
Aleksandrs Ņemirovskis,  
t/c “Origo” menedžeris

Lai gan hronoloģiski par ro-
bežšķirtni tiek uzskatīta Jaunā 
gada iestāšanās, cilvēki jaunas 

cerības, jaunu elpu, zināmu pacēlu-
mu parasti iegūst tieši pavasarī līdz 
ar dabas atmošanos jaunam dzīvības 
ciklam. Līdzīgas izjūtas nav svešas 
arī mūsu lielajam sociālajam orga-
nismam – tirdzniecības centram 
“Origo”, tā darbiniekiem, nomnie-
kiem un viņu ļaudīm – klientiem un 
vienkārši caurstaigātājiem. Pavasarī 
mēs visi jūtamies saulaināki, gaišāki, 
priecīgāki – gan par to, ka aizvadīts 
drūmākais gada cēliens, gan par to, 
ka skaistākie mēneši vēl tikai priekšā. 

Tirdzniecības darbiniekiem šis 

gads sākās ar nopietnu pārbaudīju-
mu – valsts pievienojās eirozonai un 
tirdzniecībai pavisam īsā laika perio-
dā nācās radikāli pārkārtoties, tā bija 
visīstākā eiro ziema. Taču tagad var 
sacīt, ka, iestājoties pirmajam eiro 
pavasarim, pārejas grūtības ir jau aiz 
muguras. Liels paldies visiem par 
atsaucību un koleģialitāti! Domāju, 
šis periods ļoti saliedēja mūsu kolek-
tīvu. Nepazaudēsim šo labo gaisotni!

Dabā atmodai seko augšana: 
briest pumpuri, izsprāgst pirmās 
lapas, paveras ziedi, pasaule pieņe-
mas krāsainībā. Savas krāsas kopējā 
paletē ienesīs arī “Origo”. Pagāju-
šajā gadā mēs kopā atzīmējām t/c 

“Origo” 10 gadu jubileju. Šogad 
jau piekto sezonu uzsāks mūsu ko-
pīgi izauklētā pašu iniciatīva “Origo 
Summer Stage”. Turklāt jubilejas 
sezona sakrīt ar laiku, kad Rīga ir Ei-
ropas kultūras galvaspilsēta. Tas no-
zīmē, ka par notiekošo Rīgas centrā, 
tātad arī par “Origo Summer Stage”, 
noteikti būs vēl lielāka interese, sa-
vukārt mums – vēl lielāka atbildība.

Šajos piecos gados esam jau 
pieradinājuši cilvēkus, ka pavasarī 
un vasarā mūsu laukums kļūst par 
vienu no Rīgas centrālajām kultū-
ras norišu vietām. Te notiek bale-
ta, folkloras, džeza, blūza festivāli, 
mediju un publikas iecienīti pasā-

kumi. Daudzi jau ir pieraduši, ka 
visas vasaras garumā 450 m2 plašajā 
brīvdabas galerijā ir aplūkojamas 
bezmaksas fotoizstādes. 

Es domāju, ka ikviens tirdzniecī-
bas centrs var mūs apskaust par to, ka 
mums ir šāds laukums, kuru ikdienā 
caurstaigā tik daudz cilvēku un notiek 
tik daudz interesantu pasākumu. Te 
ir arī lielisks dizaina objekts “Saules 
pulkstenis – Origo Universi”, ko cil-
vēki iecienījuši kā satikšanās vietu, bet 
ārzemnieki un arī vietējie te fotografē-
jas, lai iemūžinātu atmiņas par redzēto 
Rīgas centrā. Jā, mēs patiešām esam 
pašā centrā – kūsājošas dzīves, krāsu 
un vasaras notikumu centrā!

Izbaudām nozīmīgos notikumus!
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Rīgas centrālā dzelzceļa stacija uz 
XXII Ziemas olimpisko spēļu laiku 
kļuva par “olimpisko staciju”

Trīs nedēļas pirms 2014. gada Ziemas olimpisko spēļu at-
klāšanas 450m2 plašajā brīvdabas lielformāta galerijā pie t/c 
“ Origo” bija apskatāma sporta fotogrāfa Zigismunda Zālma-

ņa lielformāta fotogrāfiju izstāde “Ceļā uz Olimpu”. Tagad tā papil-
dināta ar jaunām fotogrāfijām no Olimpiskajām spēlēm Sočos. 

Priecājamies, ka olimpiskais sacensību gars bija jaušams ne tikai 
Sočos un mūsu televizoru ekrānos, bet arī pašā pilsētas sirdī – Sta-
cijas laukumā. Šīs olimpiskās spēles mums bija īpašas, jo kopā ar 
Latvijas Dzelzceļu mēs radījām patiesu olimpisko notikumu krust-
punktu – Stacijas daļā bija iespējams vērot spēļu notikumus uz lielā 
ekrāna, bet pie “Origo” bija iespējams baudīt iepriekšējo spēļu foto 
mirkļus. Tagad dosim iespēju ikvienam paildzināt lepnuma sajūtu 
par mūsu sportistu izcilajiem sasniegumiem, pievienojot attēlus no 
šī gada spēlēm.

Olimpiskā gaisotne 
pie t/c “Origo” un 
Latvijas dzelzceļa ēkā



Evija Majevska,  
Linstow Center Management, 
tirdzniecības centru komercdirektore

Saskaņā ar uzņēmuma vadlīni-
jām, Linstow Center Manage-
ment (LCM) visos apsaimnie-

kotajos tirdzniecības centros Alfa, 
Origo, Galerija Centrs, Mols un Dole 
divas reizes gadā notiek t/c apsar-
dzes, apkalpojošo dienestu darbi-
nieku un nomnieku darbinieku eva-
kuācijas mācības. 

Ministru kabineta pieņemtie 

ugunsdrošības noteikumi noteic, ka 
objektos, kuros var atrasties vairāk 
par 50 cilvēkiem, jābūt izstrādā-
tam rīcības plānam ugunsgrēka ga-
dījumā, saskaņā, ar kuru, ne retāk 
kā reizi gadā jāorganizē praktiskās 
nodarbības – evakuācijas mācības. 
Mācības tiek veiktas ar mērķi, lai 
darbiniekiem būtu skaidra evakuā-
cijas kārtība un viņi maksimāli ātri 
varētu atstāt objektu, kā arī zinātu 
pulcēšanās vietu un nepieciešamības 
gadījumā spētu palīdzēt evakuēt ap-
meklētājus.

Evakuāciju mācību mērķis ir 

reālas evakuācijas situācijas simulā-
cija ar mērķi visām iesaistītajām pu-
sēm radīt izpratni par to, kā viņiem 
būtu jārīkojas krīzes situācijās, kas 
saistītas ar evakuāciju no objekta. Ir 
ļoti būtiski, lai apkalpojušie dienesti 
un nomnieku darbinieki būtu infor-
mēti, kā pareizi jārīkojas, kas jādara 
un ko krīzes situācijā darīt aizliegts 
krīzes situācijā, lai maksimāli ātri un 
droši pamestu objektu. 

Aicinām visus nomniekus iz-
prast šo mācību nozīmīgumu un 
aktīvi piedalīties tajās, jo tas ir katra 
darbinieka drošības jautājums! 

