jo šīs telpas ir 
gaišākas un plašākas.

Veikals “Style Bag” t/s “Origo” 
atrodas jau kopš tā pirmsākumiem. 
Sākotnēji šis veikals bija pazīstams 
ar nosaukumu “Skārleta”, taču vē-
lāk, līdz ar īpašnieku maiņu, mainī-
jās arī veikala nosaukums. 

Veikala vadītāja Ļubova Roderika 
uzsver, ka “Style Bag” galvenā vērtī-
ba ir plašais sortiments, kas apmie-
rina gan sieviešu, gan vīriešu vēlmes 
attiecībā uz somām un citiem akse-
suāriem. “Mēs paši dodamies pie ra-
žotājiem un vairumtirgotājiem Fran-
cijā, Itālijā, Ķīnā. Mūsu sortiments 
ir mūsu pašu izvēlēts tieši Latvijas 
pircējam,” lepojas Ļubova Roderika.
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Galactico Privilēģiju kartes lietojumu sekmē ar 
Kolektīvu motivācijas programmu
Septembrī aktīvākajiem t/c “Origo” veikaliem bija iespē-
ja sacensties Kolektīvu motivācijas programmā, pre-
tendējot uz Galactico Dāvanu kartēm 50 latu vērtībā. 
Kolektīvu motivācijas programmas mērķis ir veicināt t/c 
klientu informēšanu par Galactico Privilēģiju karti. 
Septembra uzvarētāji šajā programmā bija dāvanu un 
suvenīru veikals “Duni”, Jāņa Rozes grāmatnīca un apa-
vu veikals “Gabi”. Kādas ir šo kolektīvu ļaužu domas par 
Galactico Privilēģiju karti, Kolektīvās motivācijas prog-
rammu un arī – kā izlietoti balvā saņemtie 50 lati? 

Programmā var 
piedalīties ikviens
Kolektīvu motivācijas programmā 
piedalās visi t/c “Origo” uzņēmumi, 
kuri ir iesaistīti Galactico Privilēģiju 
kartes programmā. “Šī program-
ma ir kā pamudinājums atgādināt 
klientiem par Galactico Privilēģiju 
kartēm, informēt viņus par iespē-
jām uzkrāt punktus, saņemt īpašās 
atlaides, kā arī ieinteresēt klientus šīs 
kartes iegādāties,” stāsta t/c “Origo” 
menedžeris Aleksandrs Ņemirovskis.

Kolektīvu motivācijas program-
mā visiem veikaliem un pakalpo-
jumu sniedzējiem ir vienlīdzīgas ie-
spējas tikt pie 50 latu vērtās Dāvanu 
kartes: aprēķinos tiek izmantota spe-
ciāla formula, kas nodrošina vienādas 
iespējas cīnīties par Dāvanu karti gan 
lielajiem, gan mazajiem veikaliem. 
“Ir taču skaidrs, ka, piemēram, liel-
veikalā “Rimi” ik dienu ir iespējams 
reģistrēt vairāk Galactico Privilēģiju 
karšu nekā mazajos specializētajos 
veikalos,” vērtēšanas principus skaid-
ro Aleksandrs Ņemirovskis.

Iespēju vienlīdzību ir novērtēju-
si arī viena no Kolektīvu motivāci-
jas programmas uzvarētājām, Jāņa 
Rozes grāmatnīcas vadītāja Inga 
Kaķīte: “Grāmatnīca t/c “Origo” 
telpās atrodas nostāk no lielās cilvē-
ku plūsmas. Tomēr arī mūsu veikals 
varēja veiksmīgi konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem un iekļūt starp labā-
kajiem Kolektīvu motivācijas prog-
rammā.”

Kampaņa motivē
”Jau vairākus gadus tiek kopīgi strā-
dāts lojālo klientu noturēšanā. Tā-
pēc motivējam veikalu pārdevējus, 
iesaistot viņus kopējās kampaņās. Jo 
esmu pārliecināts, ka tas, cik daudz 
klientu lietos Galactico Privilēģi-
ju karti, ir atkarīgs no t/c “Origo” 
veikalu pārdevēju piedāvāšanas un 

pārliecināšanas prasmēm. Mūsu 
pārdevējiem ir izšķiroša loma pircē-
ju informēšanā par Galactico Privi-
lēģiju kartes priekšrocībām,” stāsta 
t/c “Origo” menedžeris Aleksandrs 
Ņemirovskis.

Arī Jāņa Rozes grāmatnīcas vadī-
tāja atzīmē motivējošo lomu, kāda 
ir šai kampaņai un iespējai sacens-
ties par balvām. 

Līdzīgās domās ir apavu veikala 
“Gabi” vadītāja Natālija Dorofeje-
va. “Par kolektīvās motivācijas prog-
rammu varam teikt tikai labus vār-
dus. Tas ir iedvesmojoši!” “Kaut arī 
Kolektīvās motivācijas programmas 
kārtējais posms ir noslēdzies, veikala 
pārdevējas nenogurstoši turpina lūgt 
pircējus uzrādīt gan “Gabi” klienta 
karti, gan arī Galactico Privilēģiju 
karti, jo tas jau ir iegājies ikdienas 
komunikācijā. Taču kampaņas laikā 
mēs piedomājam vēl vairāk. Devām 
klientiem atlaides, stāstījām par Ga-
lactico Privilēģiju kartes priekšrocī-
bām,” atceras Natālija Dorofejeva.