2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. 
gadu pēc kalendāri izlīdzinātiem 
datiem mazumtirdzniecības ap-

grozījums valstī kopumā ir pieaudzis 
par 3,8%, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes apkopotie dati. Par 4,4% pa-
lielinājās pārtikas preču mazumtirdz-
niecības apjoms, bet nepārtikas preču 
mazumtirdzniecība pieauga par 3,4%.

2013. gada decembrī salīdzinā-
jumā ar 2012. gada decembri pēc 
kalendāri izlīdzinātiem datiem sa-
līdzināmās cenās kopējais mazum-
tirdzniecības apgrozījums palielinā-
jās par 4,2%. Pārtikas preču grupā 
palielinājums bija par 8,6%, bet ne-
pārtikas preču grupā – par 1,5%, tai 
skaitā auto degvielas mazumtirdz-
niecības apgrozījums samazinājies 
par 8,2%.

Straujākais apgrozījuma pieau-
gums decembrī bija mēbeļu, apgais-
mes ierīču un cita veida mājsaimnie-

cības piederumu mazumtirdzniecībā 
– par 27,6%, mazumtirdzniecībā 
pa pastu vai interneta veikalos – par 
25,5%, lietotu preču mazumtirdz-
niecībā  – par 20,2%, tekstilizstrā-
dājumu mazumtirdzniecībā – par 
15,6%, kā arī mājsaimniecības elek-
troierīču mazumtirdzniecībā – pie-
augums par 11,2%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu 
kopējais apgrozījums faktiskajās ce-
nās, neņemot vērā kalendāra dienu 
ietekmi, salīdzinot ar pagājušā gada 
decembri, ir pieaudzis par 3,1%.

LiNstow aktualitātes

Mazumtirdzniecības apgrozījums 
pērn audzis par 3,8%

T/c Origo apgrozījums 
2013. gadā, salīdzinot 

ar 2012.gadu, ir pieaudzis 
par 2,5%, bet pirkumu skaits 
palicis praktiski nemainīgs. 
Ievērojamākais pieaugums 
novērojams apavu veikalu 
grupā (+ 16%).  Ne tik pozitīvu 
attīstību uzrādīja dažādi šaura 
profila veikali (kritums par 
1,9%), kas kopumā dod ~1/3 
no Origo kopējā apgrozījuma.

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 
izdotas jau 2006. gada oktobra bei-
gās, un šo septiņu gadu laikā ir iz-
sniegtas aptuveni pusotra miljona 
elektronisko dāvanu karšu.

Savukārt Galactico dāvanu kar-

tēs uzlādēti vairāk nekā septiņi mil-
joni eiro, kas arī ir par 3% vairāk 
nekā 2012. gadā. 

Arī Galactico Privilēģiju karte 
(GPK) saglabā popularitāti Galacti-
co tirdzniecības centru pircēju vidū. 
Saskaņā ar 2013. gada Latvijas Faktu 
veikto aptauju par karti ir informēti 
gandrīz 90% Galactico tirdzniecības 
centru pircēju un vairāk nekā ¾ no 
kartes lietotājiem ir kopumā apmie-
rināti ar kartes piedāvātajām privi-
lēģijām. Par to liecina arī fakts, ka 
2013. gadā kopā ar GPK ir reģistrēts 
vairāk nekā 1,7 milj. pirkumu. Un 

klientu aktivitāte, t.i., kartes 
lietošana, sasniedz tik augstu 
statistisko rādītāju kā 80%. 

Aicinām nomniekus 
aktīvi piedalīties Galacti-
co Privilēģiju programmā 
ar atlaidēm un īpašajiem 
piedāvājumiem. Par nosacījumiem 
interesēties TC administrācijā.

2013. gadā, ņemot vērā šī laik-
meta straujo tehnoloģisko attīstību, 
Galactico tirdzniecības centros ap-
meklētāju ērtībai tika ieviesti jauni 
interaktīvi informācijas stendi, kas 
ērtā veidā nodrošina iespēju atrast ne-
pieciešamo veikalu, salonu, ēdināša-
nas vietu, kā arī jebkuru citu objektu 
tirdzniecības centra teritorijā. Jaunais 
navigācijas risinājums ļauj apmeklē-
tājam arī iepazīties ar veikalu aktuālo 
informāciju, kā arī ar paša tirdzniecī-
bas centra aktualitātēm. 

Arī pēc septiņiem gadiem Galactico dāvanu karte, pieaugot 
konkurences apstākļiem, arvien saglabā savu popularitāti, 

un tās izsniegšanas apjomi turpina palielināties. 2013. gadā 
kopumā izdotas par apmēram 3% vairāk Galactico dāvanu kartes 
nekā gadu iepriekš, sasniedzot gandrīz 235 tūkstošus karšu. 

Atgādinājums nomniekiem!
Katrā tirdzniecības vietā jābūt 
norīkotam atbildīgajam par 
ugunsdrošību (MK Noteikumi 
Nr. 82, Ugunsdrošības noteiku-
mi) un nomniekam ir jāsaņem, 
jāaizpilda un jānodod t/c 
administrācijai veidlapa ar in-
formāciju par atbildīgo personu 
konkrētā tirdzniecības vietā, kā 
arī tirdzniecības vietās, kurās 
vienlaikus var atrasties vairāk 
nekā 50 cilvēku, – jābūt izstrā-
dātam un pieejamam indivi-
duālajam civilās aizsardzības 
plānam, un tas ir jāsaskaņo ar 
t/c administrāciju, to nosaka 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 423.
Nomniekiem, kuriem ir indi-
viduālas nosūces ventilācijas 
sistēmas, kuras nosūc tvaikus 

no virtuvēm, cepamajām krās-
nīm, grilkrāsnīm vai tamlīdzīgi, 
ir jāveic šo ventilācijas sistēmu 
pārbaude un tīrīšana ne retāk 
kā reizi gadā un par to jāizdara 
ieraksts apkures un ventilācijas 
ierīču tīrīšanas reģistrācijas 
žurnālā (MK Noteikumi Nr. 82, 
Ugunsdrošības noteikumi, 
204. punkts). Šos darbus var 
veikt tikai atbilstoši apmācīts 
speciālists (MK Noteikumi 
Nr. 82, Ugunsdrošības noteiku-
mi, 189. punkts). 
Elektroierīču lietošana nomas 
telpā ir jāsaskaņo ar t/c admi-
nistrāciju, ja tas ir nepiecie-
šams nomnieka komercdarbī-
bas nodrošināšanai. Tējkannu 
lietošana noliktavās un palīg-
telpās netiek atļauta.

Kāpēc nomniekiem 
obligāti jāpiedalās 
evakuācijas mācībās?

Elektroniskie produkti

Aicinām 
nomniekus 
aktīvi izmantot 
reklāmas 
iespējas 
interaktīvajos 
informācijas 
stendos. Par 
nosacījumiem 
interesēties TC 
administrācijā



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

2014. gads paliks vēsturē kā eiro 
ieviešanas gads Latvijā. Vidējais plā-
notais apgrozījuma pieaugums Ga-
lactico tirdzniecības centros 2014.
gadā ir ap 5.5%. Paredzam, ka arī 

šogad saglabāsies pēdējo gadu ten-
dence, kopējam t/c apgrozījumam 
mēreni palielinoties galvenokārt uz 
vidējā pirkuma pieauguma rēķina, 
kā arī nedaudz palielinoties pirku-
mu skaitam, bet apmeklētāju skaits 
saglabāsies 2013. gada līmenī.

Tāpat arī paredzams pieaugums 
pirkumiem internetā, kas iet roku 
rokā ar viedtālruņu arvien plašāku 
ienākšanu pircēju dzīvē. Šī tendence 
novērojama visā Eiropā, un arī Lat-
vijas tirgotājiem jādomā par veidu, 
kā šo iespēju izmantot savā labā. 
Tirdzniecības centru apsaimnieko-
tājiem šī tendence un jaunās teh-

noloģijas kā tādas vienlaikus ir gan 
izaicinājums, gan iespēja. 

Ka vienu no lielākajiem šī gada 
plāniem var minēt Lielbritānijas po-
pulārā modes zīmola NEXT, kā arī 
City Men/City Women, Mothercare, 
un Mohito veikalu atvēršanu t/p Alfa. 
T/c Galerija Centrs plānots atvērt 
Denim Dream, Geox, Calvin Klein, 
McNeal, Christian Berg veikalus, 
kā arī paplašināt sieviešu apģērbu, 
apakšveļas un aksesuāru veikalu Lin-
dex. 2014. gada pavasarī plānots, ka 
t/c Mols atgriezīsies Latvijā iecienītā 
modes zīmola Monton veikals, bet t/c 
Origo tiks atvērts veikals Mohito.

LiNstow aktualitātes

Evija Majevska,  
Linstow Center Management, tirdzniecības 
centru komercdirektore

Linstow Center Management sagai-
dot Rīga – Eiropas kultūras galvas-
pilsēta 2014 ir realizējis vairākus 

projektus, kas cieši saistīti ar galvaspilsē-
tas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanu un tik nozīmīgās pilsētvides telpas 
uzlabošanu. 

T/c Galerija Centrs 
vēsturiskā izstāde
T/c Galerija Centrs vēsturiskajās kāpnēs ir 
apskatāma unikāla fotoizstāde, kur pub-
liskai apskatei izliktas 63 nozīmīgas foto 
fiksācijas no t/c Galerijas Centrs vēstures. 

Šis ir projekts, kas tapis Linstow Cen-
ter Management, sadarbojoties ar Latvijas 
muzejiem, fondiem un arhīviem. Izstādē 
ir apskatāmas arī arheoloģisko izrakumu 
laikā atrasto eksponātu fotogrāfijas. Iz-
rakumos uzieti gan apģērbu piederumi 
un rotas, gan ar pilsētai tik svarīgo no-
zari – tirdzniecību – saistīti priekšmeti, 
proti, monētas un preču plombas, gan 
spēļu un izklaides piederumi. T/c Gale-
rija Centrs ir vēsturiski nozīmīga ēka, kas 
vairākkārt Starptautiskās Tirdzniecības 
centru padomes (ICSC) konkursos par 

ēku renovāciju un paplašināšanu atzinīgi 
novērtēta kā izcils dizaina objekts Eiro-
pas un pat pasaules mērogā. Tādēļ mums 
ir jo īpaši svarīgi, lai līdz ar ēkas attīstību 
tiktu godāts arī tās vēsturiskais manto-
jums, kura elementi ir saglabāti līdz pat 
mūsdienām. Lai sniegtu savu ieguldīju-
mu Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2014 norisē, tika radīta šī fotoizstāde, 
kas ikvienam dos iespēja uzzināt, kā no 
Armijas ekonomiskā veikala pirmsā-
kumiem līdz pat mūsdienām ēka ir sa-
glabājusi savu Rīgas sabiedriskās dzīves 
simbola statusu.

Saules pulkstenis – 
Origo Universi
Pasaules pilsētās satiksmes krustpunk-
tos – dzelzceļa, metro un autobusu 
stacijās – veiksmīgi līdzās pastāv tirdz-
niecība, ideālā variantā to vēl papildi-
na kvalitatīva vide un kultūras dzīve, 
kas rosina apstāties un to iepazīt. Rīgas 
centrā par šādu vietu ir kļuvis Stacijas 
laukums un tajā izveidotais kultūras 
aktivitāšu centrs Origo Summer Stage. 
Jau vairāk nekā gadu Centrālās stacijas 
laukumā pie tirdzniecības centra Origo 
pilsētas viesu un tūristu interesi piesais-
ta deviņus metrus plats interaktīvs un 
izglītojošs dizaina objekts Saules pulks-
tenis – Origo Universi. Dizaina objektu 
var izmantot interaktīvi, saulainā laikā 
paceļot roku un sekojot norādījumiem 
centrā izvietotajā astoņnieka formas 
figūrā (analemmā), kas atveido Saules 
kustību virs Zemes. Izmantojot vietu 
rādītāju koordinātas, kas atzīmētas 11 
Latvijas pilīm un 10 nozīmīgākajiem 
Eiropas pilsētu kultūras objektiem, var 
iegūt plašāku informāciju par konkrēto 
kultūras objektu.

Saules pulkstenis – Origo Universi ir 
LCM dāvana pilsētai un tās iedzīvotājiem 
Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 
sagaidot. 

Tirdzniecības centrs Origo 2014. gadu sagaida ar pozitīvām 
pārmaiņām. Tirdzniecības centram pievienosies tādu Latvijā 

iecienītu zīmolu veikali kā – modes zīmola Mohito veikals un 
Milani bērnu apavu veikals. 
Origo klientu iecienītais demokrātiskais apģērbu veikals Meta 
mainīs savu atrašanās vietu uz jaunām telpām. Apģērbu veikali 
Image un Verita, paliekot esošajās tirdzniecības platībās, ir veikuši 
rekonstrukciju un modernizāciju.  
2014. gadā tiek plānota arī Jāņa Rozes grāmatnīcas paplašināšanās 
un pārcelšanās uz jaunām telpām.

Nodibinājuma Rīga 2014 
vadītāja Diāna Čivle stāsta: 

„Šobrīd Rīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014 ir veiksmīgu 
sākusi savu programmu. Esam jo 
īpaši priecīgi, ka šim nozīmīgajam 
notikumam gatavojāmies kopā ar 
uzņēmējiem, kuri izturas atbildīgi 
pret kultūru un pilsētvidi, ieguldot 
līdzekļus tās uzlabošanā.”

LCM realizētie projekti 
Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 zīmē

Jauni veikali
Saules pulkstenis – Origo Universi Stacijas laukumā pie t/c Origo

T/c Galerija Centrs vēsturiskajā izstāde
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Naudas pārvedums 
15 minūšu laikā 
T/c “Origo” ir kļuvis ne ti-

kai par tirdzniecības, bet arī 
banku un finanšu pakalpo-

jumu centru. Tagad jau esošo pakal-
pojumu klāstu papildinājis “Quinto 
Pay” piedāvājums 15 minūšu laikā 
pārskaitīt naudas summas līdz 5000 
USD vai EUR apmērā uz vairāk 
nekā 100 pasaules valstīm un 3000 
apkalpošanas punktiem. 