“Noteikti iesaku visiem t/c 
“Origo” uzņēmumiem piedalīties 
Galactico Privilēģiju kartes Kolek-
tīvās motivācijas programmā. Tā 
mudina komunicēt ar klientu daudz 
tuvākā līmenī, un tad veidojas drau-
dzīga saruna uz pozitīvas nots,” pār-
liecināta ir “Duni” veikala pārdevēja 
Vita Ivanova.

Slavē Galactico karti
“Galactico Privilēģiju karte ir instru-
ments, ar kura palīdzību var palieli-
nāt un noturēt t/c “Origo” pastāvīgo 
klientu loku, turklāt ar šādu kopīgu 
programmu minēto uzdevumu var 
paveikt daudz veiksmīgāk, iegul-
dot krietni mazāk līdzekļu, nekā tas 
būtu, ja katram uzņēmumam nāktos 
tērēt savus individuālos resursus,” 
skaidro Aleksandrs Ņemirovskis.

“Lojalitātes kartes ir biznesu 

veicinošs instruments. Par to lieci-
na klientu tendence atgriezties. Arī 
apavu veikalam “Gabi” Galactico 
Privilēģiju karte lieti palīdz. Pie-
mēram, ja klients nevar izšķirties, 
kuru no diviem vienlīdz tīkamiem 
apavu pāriem iegādāties, uzzinājis, 
ka viņam kā kartes īpašniekam būs 
atlaide, nopērk abus,” tā Natālija 
Dorofejeva. 

“Iesaku visiem veikaliem pievie-
noties Galactico Privilēģiju kartes 
programmai, jo karte ir tas, kas pir-
cēju notur vienā vietā,” pieredzē da-
lās Inga Kaķīte no grāmatu veikala.

Atlaides iepriecina
“Tā kā mūsu veikalā pārsvarā ir 
daudz un dažādas sīkas preces, tad 
atlaide var likties maza. Tomēr, iz-
staigājot veikalu, pirkumu grozs 
mēdz piepildīties ar daudzām ma-
zām lietiņām, un rezultātā arī atlai-
de kļūst pamanāmāka. Tas nozīmē, 
ka klients var atļauties pie mums ie-
gādāties kaut ko vairāk,” stāsta Vita 
Ivanova, veikala “Duni” pārdevēja.

“Kad klienti uzzina, ka Galacti-
co Privilēģiju karte darbojas gandrīz 
visos t/c “Origo” veikalos un gandrīz 
katrs veikals sniedz atlaides, tas vi-
ņus iepriecina. Protams, atlaižu lie-
lums katrā veikalā ir šīs tirdzniecības 
vietas individuāls lēmums. Arī tad, 
ja atlaide ir pavisam neliela, tā to-
mēr iepriecina cilvēkus, un ieekono-
mēto naudiņu viņi, piemēram, var 
izlietot biļetes iegādei mājupceļam 
sabiedriskajā transportā,” savus pir-
cējus labi iepazinusi veikala “Gabi” 
pārdevēja Airisa Pavlova. Viņa novē-
rojusi arī tādus gadījumus, ka prece 
tiek atlikta, un cilvēks dodas mājup, 
lai nākamajā dienā atnāktu ar savu 
Galactico Privilēģiju karti, kura ie-
priekš bija piemirsta mājās, un tagad 
klients iegādājas pirkumu ar atlaidi.

“Galactico” iepriecina
Pārdevēja Vita Ivanova (“Duni”) 
ir novērojusi, ka daudzi klien-
ti iepirkšanos atstāj uz laiku, kad 
atgriežas no darba, bet pievakarē 
viņos ir manāms zināms nogurums 
un nīgrums. “Taču iepirkšanās 
klientu padara daudz priecīgāku, 
un īpaši iepriecina, ja pirkums 
ir iegādāts ar atlaidi, kuru sniedz 
Galactico Privilēģiju karte. Ar to 
iespējams iegūt ne tikai atlaidi, bet 
arī uzkrāt punktus, kurus vēlāk te-
pat varēs pārvērst dāvanu kartē,” 
stāsta Vita.

“Klienti gūst po-
zitīvas emocijas, ja jūt, 
ka par viņiem rūpējas, 
un Galactico Privilēģiju 
karte ir kā atgādinājums, 
ka klients ir gaidīts. Cil-
vēki uzreiz kļūst priecī-
gāki, kad mēs atgādinām 
viņiem par Galactico Pri-
vilēģiju karti,” novērojusi 
Airisa Pavlova (“Gabi”).

Mudina kartes 
izmantot aktīvāk
Jāņa Rozes grāmatnīcas vadītāja Inga 
Kaķīte uzskata, ka Galactico Privilē-
ģiju kartes izmantošanu veicinātu 
atgādinājumi e-pastā vai SMS vei-
dā. “Būtu arī savlaicīgi jāizziņo par 
to, ka tiek plānota lielāka kampa-
ņa, speciālās atlaides,” uzskata Inga. 
Vienlaikus viņa uzsver, ka galvenais 
tomēr ir prasīt pircējiem, vai viņiem 
ir Galactico Privilēģiju karte, jo viņi 
mēdz aizmirst to uzrādīt. 