“Quinto Pay” sadarbojas ar vai-
rākām starptautiskām sistēmām, kas 
nodarbojas ar ātrajiem naudas pār-
vedumiem fizisko personu starpā. 
“Quinto Pay” partneru izstrādātās 
maksājumu sistēmas ļauj klientiem, 
neatverot kontu bankā, ātri, ērti un 
droši veikt naudas pārvedumus sa-
viem tuviniekiem un draugiem.

“Quinto Finance” finanšu pro-
duktu attīstības vadītāja Agnese 
Dūduma stāsta, ka t/c “Origo” ir 
ļoti pateicīga vieta, kur visvieglāk, 
ērtāk un ātrāk izmantot “Quinto 
Pay” pakalpojumus, tāpēc arī savu 
izvēli biznesa uzsākšanai “Quinto 
Pay” ir saistījusi tieši ar “Origo”.  

Būtiska “QuintoPay” priekšro-

cība ir arī darba laiks: darbdienās 
no 10:00 līdz 21:00, sestdienās līdz 
20:00, bet svētdienās – līdz 19:00.

Agnese Dūduma piebilst, ka 
“Quinto Pay” plāno atvērt klientu 
apkalpošanas centrus arī citās lielā-
kajās Latvijas pilsētās, par dislokā-
cijas vietām izraugoties stratēģiski 
izdevīgos tirdzniecības centrus.

Jaunie kaimiņi

“Milani” – apavu veikals bērniem
T/c “Origo” apavu stāvā, kā 

daudzi dēvē A korpusa 3. 
stāvu, kopš 15. februāra 

strādā arī specializētais bērnu apavu 
veikals “Milani”.

“Mūs nevar dēvēt par jaunu 
nomnieku, jo “Milani” ir viens no 
uzņēmuma “Eiropas Apavi” veika-
liem. Mēs arī neslēpjam šo saistību, 
bet, gluži otrādi, to reklamējam un 
izmantojam. Visiem “Eiropas Apa-
vi” klientiem tagad iesakām bērnu 
apavus iegādāties “Milani”,” stāsta 
“Eiropas Apavi” izpilddirektore Ilo-
na Leimane, atgādinot, ka “Eiropas 
Apavi” pieder ne tikai apavu veikali 
“Milani” un “Eiropas Apavi”, bet arī 
“Elche” un “Gino Rossi”.

Šis ir jau otrais “Milani” veikals. 
Pirms kāda laika šāds veikals tika at-
vērts t/c “Spice”.

““Milani” ir savs kolektīvs, bet 
visi darbinieki, protams, iekļau-
jas arī lielajā “Eiropas Apavi” sai-
mē. Darbinieki bieži aizvieto cits 
citu, izpalīdz. Arī karjeras izaugsmi 
var turpināt citās “Eiropas Apavi” 
struktūrvienībās,” skaidro Ilona 
Leimane.

Bērnu apavu veikala “Milani” 
kolekcija ir ļoti plaša – tajā ir vai-
rāk nekā 1000 apavu modeļi jeb-
kurai gaumei, sākot no 17. izmēra 
pavisam maziņiem līdz 41. izmēram 
pusaudžiem. Ilona Leimane uzska-
ta, ka ar šādu piedāvājumu “Milani” 
ir lielākais specializētais bērnu apa-
vu veikals Baltijā.

“Arī blakus esošajā veikalā “Ei-
ropas Apavi” mums ir bērnu apavu 
kolekcija, tiesa gan, tikai sākot ar 
30. izmēru. Tagad te varam vairāk 
vietas atvēlēt jauniešu apaviem. Kad 
redzam, ka klients interesējas arī 
par bērnu apaviem mazuļiem, mu-
dinām viņu apmeklēt arī “Milani” 
veikalu,” skaidro Ilona Leimane.

“Īpaši gribu atzīmēt šādu lietu: 
lai iedrošinātu vecākus pie mums 
iegādāties apavus saviem bērniem 
bez viņu klātbūtnes, esam ļoti pre-
timnākoši. Ļaujam vecākiem apa-
vus iegādāties bez piemērīšanas. Ja 
nu tomēr tie ir par mazu, tad varam 
gan tos samainīt, gan arī atgriezt 
naudu,” par bērnu apavu tirdzniecī-
bas specifiku stāsta Ilona Leimane.

Arī šis veikals, sekojot pēdējā 
laika jaunajai tendencei, tika atklāts 
bez lielas svinēšanas. “Jā, bija svētku 
noformējums, lai klienti ievēro, ka 
te ir kaut kas jauns, bija arī atbilsto-
ši noformēts skatlogs Stacijas lauku-
ma pusē, kur cilvēku plūsma liela. 
Cilvēki šādas lietas ātri pamana, sāk 
cits citam ieteikt. Par jaunā veikala 
atvēršanu ziņojām internetā un so-
ciālajos tīklos. Mēs šajā jomā esam 
ļoti aktīvi – arī tāpēc, ka mums ir 
pašiem sava lojalitātes karte un liela 
klientu datu bāze. Vēl reklamēja-
mies tirdzniecības centra restorānos, 
piemēram, “IL Patio”, kur uz gal-
diņiem ir izvietota informācija par 
mums,” mārketinga pieredzē dalās 
Ilona Leimane.

Autorizēts mobilo telefonu serviss
au tā lielais pakalpojumu klāsts, 
kas pieejams t/c “Origo”, kļuvis 
vēl plašāks. Tagad te var ne tikai 
pievīlēt atslēgas, salabot somu, 

saīsināt bikses, bet arī salabot mobi-
lo telefonu jaunatvērtajā “MTTC” 
mobilo pakalpojumu servisā. Te-
pat var nopirkt arī mobilo telefonu 
aksesuārus un rezerves daļas.

“MTTC Latvija” vadītāja Diāna 
Ganusa informē, ka uzņēmums ir 
autorizēts serviss vairākiem telefonu 
zīmoliem, piemēram, “Samsung”, 
“Nokia”, “LG”, “Motorola”, “Sony”, 
“Huawei” un “Cat” telefoniem. Uz-
ņēmumā labo arī “iPhone”, “HTC” 
un “Blackberry” telefonus, te var 
nodot arī “Just5” telefonus.

Šobrīd t/c “Origo” darbojas tikai 
pieņemšanas punkts, kā arī aksesuāru 
un rezerves detaļu veikals, bet jau drī-
zumā te sāks strādāt arī dežurējošais 
meistars. “Skatāmies, kas ir tie pakal-
pojumi, kurus tieši šajā vietā cilvēki 
gribētu saņemt uzreiz. Šobrīd jau ir 
izkristalizējies, ka tie varētu būt me-
hāniskie bojājumi, piemēram, stikliņa 
vai korpusa nomaiņa. Ļoti raksturīgs 
“ātrais” pakalpojums ir drošības koda 
noņemšana. Visbiežāk klienti vēršas 
pie mums pēc tam, kad bērni kaut ko 
ne tā ir saspaidījuši, vai arī pēc tam, 
kad paši ir uzstādījuši jaunu kodu, bet 
nevar to atcerēties,” stāsta vadītāja.

“MTTC Latvija” galvenais birojs 
atrodas Čaka ielā 62, turpat strādā 
arī meistari. “Līdz šim klientiem bija 
jānogādā savi telefoni mūsu birojā, 
bet tagad viņiem ir pieejama daudz 
ērtāka dislokācijas vieta. T/c “Ori-
go” taču atrodas pašā Rīgas centrā, 

visiem pa ceļam,” par jaunajām ie-
spējām priecājas Diāna Ganusa.

Kā vienu no jaunā servisa priekš-
rocībām Diāna min darba laiku. Bi-
rojs Čaka ielā, tāpat kā pārējie mobilo 
telefonu servisi, ierasti strādā tradi-
cionālajā darba laikā, pa dienu, bet 
t/c “Origo” esošais centrs ir pieejams 
līdz pat 21:00. “Domāju, ka ar šādu 
darba laiku, un šādā atrašanās vietā 
mēs saviem klientiem esam daudz 
pieejamāki,” atzīmē Diāna Ganusa.

Telefonus cilvēki remontē arvien 
biežāk. Iepriekš, brīžos, kad telefons 
jau sākt “niķoties” vai arī izskatā no-
lietojies, cilvēki, iespējams, būtu pir-
kuši jaunu aparātu. Tagad esam kļu-
vuši taupīgāki un nesam to remontēt. 
“Pie meistariem nāk arī tāpēc, ka te-
lefons ir mīļš un pierasts. Nereti arī 
tāpēc, ka telefonā ir saglabāta ļoti vēr-
tīga informācija,” novērojusi Diāna.

“Pagaidām vēl grūti spriest, cik 

daudz mums ir tādu jaunu remonta 
klientu, kas par par šo pakalpojumu 
uzzinājuši, caurstaigājot t/c “Origo”. 
Tomēr katru dienu ienāk cilvēki, lai 
iegādātos aksesuārus, interesējas par 
remonta izmaksām. Jūtam, ka esam 
cilvēku plūsmā,” stāsta Diāna Ganusa.

Jaunā servisa atklāšana gan esot 
bijusi bez lieka trokšņa. “Mums tas 
viss notika pēkšņi. Radās iespēja te 
iznomāt telpas, tāpēc darbību nācās 
uzsākt strauji. Izziņojām tikai sa-
viem klientiem, arī sadarbības part-
neriem,”– tā Diāna.

“MTTC” ir starptautisks uzņē-
mums ar 10 gadu stāžu. Tā galve-
nais birojs atrodas Lietuvā, Kauņā. 
Lietuvā uzņēmums darbojas visās 
lielajās pilsētas, arī citās valstīs, pie-
mēram, Igaunijā, Nīderlandē, Balt-
krievijā. Latvijā uzņēmumam šo-
brīd ir trīs dislokācijas vietas – viena 
Liepājā un divas Rīgā.

Jauns zīmols “Norsy” 
debitē t/c “Origo”

“Norsy” ir jauns un am-
biciozs tirdzniecības 
zīmols, kurš, piesais-

tot dizaina un mārketinga speciā-
listus, ir radīts tepat Latvijā. Jau-
natvērtais sieviešu apģērbu veikals 
piedāvā labas kvalitātes apģērbu un 
aksesuārus par mērenām cenām.

Uzņēmuma īpašnieks Dmit-
rijs Tolstokorovs atklāj, ka viņam 
nepatīk publiski runāt par plā-
niem. “Varu atklāt, ka šis ir pirmais 
“Norsy” veikals. Gribam te noturē-
ties un izmantot šo vietu, lai attīstī-
tos. Mērķis? – Pēc kāda laika redzēt 
“Norsy” kā atpazīstamu tirdzniecī-
bas zīmolu,” Dmitrijs Tolstokorovs 
ir vārdos visai skops.

Kāpēc sākām ar t/c “Origo”? Šis 
tirdzniecības centrs ir it kā vārti uz 
visu Latviju, krustceles, Rīgas sirds, 
Latvijas sirds. Šeit ir vislielākā cilvē-
ku plūsma,” savu izvēli pamato jaunā 
veikala vadītājs.

“Šajā tirdzniecības centrā ir savda-
bīga atmosfēra, te cilvēki nesteidzīgi 
pavada laiku, gaidot savu reisu, vai 
arī ir nule kā ieradušies. Viņi staigā, 
vēro, analizē. Jāprot tikai atrast veidu, 

kā šo interesi pārvērst pirkumos,” – tā 
Dmitrijs Tolstokorovs.

“Norsy” veikalā var iegādāties 
preces, kas ražotas Francijā, Itālijā, 
Lietuvā, arī Ķīnā. “Lai gan “Norsy” 
vēlas sevi pieteikt ar kvalitāti, nevis 
cenām, arī mums ir produkcija no 
Ķīnas. Tomēr vēlos uzsvērt, ka Ķīna ir 
ļoti dažāda, un tur var iepirkt džinsus 
gan par 3 dolāriem, gan arī par 50,” 
skaidro Dmitrijs.

“Kolekciju mēs veidojam paši. 
Mēs orientējamies uz tā saukto vidē-
jo pircēju un uz augšu. Es nesauktu 
mūsu cenas par zemām, drīzāk tās ir 
mērenas un ļoti atbilstošas tai preces 
kvalitātei, kādu mēs piedāvājam,” 
stāsta Dmitrijs Tolstokorovs.

“Interese atvērt šeit veikalu mums 
bija jau sen, bet pēdējos sešus mēne-
šus uz to virzījāmies ļoti mērķtiecīgi. 
Piesaistījām stilistus, mārketinga spe-
ciālistus, dizainerus. Kad šeit bija re-
monts, var sacīt, ka es te teju vai dzī-
voju. Gala rezultātā, šķiet, ir izdevies 
radīt interesantu veikalu, vietu, kur 
uzrunāt klientus, saistīt viņu interesi 
ar īpašu piedāvājumu un individuālu 
attieksmi,” rezumē veikala vadītājs.
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Viens no “Meta” veikaliem
jaunajās telpās piedzīvo
grandiozu atklāšanas nedēļu
Viens no diviem “Meta” veika-

liem, kas atrodas t/c “Origo”, 
ir pārcelies uz jaunām tel-

pām. Lai gan tās ir nedaudz mazākas 
par iepriekšējām, tomēr jau tagad ir 
saskatāmas daudz lielākas iespējas. 
Veikala vadītāja Jeļena Sorokoļetova 
stāsta, ka preču klāsts ir kļuvis vieglāk 
pārskatāms, un no tā noteikti iegūs 
pircēji, jo viņiem būs vieglāk atrast 
sev vispiemērotāko preci.

“Tagad abi “Meta” veikali atrodas 
vēl tālāk viens no otra – viens pircējus 
gaida 2. stāvā B korpusa pašā galā, bet 
otrs – A korpusā, arī var teikt, ka pašā 
galā. Un šādi, no attāluma, mēs viens 
otru papildinām. Katram no mūsu 
veikaliem ir savs pircējs. A korpusā 
klienti ierodas lielākoties speciāli, ar 
nodomu iepirkties, savukārt B korpu-
sa kontingents ir galvenokārt garām-
gājēji, kuri, kā zināms, savos pirku-
mos ir vairāk impulsīvi,” novērojusi 
Jeļena Sorokoļetova.