“Tajās reizēs, kad t/c “Origo” 
kampaņu laikā par kartes izman-
tošanas iespējām ziņo skaļruņos, 
klienti paši par tām atceras. Ja klients 
izdzird reklāmu un jautā mūsu pār-
devējām, kur Privilēģiju karti var ie-
gādāties, mēs allaž paskaidrojam, ka 
to iespējams izdarīt “Origo” Infor-
mācijas centrā,” savā pieredzē dalās 
Vita Ivanova un piebilst: “Cilvēkus 
iepriecina, ka Galactico Privilēģi-
ju kartes darbojas ne tikai “Origo”, 
bet arī t/c “Alfa”, “Mols”, “Galerija 
Centrs” un “Dole”, – iespējams, kāds 
no šiem iepirkšanās centriem ir tuvu 
viņu mājām, un iegūt atlaidi un uz-
krāt punktus viņi varēs arī tur.”

“Ja klientam Galactico Privilē-
ģiju kartes vēl nav, tad iespējamais 
pirkums ar atlaidi ir kā mudinājums 
beidzot to iegādāties. Dienā šāds ga-
dījums, kad klients pirms pirkuma 
dodas noformēt Galactico Privilē-
ģiju karti, mēdz būt ne viens vien,” 
kolēģu sacīto papildina Airisa Pav-
lova (“Gabi”). 

Lepojas ar kolektīva 
panākumiem
“Galactico Privilēģiju kartes Kolek-
tīvās motivācijas programmā esam 
aktīvi piedalījušies jau vairākkārt, 
taču balvu saņemam pirmo reizi. 
Tas ir ļoti patīkami un motivējoši,” 
neviltotā priekā dalās Jāņa Rozes 
grāmatnīcas vadītāja Inga Kaķīte.

Arī dāvanu un suvenīru veikala 
“Duni” pārdevēja Vita Ivanova ne-

slēpj lepnu-
mu par savu un kolēģu kopējo 

panākumu: “Mums ir labs kolek-
tīvs, tādēļ arī esam starp labākajiem 
šajā Galactico karšu pārdošanas vei-
cināšanas kampaņas posmā.”

Tēriņi jau izplānoti
Veikala “Duni” meitenes par ko-
lektīva saņemto balvu bija patie-
si priecīgas – 50 latu nav milzīga 
summa, taču pietiekama, lai vairotu 
prieku. “Kolektīvi devāmies uz te-
pat “Origo” esošo restorānu “Gan 
Bei”. Vakaru pavadījām našķojoties 
un jautri tērzējot,” stāsta  pārdevēja 
Vita Ivanova. Savukārt apavu veika-
la “Gabi” vadītājas Natālijas Doro-
fejevas stāsts ir atšķirīgs – naudiņa 
sadalīta, katra veikala meitene sa-
ņēmusi piecus latus un iegādājusies 
sev tīkamu lietiņu. “Kolektīvā esam 
desmit meitenes, visas ir dažādas, 
atšķiras arī vēlmes. Tāpēc šāds risi-
nājums,” komentē Natālija.

“Mēs vēl neesam izmantojušas 
Dāvanu karti, bet plānojam kopīgu 
pasēdēšanu un pie viena nosvinēsim 
kolēģītes dzimšanas dienu. Pagai-
dām viņa ir atvaļinājumā, gaidām 
viņas atgriešanos. Kolektīvs mums 
ir mazs – tikai pieci cilvēki, tomēr 
ļoti draudzīgs, tādēļ pasēdēšanas pa-
rasti ir ļoti sirsnīgas,” stāsta grāmat-
nīcas vadītāja Inga.

Galactico tīk arī pašiem
Inga Kaķīte stāsta, ka Galactico 
Privilēģiju kartes ir populāras ne ti-
kai pircēju vidū. “Arī man pašai ir 
šī karte. Tāpat es mēdzu to dāvināt 
saviem draugiem un radiem, jo šī 
karte patiešām ir ļoti izdevīga. “Arī 
mūsu kolēģe Gita cītīgi krāj punktus 
un regulāri izmanto visas iespējas. Ir 
ļoti patīkami, ka karti var izmantot 
praktiski visos apkārt esošajos veika-
los. Šeit, t/c “Origo”, ir viss, kas ne-
pieciešams, – apģērbs, elektronika, 
skaistumkopšanas preces, pārtika, 
dažādas sadzīves preces…,” turpina 
Inga Kaķīte. Kādēļ tad neizmantot 
šādu lielisku izdevību: pirkt un krāt 
punktus – gandarījumu pauž cilvēki 
letes abās pusēs. 

Jāņa Rozes grāmatnīcas kolektīvs plāno kopīgu pasēdēšanas 
pasākumu un pie viena arī nosvinēt kolēģītes dzimšanas dienu

Katra no apavu veikala “Gabi” strādājošajām meitenēm saņēma piecus 
latus un iegādājās sev vēlamu lietiņu

Dāvanu un suvenīru veikala “Duni” pārdevējas kolektīvi 
devās uz t/c “Origo” telpās esošo suši restorānu “Gan Bei”
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Klientu lojalitāti  
veicina sociālajos tīklos
“Sekojot līdzi tendencēm pasaulē un Latvijā, t/c “Origo” arvien vairāk savā ikdie-
nas komunikācijā izmanto sociālos tīklus. Mēs turpinām reklamēties Rīgas ielās, 
tradicionālajos medijos, taču vienlaikus pievēršam pastiprinātu uzmanību aktīvākai 
sociālo tīklu izmantošanai, lai palielinātu mums lojālo auditoriju. Uzskatām, ka ar 
sociālo tīklu palīdzību var visefektīvāk informēt mūsu esošos klientus par t/c jau-
numiem. Tas ir veids, kā sekmēt jau esošo klientu lojalitāti pret mums,” stāsta t/c 
“Origo” menedžeris Aleksandrs Ņemirovskis.

“Mēs atrodamies ļoti veiksmīgā vietā 
– Rīgas centrā, cilvēku plūsmas vidū. 
Mums nav jāsūdzas par apmeklētāju 
trūkumu. Taču mums ir jādomā par 
to, kā šos daudzos cilvēkus padarīt 
par pastāvīgiem klientiem, par mūsu 
klientiem. Šajā ziņā sociālie tīkli var 
būt ļoti noderīgi, pat noteicoši. Ne-
zinu efektīvāku veidu,” spriež uzņē-
muma menedžeris.

T/c “Origo” ikdienā aktīvi lieto 
visus trīs Latvijā populārākos sociā-
los tīklus: Draugiem.lv, Facebook un 
Twitter. Jāatzīmē arī ceturtais – In
stagram, tīkls, kurā lietotāji dalās ar 
bildēm. Sociālo tīklu pārraudzīša-
nu t/c “Origo” ir uzticējis reklāmas 
aģentūrai “MindShare”. 

Sociālie tīkli turpina 
attīstīties
“Latvijā aptuveni 36% interneta 
lietotāju sociālajos tīklos Draugiem.
lv, Facebook un Twitter seko dažā-
du uzņēmumu un zīmolu lapām. 
Lielākā daļa šo sekotāju ir sievietes. 
Visaktīvākie uzņēmumu un zīmolu 
sekotāji sociālajos tīklos ir jaunie-
ši vecuma grupā no 16 līdz 30 ga-
diem, viņi arī kopumā ir aktīvākie 
sociālo tīklu lietotāji,” dažus faktus 
atgādina Mārtiņš Novikovs, “Mind-
Share” projektu vadītāju asistents. 
Tieši viņš ir atbildīgs par t/c “Ori-
go” sociālo kontu uzturēšanu.

“Sociālajos tīklos zīmoliem lie-
lākoties seko cilvēki ar zemākiem 
ienākumiem. Salīdzinājumā ar 
turīgākiem cilvēkiem viņi vairāk 
tiecas komunicēt ar uzņēmumiem 
un zīmoliem sociālajos tīklos. Ie-
spējams, viņus motivē vēlme ātrāk 
uzzināt par atlaidēm un izpārdo-
šanām, kā arī piedalīties dažādos 
konkursos, kuros var laimēt vērtīgas 
balvas vai tikt pie iespējas apmeklēt 
kādu pasākumu bez maksas. Tie-
sa, daudzi interneta lietotāji izvēlas 
sekot zīmoliem sociālajos tīklos ne 
tikai tāpēc, ka viņi ir šo uzņēmumu 
klienti, bet vienkārši tāpēc, ka sa-
turs ir atraktīvs un interesants – tiek 

publicēti dažādi attēli un video,” 
novērojis Mārtiņš.

Pašmāju sociālais tīkls Draugiem.
lv joprojām ir pats populārākais 
sociālais tīkls Latvijā, ikdienā to 
apmeklē lielākā daļa interneta lieto-
tāju. Arī t/c “Origo” komunikācijā 
Draugiem.lv ir galvenais sociālais 
medijs, jo te ir visvairāk t/c “Origo” 
sekotāju – 14 903. Komunikācija 
šajā tīklā balstās gan uz t/c “Origo” 
nomnieku piedāvājumiem, gan arī 
saistībā ar dažādiem pasākumiem, 
kas notiek tirdzniecības centrā. 

Katrs jaunais ieraksts tiek apska-
tīts vidēji 10 000 reižu, un lietotāji, 
kas ienāk t/c “Origo» Draugiem.lv 
lapā, nedēļas laikā vidēji veic 222 
nedēļas lapas apmeklējumus. Seko-
tāji visvairāk iecienījuši t/c “Origo” 
profilā publicētās attēlu galerijas.

Jauniešu vidū arvien vairāk pieaug 
sociālā tīkla Facebook popularitāte. 
Arī t/c “Origo” profila popularitāte 
ļoti strauji kāpj – trīs mēnešu laikā 
sekotāju skaits ir dubultojies, tādējā-
di veiksmīgi īstenojot izvirzīto prio-
ritāti – sekotāju skaita palielināšanu.

Vērtējot sociālā tīklā Facebook 
notikušās pārmaiņas, var secināt, ka 
aizvien lielāka nozīme komunikācijā 
ar sekotājiem būs attēliem – tie ir ļoti 
labi pamanāmi un lieliski papildina 
zīmola komunikāciju, tāpēc Face
book, līdzīgi kā Draugiem.lv, uzsvars 

tiek liekts tieši uz attēliem un attēlu 
galerijām, šādā veidā komunicējot 
t/c “Origo” nomnieku piedāvājumu 
un ieplānotos pasākumus.

Jūlijā tika palaista pirmā vārda 
dienu kalendāra aplikācija Facebook, 
tā atgādina aplikācijas lietotājiem 
par tuvākajām radu un draugu vārda 
dienām. Katru rītu aplikācijas lieto-
tājiem atnāk notifikācija, piemēram, 
“Lie ne Gul be un vēl 3 Tavi draugi 
šodien svin vārda dienu.” Atverot 
kalendāru, redzami tie Facebook 
draugi, kuriem konkrētajā dienā ir 
vārda diena. Vidēji mēnesī šo aplikā-
ciju izmanto 946 lietotāji.