Pēc pārvākšanās uz jaunajām tel-
pām laikposmā no 27. februāra līdz 8. 
martam tika rīkoti dažādi pasākumi. 
Veikala atvēršanās dienā pirmajiem 
50 pircējiem “Meta” izsniedza dāva-
nu kartes, bet pilnīgi visiem pircējiem 
tika dāvinātas jostas. Visu atklāšanas 
dienu laikā apmeklētāji varēja iegādā-
ties jaunās kolekcijas preces ar 20% 
atlaidi. Savukārt 6. un 7. martā veika-
lā uzstājās animators un dīdžejs, viņi 
izklaidēja pircējus un sniedza tiem 
pozitīvas emocijas.

“Lai uzturētu svētku sajūtu, mēs 
visus pircējus cienājām ar konfektēm. 
Nevaram, protams, izmērīt, kā pircē-
jiem tās garšoja, kā viņi jutās šajās die-
nās, bet vienu gan zinām droši – šajās 
dienās tika apēsts 7 kilogrami konfek-
šu,” Jeļena Sorokoļetova smaida.

“Atceros arī, ka jaunā veikala at-
klāšanas dienā jau pirms darba uzsāk-
šanas pie mūsu ieejas drūzmējās liels 

cilvēku skaits. Par to bijām gan pār-
steigti, gan arī priecīgi. Tas taču ir tik 
uzmundrinoši, kad redzi, ka par mūsu 
preci ir tik liela cilvēku interese,” atce-
ras Jeļena Sorokoļetova.

“Pārceļoties uz jaunajām telpām, 
interjera krāsas tika saglabātas, bet 
aprīkojumu gan nomainījām. Tagad 
mums ir jaunas mēbeles un iekārtas. 
Nomainījām arī iepriekš klientiem 
iepatikušos rozā kases aparātu –tas ta-
gad ir klasiski melns,” par jaunumiem 
informē Jeļena. Ļoti būtisks jaunums 
ir pielaikošanas kabīnes, kuras tagad 
ir vēl ērtāk izvietotas, turklāt to skaits 
palielināts līdz desmit.

“Esam izveidojuši arī “TOP sten-
du”. Tajā pircēji varēs vienuviet aplū-
kot aktuālākās un pieprasītākās pre-
ces, kuras tiek tirgotas mūsu veikalā. 
Pārmaiņas ļāva pievērst uzmanību arī 
klientiem un viņu apkalpošanai, rū-
pēm par to, lai jaunajās telpās uzlabo-
tos komunikācija starp pārdevēju un 
klientu un lai tā būtu daudz brīvāka,” 
stāsta Jeļena Sorokoļetova.

Jaunajā veikalā lielāka uzmanība 
pievērsta “stiprajam dzimumam” – vī-
riešu apģērbu stends novietots jaunā 
un redzamā vietā. “Iepriekš vīriešu 

apģērbi atradās tālā nostūrī, daudziem 
klientiem pat bija radies nepareizs 
priekšstats, ka mēs vīriešu apģērbu 
nemaz netirgojam. Pēc pārvākšanās 
vīriešu drēbes ir izvietotas pašā priek-
šā, redzamākajā vietā. Un tas patie-
šām strādā! Tagad pie mums iegriežas 
daudz vīriešu, kā arī sievas, kas meklē 
apģērbu savām otrajām pusēm,” in-
formē Jeļena Sorokoļetova.

“Vecajās telpās mēs strādājam 
līdz 22. februārim, bet jau pēc ne-
pilnas nedēļas – 27. februārī – sā-
kam tirgoties jaunajās telpās, tādē-
jādi tirdzniecības pārtraukums bija 
pavisam neliels. Pārvākšanas notika 
ļoti operatīvi. No tirdzniecības vie-
dokļa labi bija tas, ka varējām jaunās 
telpas remontēt, bet vecajās tikmēr 
turpināt tirdzniecību,” Jeļena Soro-
koļetova ir apmierināta. 

“Darbiniekiem šajā laikā piespie-
du dīkstāves nebija – visi bijām ie-
saistīti telpu iekārtošanā un dažādos 
darbos tirdzniecības uzsākšanai,” stās-
ta veikala vadītāja. Viņa arī novēroju-
si, ka veikala darbiniekiem jaunajās 
telpās strādāt patīk, jo te nav jūtama 
saspiestība, ir psiholoģiski ērtāk, tāpēc 
arī strādāt ir vieglāk.

pārmaiņas

“Image” pārsteidz ar vizuālām pārmaiņām
Klasiskā stila sieviešu apģērbu 

veikals “Image” 14. februārī 
– visu mīlētāju dienā – sava 

veikala apmeklētājus pārsteidza ar 
vizuālām pārmaiņām. Veikala pār-
devēja Jeļena Biteniece pauž gan-
darījumu gan par acīmredzamajiem 
jauninājumiem veikalā, gan arī par 
svētkiem, kas tika sarīkoti klientiem 
izremontētā veikala atklāšanas dienā. 

“Veikals “Image” t/c “Origo” 
telpās darbojās jau kopš pašiem 
pirmsākumiem. Gadu gaitā esam 
izveidojuši apjomīgu klientu da-
tubāzi, visus viņus informējām par 
izremontētā veikala atklāšanu 14. 
februārī. Sanāca ļoti daudz cilvē-
ku. Visus cienājām, centāmies arī 
ar ikvienu aprunāties, jo tāds nu ir 
mūsu veikala stils – būt individuālā 
saskarsmē ar katru klientu. Mūsu 
klientes taču ir īpašas. Tās ir dāmas, 
solīdas sievietes, kuras zina ko vēlas 
un kā vēlas, bet vienlaikus ir arī ļoti 
prasīgas gan pret preci, gan arī pret 
veidu, kā šī prece tiek piedāvāta un 
tirgota. Domāju, ka klientes sajuta 

mūsu rūpes par viņām. Domāju arī, 
ka viņas iespaidoja tā brīža fantas-
tiskā atmosfēra, redzot, cik daudz 
cilvēku ir mūsu draugu lokā,” atklā-
šanas dienu ar prieku atceras Jeļena 
Biteniece.

Visiem klientiem tika piedāvāta 
20% atlaide jaunās sezonas precēm. 
“Mums arī ļoti paveicās ar laiku, 
jo jau atklāšanā varējām klientiem 
piedāvāt jauno pavasara kolekciju,” 
stāsta Jeļena Biteniece.

Kā informē Jeļena, ziemas kolek-
cijas preces bija izpārdotas jau pirms 
veikala slēgšanas remontam. “Klienti 
ir jau pieraduši, ka februārī notiek 
tradicionālā ziemas kolekcijas izpār-
došana, taču šoreiz mums tā sakrita 
ar pirmsrekonstrukcijas izpārdošanu, 
kad piedāvājām ļoti labas atlaides – 
līdz pat 70 procentiem. Ar izpārdo-
šanas rezultātiem bijām ļoti apmieri-
nāti,” tā Jeļena Biteniece.