Mikroblogošanas platformu Twitter 
ikdienā izmanto vidēji 6% interneta 
lietotāju. Salīdzinoši nelielā Twitter 
popularitāte Latvijā skaidrojama ar 
to, ka cilvēki šo sociālo tīklu lielāko-
ties izvēlas lietot kā aplikāciju savās 
mobilajās ierīcēs, nevis datorā. 

Twitter profils @TC_Origo tiek 
izmantots gan kā kanāls, kas komuni-
cē jaunākos piedāvājumus no t/c “Ori-
go” nomniekiem, gan arī kā kanāls, 
kas seko un retvīto citu Twitter kontu 
aktivitātes, kas saistītas ar t/c “Origo”. 
Šobrīd Twitter profilam @TC_Origo 
ir gandrīz 2000 sekotāju, turklāt ne-
pārtraukti ir vērojams sekotāju pie-
augums, kas nozīmē, ka cilvēkiem šis 
saturs ir aktuāls. Arī šeit profila seko-
tāju uzmanību visvairāk piesaista attēli 
– piemēram, 1. augusta ieraksts ar lie-
totāja publicētu fotogrāfiju ir saņēmis 
39 “favorites” un retvītots 22 reizes.

Staro Rīga – Staro Origo!
Jau piekto gadu pēc kārtas, īsi 

pirms valsts dzimšanas dienas 
svinībām 18. novembrī, gal-

vaspilsētā notiek gaismas festivāls 
“Staro Rīga”. Šogad tas risināsies 
no 15. līdz 18. novembrim. Ob-
jekti darbosies ik vakaru no plkst. 
18.00 līdz 23.00. Tradicionāli šim 
fantastiskajam pasākumam īpaši 
gatavojas arī t/c “Origo”.

“Staro Rīga” ir vairāku dienu 
pilsētvides objektu izstāde, kurā, 
izmantojot mūsdienu gaismas un 
video tehnoloģijas, tiek pārvērsta Rī-
gas ainava. Šogad rīdzinieki un pil-
sētas viesi varēs vērot gaismas maģiju 
gandrīz simt lieliskos pilsētvides ob-
jektos – savdabīgu ēku gaismojumu, 
multimediālas projekcijas pilsētas 
parkos, uz augstceltnēm un piemi-
nekļiem. Gaismu spēlēs pārvērtīsies 
tumšākais gada mēnesis, izgaisīs ru-
dens pelēcība un pilsēta iezaigosies 
pavisam citā dimensijā.

Jau otro gadu gaismas festivā-
la “Staro Rīga” laikā pastiprināta 
uzmanība tiks pievērsta arī “Saules 
pulkstenim – Origo Universi”, kurš 
tika atklāts tieši pirms gada, 14.no-
vembrī, dienu pirms gaismas festivā-
la sākuma. “Saules pulkstenis – Ori-
go Universi” ir deviņus metrus plats 
interaktīvs un izglītojošs dizaina ob-

jekts, kas nenoliedzami saista garām-
gājēju interesi – rosina noteikt laiku, 
iepazīt 11 Latvijas viduslaiku pilis, 
kā arī nozīmīgākos objektus Eiropas 
pilsētās. Attēlos ir redzamas visas Zo-
diaka zīmes. Šis saistošais dizaina ob-
jekts ir Linstow Center Management 
dāvana pilsētai un tās iedzīvotājiem, 
notikumu Rīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014 sagaidot. 

“Saules pulkstenis – Origo 
Universi” īpaši aizraujošs ir tumša-
jās diennakts stundās, jo tad iebū-
vētie solārie LED gaismas ķermeņi 
izgaismo objektu ar dienā uzkrāto 
Saules enerģiju.

“Gaismas festivāls “Staro Rīga” 
paver plašas iespējas, bet uzliek arī 
papildu pienākumus. Cilvēki kā 
ierasts nāks aplūkot mūsu objektu, 
drūzmēsies ap to, fotografēsies, da-
līsies ar šīm bildēm sociālajos tīklos. 
Mēs būsim notikuma centrā. Vien-
laikus mums jābūt gataviem šo 
cilvēku plūsmu pienācīgi uzņemt 
un apkalpot. Tiem tūkstošu tūksto-
šiem, kas te apgrozās ierasti, šajās 
pāris dienās piepulcēsies vēl daudzi 
tūkstoši, kas atnāks tieši uz festivā-
lu. Tā ir fantastiska iespēja, kuru 
mums jāprot izmantot!” – aizrautī-
gi mudina t/c “Origo” menedžeris 
Aleksandrs Ņemirovskis.

“Origo Summer Stage” 
turpina aizsākto
Šovasar jau ceturto gadu Sta-

cijas laukumā pie t/c “Ori-
go” darbojās vasaras kultūras 

aktivitāšu centrs “Origo Summer 
Stage”. Te notika džeza un folkloras 
festivāli, dažādi koncerti, sarīko-
jumi. Arī šogad “Origo Summer 
Stage” bija īpašs sadarbības projekts 
ar jauno talantu konkursu “Jaunais 
vilnis”. Visi “Origo Summer Stage” 
pasākumi bija bezmaksas.

“Šogad mēs turējāmies pie sta-
bilām un pārbaudītām vērtībām 
– “Jaunais Vilnis”, “Rīgas ritmi”, 
“Saulkrasti Jazz”. Te notika arī 
gadskārtējais “Origo folkfestivāls”. 
Ja redzam, ka esam uz pareizā ceļa, 
tad kāpēc kaut ko mainīt, ekspe-
rimentēt,” skaidro Aleksandrs Ņe-
mirovskis. 

No 23. līdz 28. jūlijam bezmak-
sas koncertus uz “Origo Summer 
Stage” skatuves sniedza konkursa 
“Jaunais vilnis” un “Bērnu Jaunais 
vilnis” izpildītāji. Savukārt interak-
tīvajā un izglītojošajā dizaina objek-

tā “Saules pulkstenis – Origo Uni-
versi” konkursa dalībniekiem tika 
rīkota īpaša fotosesija, kuras laikā 
katrs dalībnieks izvēlējās virzienu uz 
valsti, no kuras viņš ieradies.

Visas vasaras garumā paralēli 
koncertiem 450 m2 plašajā brīvdabas 
galerijā bija aplūkojamas foto izstā-
des. Arī tās tradicionāli ir bezmaksas. 
Lielu publicitāti guva foto izstāde, 
kas veltīta jauno talantu konkursa 
“Jaunais vilnis” dalībniekiem.

“Jau tagad sākam gatavoties 
nākamajai vasarai. Mums tā būs 
ne tikai maza jubileja – jau piektā 
sezona. Vēl būtiskāk, ka nākamgad 
Rīga būs Eiropas Kultūras galvas-
pilsēta, un tas nozīmē, ka arī par 
notiekošo Rīgas centrā – par kādu 
uzskatāms “Origo Summer Stage” 
– noteikti būs vēl lielāka interese. 
Mums savlaicīgi jādomā gan par 
to, ko piedāvāt, gan arī par to, kā 
šīs iespējas izmantot mūsu nom-
nieku un viņu klientu labā,” rezu-
mē Aleksandrs Ņemirovskis.

“Saules pulkstenis – Origo Universi” īpaši aizraujošs ir tumšajās diennakts 
stundās, jo tad iebūvētie solārie LED gaismas ķermeņi izgaismo objektu 
ar dienā uzkrāto Saules enerģiju
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8 viņi ir mūsu vidū

Elektropreču veikala “RD 
Electronic” pārdevējs Ro-
māns Cicens sākumā kautrīgi 

un ne visai labprāt, bet vēlāk jau ar 
aizrautību stāsta par saviem daudza-
jiem hobijiem, kurus var apvienot 
zem viena nosaukuma – audiovi-
zuālā māksla. Jau 10 gadus Romāns 
lielāko daļu sava brīvā laika velta 
fotografēšanai, filmēšanai, montāžai 
un dīdžejošanai. Nav nekāds brī-
nums – fotografēšana un filmēšana 
ir arī Romāna tēva vaļasprieks. Tieši 
tēvs ir palīdzējis dēlam spert pirmos 
soļus audiovizuālās mākslas pasaulē.

“Fotografēšana var būt gan va-
ļasprieks, gan profesija. Pēc manām 
domām, būt profesionālam foto-
grāfam nav grūti, ir tikai jābūt vēl-
mei pilnveidoties,” stāsta Romāns.

“Man fotografēšana ir personī-
bas izaugsmes veids,” viņš skaidro. 
Puisim ir digitālā fotokamera, un 
pats viņš domā, ka pietiekami laba, 
lai taptu kvalitatīvas bildes. Tomēr 
Romāns atzīst: lai rezultāts būtu 
tiešām labs, bez “Photoshop” prog-
rammas neiztikt. “Bilžu apstrādes 
ilgums ir atkarīgs no bildes kvali-
tātes un vēlamā rezultāta. Ir bijuši 
gadījumi, ka bildes apstrāde aizņem 
pat divas stundas. Parasti nepiecie-
šama vien toņu pielabošana, kas aiz-

ņem pāris minūtes,” stāsta Romāns.
Agrāk Romāns bija biežs vie-

sis draugu ballītēs, lai iemūžinātu 
spilgtākos momentus video. “Esmu 
filmējis arī kāzas, bet nekad par to 
neesmu prasījis naudu,” teic Ro-
māns. Arī filmēšanas pamatus viņš 
apguvis no tēva, tāpat izmantojis 
informāciju, kas pieejama interne-
tā, tomēr visvairāk iemācījies tieši 
eksperimentējot. Visus montāžas 
darbus Romāns veic “Pinackle” 
programmā, kas, viņaprāt, ir pietie-
kami ērta un saprotama ikvienam, 
kam ir interese par videomontāžu.

Bez fotografēšanas un filmēša-
nas Romāns jau visai sen aizraujas 

arī ar dīdžejošanu un dziesmu mon-
tāžu. “Agrāk strādāju “City Radio” 
Liepājā, veidoju galvenokārt atska-
ņošanas materiālu – fona mūziku, 
reklāmu, montēju raidījumus un 
dziesmas. Tas bija interesants darbs 
un man ļoti patika,” aizrautīgi stās-
ta Romāns. Viņam, kā jau liepāj-
niekam, mūzika ir tuva. Laiks, kad 
puisis darbojās kā dīdžejs Liepājas 
klubos, gan jau ir pagātne. Šobrīd 
tam neatliekot tik daudz laika, vie-
nīgi reizēm, izmantojot skaņu karti, 
“samiksē” pāris dziesmu.