Veikals „Image” tika slēgts 7. 
februāra vakarā. Tādējādi pircējiem 
tas bija slēgts tikai sešas dienas. To-
mēr šī nedēļa bijusi ļoti saspringta 

– bija jāpaspēj veikt remontu, ap-
kopot neizpārdoto preci, kā arī līdz 
veikala atklāšanai 14. februārī bija 
jāiekārto jaunās telpas un jāizvieto 
tajās jaunā prece.

Dažas veikala darbinieces šo nedē-
ļu izmantoja atvaļinājumam, tomēr 
vairums turpināja strādāt, lai nodro-

šinātu operatīvu darbības slēgšanas 
un pēc tam atjaunošanas procesu.

“Klienti nebija pārsteigti par šo 
pārtraukumu, jo mēs jau savlaicīgi 
viņus par to bijām informējuši. Gai-
dāmās pārmaiņas nevarēja nepama-
nīt arī tāpēc, ka bija lielās pirmsre-
konstrukcijas izpārdošanas laiks, tās 

gaitā laikā mēs bijām ļoti aktīvi in-
formējot klientus gan par to, ka bū-
sim laiciņu slēgti, gan arī par to, kad 
būsim atkal atvērti,” atceras Jeļena.

Remonta laikā tika mainītas 
telpu krāsas, mēbeļu un apģērbu 
izkārtojums, izvietoti lieli spoguļi, 
iegādāti un uzstādīti jauni maneke-
ni, kā arī ieviesti interesanti dizaina 
elementi, piemēram, skaistās bildes 
pie sienām, kas arī radīja veiksmīgu 
gala rezultātu. Līdz ar telpas vizuālā 
izskata maiņu tika ieviestas arī nelie-
las korekcijas “Image” logo, tagad tā 
dizainā ir vairāk brūnās krāsas. 

“Ar pārmaiņām esam ļoti apmie-
rināti. Jaunais telpu noformējums 
un jaunā atmosfēra patīk mums 
pašiem, bet vēl vairāk priecē tas, ka 
jūtam, cik ļoti apmierinātas ir mūsu 
klientes. Mums ar klientiem ir iz-
veidojušās ļoti ciešas, draudzīgas un 
izpalīdzīgas attiecības, tagad izjūtam 
arī to, ka klientes, redzot mūsu pār-
maiņas, ar prieku dalās savās emo-
cijās,” gandarījumu pauž Jeļena Bi-
teniece.

“Verita” pēc remonta – 
sieviešķīga un stilīga
Modernu sieviešu un jaunie-

šu apģērbu veikals “Veri-
ta” ir izremontējis savas 

telpas. Tagad tās daudz vairāk atbilst 
uzņēmuma piedāvātajai precei.

“Visgrūtāk mums gāja ar gries-
tiem. Nācās pārdomāt gan izskatu, 
gan arī to, kā griestos iekārtot attiecī-
gu apgaismojumu, jo gaismai ir ļoti 
būtiska nozīme atbilstošas atmosfē-
ras radīšanā,” pārmaiņas ieskicē vei-
kala īpašnieks Radiks Hakimovs.

“Gribējām, lai veikala dizains 
kopumā būtu atbilstošs tai precei, 
kura nopērkama mūsu veikalā. Mēs 
piedāvājam apģērbu un aksesuārus 
jaunām un jauneklīgām sievietēm. 
Arī cenas ziņā mūsu preces nav dār-
gas, cenas varētu raksturot kā stabilas 
vidējās. Un tādam pašam ir jābūt arī 
veikala dizainam,” stāsta īpašnieks.

Remonts tika veikts divas nedē-
ļas, un šajā laikā veikals bija slēgts. 
Hakimova kungs uzslavē celtnieku 
darbu, viņi nelika vilties un strādā-
ja gan vēlās vakara stundās, gan arī 
brīvdienās.

Daļa darbinieku šajās divas ne-
dēļas bija devušies atvaļinājumā, 

daži aizvietoja kolēģus citos “Verita” 
veikalos, kas atrodas t/c “Mols” un 
t/c “Dole”. Radiks Hakimovs zināja 
teikt, ka daži darbinieki šo piespie-
du atvaļinājumu esot izmantojuši 
ļoti praktiski – veikala remonta ie-
spaidā remontējuši savus dzīvokļus. 

Pirms remonta “Verita” rīkoja 
izpārdošanu, un veikala vadība ar 
tās norisi un rezultātiem ir ļoti ap-
mierināta. Tādēļ pēc remonta vei-
kals varēja uzsākt darbu, piedāvājot 
jaunu preču klāstu. “Mums paveicās 
ar laiku, jo uzreiz pēc atklāšanas va-
rējām sākt jauno pavasara sezonu. 
Tāpēc arī izlēmām veikt remontu 
tieši šajā laikā. Vasarā plānojam sa-
ņemt jaunus zīmolus no Vācijas, un 
arī par to tika padomāts, kad veicām 
remontu,” stāsta Radiks Hakimovs.

Veikals “Verita” t/c “Origo” dar-
bojas jau trīs gadus. Tajā var iegādāties 
apģērbus, kas ražoti dažādās Eiropas 
valstīs, Austrumu zemēs, kā arī vie-
tējos ražojumus – T-kreklus, džem-
perus, blūzes, svārkus, bikses, peld-
kostīmus. Kolekciju papildina plašs 
aksesuāru klāsts – somas, šalles, jostas, 
lakati un itāļu zeķubikses “Silca”.

Līdz ar remontu “Image” veikalā ir jauni manekeni, jauns sienas noformējums. 
Izmaiņas skārušas arī “Image” logo

Pārceļoties tuvāk citiem apģērbu veikaliem, “Meta” ir ieguvusi jaunus 
klientus, kuri līdz vecajām telpām nenonāca

“Verita” veikalā ir jaunas grīdas flīzes, nomainīta tirdzniecības lete, pie kuras 
strādā pārdevēji, mainītas preču izvietošanas vietas. Jaunums ir sievišķīgie 
sienu krāsojumi
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Lielākais apavu 
piedāvājums 
vienuviet
T/c “Origo” A korpusa 3. stāvā cits citam blakus ir 
desmit apavu veikali. Tā nav nejaušība. T/c “Origo” 
menedžeris Aleksandrs Ņemirovskis atceras, ka savu-
laik ir pieņemts ļoti tālredzīgs lēmums, un tagad jau 
daudzi 3. stāvu dēvē arī par apavu stāvu, bet pircēji 
cits citam iesaka šo apavu veikalu puduri kā vietu, kur 
ir vislielākā apavu piedāvājuma koncentrācija Latvijā.

“Senāk apavu veikali bija 
izmētāti dažādos t/c “Ori-
go” korpusos un stāvos, 

bet šobrīd visi specializētie apavu vei-
kali ir vienuviet, izņemot sporta apa-
vus un outletu. Esmu pārliecināts, 
ka ieguvēji no šādas koncentrācijas 
ir gan pircēji, kuriem tagad ir iespēja 
salīdzināt un novērtēt apavu kvalitā-
ti, piedāvājumu, stilu, arī cenas, gan 
arī paši apavu veikali – ne tikai mo-
tivējošās konkurences dēļ, bet arī tā-
pēc, ka tik daudzu veikalu atrašanās 
vienuviet veicina klientu plūsmu, kas 
bagātina visus,” uzskata menedžeris.