Romāns sapņo par multimedi-
ju studijām nākotnē kādā no Lat-
vijas augstskolām.

Basketboliste kopš 10 gadu 
vecuma

No dekupāžas līdz biznesam 
ir viens solis

Jaunā fitnesa trenere un savu-
laik galvenā saspēles vadītāja 
vienā no labākajām Liepājas 

vidusskolu basketbola komandām 
strādā tepat “Origo”. Laurai Krie-
viņai patīk sava jaunā darba vieta 
“Cipollino” veikaliņā, kur viņa 
strādā tikai pirmo mēnesi.

Laura var droši apgalvot, ka ar 
basketbolu viņa ir uz “tu”, jo ar 
to nodarbojas jau deviņus gadus. 
“Esmu saspēles vadītāja, jo mans 
augums ir salīdzinoši īss, bet tam 
ir arī savi plusi, esmu ātra un spē-
ju paspraukties garām garajām,” 
smejas Laura. 

Skolā neesot bijis cita sporta 
veida, kas piesaistītu viņas uzmanī-
bu tik ļoti kā basketbols. “Ar kaut 
ko jau vajadzēja nodarboties, es iz-
vēlējos basketbolu. Iestājos Liepā-
jas sporta skolā, un ar laiku šī spēle 
man ļoti iepatikās. Allaž esmu arī 
labā formā!” stāsta jauniete. 

Laura startējusi arī Latvijas 
Jaunatnes līgā, kur iegūtas godal-
gotas vietas. Savā ziņā panākumi 
reģionālā līmenī ir devuši motivā-
ciju pilnveidoties.

Šobrīd Laura ir pārcēlusies uz 
Rīgu un studē fitnesu. Sākotnēji 
viņa vēlējusies mācīties par policis-
ti, tomēr veselības traucējumu dēļ 

šim sapnim nebija lemts piepildī-
ties. Jāatzīst, ka plānus, kas saistās 
ar profesijas izvēli, ir ietekmējis 
Lauras sportiskais dzīvesveids un 
– nenoliedzami – arī basketbols.

Arī tagad vasarās Laura jopro-
jām piedalās strītbola sacensībās 
dažādās Latvijas pilsētās. “Bija 
laiks, kad basketbols bija mana 
dzīve. Šobrīd tā nav. Bet es no tā 
esmu paņēmusi cīņas sparu un 
spēju nekad nepadoties grūtību 
priekšā. Laukumā mēs uzvaru 
izcīnām, to mums neviens neuz-
dāvina. Tāpat ir arī dzīvē – nākas 
pacīnīties,” smaidot teic Laura. 

Laura Langšteina strādā 
jauniešu apģērbu vei-
kalā “Cropp Town”, 

bet savu brīvo laiku viņa 
pavada, dekupējot dažādus 
priekšmetus.

“Dekupāžas tehnikā var 
apdarināt praktiski jebko – 
porcelānu, plastmasu, koku, 
metālu, papīru, stiklu un pat 
audumu. Lietojot pareizos 
darba materiālus, mēbeles, 
trauki, koka lādītes un pat 
apavi un apģērbi iegūst neat-
kārtojumu vērtību,” skaidro 
Laura. Dekupāžas tehniku 
viņa apguvusi pie savas mā-
sas un ar to nodarbojas jau 
gadu. Viņa stāsta, ka dekupāža ir 
viens no tiem rokdarbiem, kur 
galarezultāts dažreiz ir visīstākais 
pārsteigums. Atkarībā no tā, kas 
tiek veidots, gala produkts var būt 
vienkārši graujošs, piemēram, iz-
skatās kā profesionāli apgleznots. 

Skatoties uz pabeigto lietu, var 
šķist, ka dekupāža ir sarežģīta, bet 
tas tā nebūt nav. “Dekupāža patie-
sībā ir pavisam vienkārša! Ja māki 
griezt un lipināt, tad jau zini gal-
venās iesaistītās tehnikas. Pamatā 
ir tā: izgriez attēlus, pielīmē tos 
pie priekšmeta un tad pārklāj to ar 
dažām kārtām dekupāžas līmes vai 
lakas, lai attēlu pasargātu”, skaid-
ro Laura. Līmes žāvēšanai viņa iz-
manto elektrisko cepeškrāsni. Uz 
jautājumu, vai dekupāža ir darbie-
tilpīga, Laura atbild, ka vienas krū-
zes izrotāšana dekupāžas tehnikā 
parasti aizņem apmēram stundu.

Visbiežāk Laura apstrādā 
kurpju kastes, kas pārtop par glau-
nām dāvanu kārbām. Bet aizvadī-
tās vasaras lielākais veikums ir bēr-
nu ritenis. Izmantojot dekupāžas 
tehniku, Laura vienkāršu puišu 
braucamo pārvērtusi par stilīgu 
meiteņu riteni, tas ieguvis pavisam 
citu veidolu. 

Nākotnē Laura kopā ar māsu 
sapņo uzsākt nelielu biznesu, kura 
centrā būtu tieši dažādu priekš-
metu dekupāža. Jauniete atzīst, ka 
sākums būtu grūts, turklāt būtu ne-
pieciešams apgūt papildu produk-
tus, kas klientam šķistu interesan-
ti. Laura pieļauj, ka tie varētu būt 
dažāda veida aksesuāri, kas šobrīd ir 
diezgan aktuāli. Klausoties Laurā, 
ir jūtams – viņa ir apņēmības pil-
na, tādēļ var droši cerēt, ka drīzumā 
Latvijas tirgū parādīsies pavisam 
jauni un inovatīvi produkti.

Laura vienkāršu puišu braucamo 
dekupējusi par stilīgu meiteņu riteni

Suvenīru un dāvanu veikala 
“Duni” pārdevēja Inese Roga 
smaidot saka: “Nekāda šuvēja 

neesmu, vienkārši nopirku šujma-
šīnu un improvizējot sāku šūt. Ne-
kādas piegrieztnes, nekāda stresa!”

Inese stāsta, ka šuj tikai prieka 
pēc un tikai sev. Šobrīd viņas garde-
robē ir vairākas pašas šūtas kleitas, 
blūzes, šalles un citi apģērbi. “Sāku 
ar kaut ko vienkāršu, kādu šalli, spil-
vendrānu, tikai vēlāk uzdrošinājos 
pievērsties kaut kam sarežģītākam”, 
stāsta Inese. Arī viņas mamma ag-
rāk esot nodarbojusies ar šūšanu, 
tomēr Inese noliedz, ka pievēršanās 
šai nodarbei būtu notikusi mammas 
ietekmē. “Nekādi neesmu iespaido-
jusies vai arī prasījusi konsultācijas 
mammai. Gribēju pati mēģināt, ek-
sperimentēt,” tā Inese. Citiem viņa 

nešuj, jo nepieciešama vairākkārtē-
ja uzlaikošana. “Sev varu piemērīt, 
kaut ik piecas minūtes, bet ar otru 
cilvēku tā nebūtu,” skaidro Inese. 
Tāpat viņai netīk izmantot papī-
ra piegrieztnes un daudz ko dara 
“uz aci”. Protams, tas ne vienmēr 
ir labi. “Ir gadījies pieļaut kļūdas 
un pat izmest kādu sabojātu audu-
mu, bet tāds jau ir mācību process. 
Uzsākot īstenot kādu jaunu ideju, 
laiks skrien ātri un nemanot pienāk 
vakars. Mana šujmašīna ir diezgan 
skaļa, tāpēc darbi gribot negribot 
jāatstāj uz rītu, jo varētu traucēt kai-
miņiem,” stāsta Inese.

Ikdienā Inese labprāt uzvelk 
pašas šūtu apģērbu, bet, ja būtu jā-
dodas uz ballīti, kur nepieciešams 
tematisks tērps, pirmā izvēle vis-
drīzāk būtu veikals. “Man ir, kur 

pilnveidoties, ir arī, ko mācīties, 
tomēr, galvenais, – ir patikšana, 
un tad arī būs varēšana šūt gandrīz 
jebko,” apņēmīgi apgalvo Inese.

Šuj tikai sev un prieka pēc

Ikdienā Inese labprāt uzvelk pašas 
šūtu apģērbu

Jau 10 gadus Romāns lielāko daļu sava brīvā laika velta fotografēšanai, 
filmēšanai, montāžai un dīdžejošanai

Pārdevējai Vijai Krūkai darbs 
mākslas un tabakas veikalā 
“Art Tabakeria” sagādā pa-

tiesu prieku, bet brīvajos brīžos lasa 
vai izvelk adīkli. Šos hobijus Vija 

mainīt negrasās. “Visdrīzāk, ka arī 
turpmāk gan lasīšu, gan adīšu, jo tas 
ir lielisks veids, kā relaksēties un dā-
vāt prieku citiem,” stāsta Vija.

Šobrīd ļoti daudz informācijas 
ir pieejama internetā. Vai nesākam 
jau piemirst par grāmatas drukāto 
formātu? Lai nu kurš, bet ne Vija. 
Grāmatu lasīšana ir viņas aizrau-
šanās. “Galvenokārt mani interesē 
grāmatas par bērnu audzināšanu, 
par harmonisku attiecību veido-
šanu ģimenē,” stāsta Vija. Viņai ir 
dēls un piecgadīga meitiņa, tāpēc 
šobrīd šīs tēmas šķiet īpaši aktuālas. 

“Lasīšana sniedz iespēju ne ti-
kai uzzināt ko jaunu, bet arī atiet 
no ikdienas steigas. Neatņemama 

lasīšanas sastāvdaļa ir iespēja iejus-
ties dažādās situācijās un pārdzīvo-
jumos”, stāsta Vija. Atbilstošākais 
laiks grāmatu lasīšanai ir tumšie 
ziemas vakari, kad visi darbi apda-
rīti.

Izvaicāta par adīšanu, Vija at-
zīstas: “Nevarētu teikt, ka adīšana 
īsti ir mans hobijs, drīzāk tā ir ne-
pieciešamība.” Viņas adītās cepu-
res, cimdi, šalles un zeķes parasti 
paliek ģimenes lādēs, pat radiem 
īsti nepietiekot. Vienas cepures 
uzadīšanai vajag vienu pilnu die-
nu, kas it kā nav nemaz tik daudz, 
tomēr, esot mātei, sievai un veikala 
“Art Tabakeria” saimniecei, laiku 
atrast nav nemaz tik viegli.

Lasīšana un adīšana Vijai palīdz 
relaksēties un dāvāt prieku citiem

Adīšana un grāmatu lasīšana 
joprojām ir aktuāla

Bija laiks, kad basketbols bija 
Lauras dzīve. Šobrīd gan tā vairs nav

Audiovizuālā māksla kā dzīvesveids