“Apavu stāvs ir viens no mūsu 
tirdzniecības centra veiksmes stās-
tiem. Ar to varam pamatoti lepo-
ties, esam līderi, jo salīdzinoši ne-
lielā teritorijā piedāvājam vislielāko 
apavu izvēli. Plānojam to izmantot 
arī mūsu reklāmās. Ar prieku gan 
jākonstatē, ka par šo stāvu jau dar-
bojas reklāma “no mutes mutē”, arī 
nomnieki sajutušies īpaši,” stāsta 
Aleksandrs Ņemirovskis.

Lielākie ieguvēji – pircēji
“Vislielākais ieguvējs no šādas kon-
centrācijas ir mūsu pircējs. Ja apavu 
veikali būtu izmētāti dažādos t/c 
“Origo” stāvos un korpusos, tad 
klientiem būtu jātērē laiks, arī pū-
les. Pārvietojoties no stāva uz stāvu, 
no korpusa uz korpusu, iespējams, 
pazustu uzmanība, pacietība, un 
apaviem ieplānotā nauda tiktu iztē-
rēta citiem mērķiem. Bet tagad mēs 
redzam, kā klients ierodas mūsu 
stāvā, kā mērķtiecīgi meklē apavus, 
uzlaiko, salīdzina, bet beigās ar no-

pirktu preci dodas prom,” novēro-
jusi uzņēmuma “Eiropas Apavi” iz-
pilddirektore Ilona Leimane.

Arī apavu veikala “NS King” 
vecākā pārdevēja Olga Boginska 
ir ievērojusi klientus, kas te nāk 
speciāli iegādāties apavus, jo zina, 
ka t/c “Origo” trešajā stāvā ir ļoti 
liela apavu izvēle. “Viņi atnāk pie 
mums, uzlaiko apavus, tad palūdz 
mirkli pārdomām, dodas apstaigāt 
citus veikalus, bet vēlāk atgriežas, 
stāsta, kā citur šādi apavi bijuši vēl 
citā krāsā vai citā cenā,” stāsta Olga 
Boginska.

Veikala “Danija” vadītājs Gus-
tavs Kaķītis uzskata: lielais piedāvā-
jums klientu šajā stāvā notur ilgāk. 
“Lai gan es domāju, ka te vairāk ir 
caurstaigātāju, nevis cilvēku, kas 
mērķtiecīgi ieradušies pirkt apavus. 
Mēs arī esam novērojuši lielu klien-
tu skaita pieplūdumu no ārzemēm. 
Tie ir cilvēki, kas brauc ar vilcienu, 
Krievijas un Baltkrievijas iedzīvo-
tāji, kuri te ierodas pirms došanās 
prom, protams, ir arī viesi no citām 
valstīm. Sākumā viņi te ienāk ne-
jauši, bet, iespaidojušies no redzē-
tā, uzkavējas,” novērojis Gustavs 
Kaķītis.

Tuvums nebaida
“Nezinu, kā citi, var jau būt kāds no 
apavu veikaliem arī baidās no šādas 
konkurences, taču es esmu pārlie-
cināta, ka mēs visi varam būt tikai 
ieguvēji. Mūsu rīcībā nav pētījumā 
balstītas informācijas par attieksmi 
pret izklaidus esošiem veikaliem un 
to koncentrāciju vienuviet, tomēr 

esmu pārliecināta, ka, kopā esot, 
mūsu apgrozījums ir lielāks, jo viens 
veikals pievelk pircējus arī citiem,” 
stāsta “Eiropas Apavi” izpilddirek-
tore Ilona Leimane.

Arī Gustavs Kaķītis no veika-
la “Danija” uzskata, ka atrašanās 
tuvu citam pie cita veikaliem ir 
izdevīga. “Ja apavu veikali nebūtu 
vienkopus, iespējams, pircējs pie 
kāda nemaz neaizietu, bet tagad 
pircējam, kuram ir interese par 
apaviem, pārredzamā attālumā ir 
visi apavu veikali. Protams, ja mēs 
būtu vienīgais apavu veikals, pie-
mēram, 1. stāvā, mums ietu labāk 
nekā šeit kopā ar pārējiem. Bet vi-
siem labāk ir tā, kā te šobrīd,” uz-
skata Gustavs Kaķītis.

Savukārt apavu veikala “NS 
King” vecākā pārdevēja Olga Bo-
ginska ir pamanījusi, ka šāda tuvība 
mudina veikalus būt savā starpā  vēl 
draudzīgākiem un izpalīdzīgākiem. 
“Ja mūsu piedāvājumā nav mājas 
čības vai sporta apavu, mēs noteikti 
pateiksim, kur tās var nopirkt. Te 
nav tā, ka viens par otru stāsta kaut 
ko sliktu vai klusē dēļ principa. Mēs 
visi kopā esam atbildīgi par pozitīvo 
gaisotni,” stāsta Olga.

Konkurence motivē
“Mēs visi te esam tonusā. Atslābt 
nevaram. Tās ir konkurences pozi-
tīvās iezīmes. Mums ir vērīgi jāska-
tās, kas jauns konkurentiem, mums 
jābūt ļoti komunikabliem attiecības 
ar klientiem, lai sajustu viņu vaja-
dzības. Konkurējam arī ar lojalitātes 
programmām, piemēram, mums ir 
pašiem sava lojalitātes karte. Konku-
rējam ar piedāvājumu, lai tas būtu 
savlaicīgs, jo ir klienti, kas vēlas būt 
droši, ka visu paspējuši iegādāties 
vēl pirms jaunās sezonas sākuma, un 
vēlas to izdarīt tad, kad nauda vēl 
makā,” stāsta “Eiropas Apavi” izpild-
direktore Ilona Leimane.

Arī Olga Boginska no “NS 
King” akcentē konkurenci, kuras 
dēļ katrs apavu veikals cenšas no vi-
sas sirds. Olga arī stāsta, ka ļoti lielu 
vērību velta preču izkārtojumam. 
To nākas mainīt visai bieži, jo tiek 
sekots līdzi ne tikai sezonai, bet ie-
vērotas arī klientu intereses un bla-
kus veikalos redzētais.

Specializācija
Veikala “Danija” vadītājs Gustavs 
Kaķītis ir pamanījis, ka šādas konku-
rences apstākļos vieglāk iet tiem apa-

vu veikaliem, kuri specializējas. “Pie-
mēram, vienuviet ir vairāk sieviešu 
apavu ar zemiem papēžiem, cituviet 
– ar augstiem. Jo specializētāki mēs te 
būsim, jo vairāk no šādas tuvības ie-
gūsim, bet vienādie un nespecializētie 
veikali viens otram drīzāk varētu pat 
traucēt,” uzskata Gustavs Kaķītis.

Specializācijas nozīmi akcentē 
arī “Eiropas Apavi” izpilddirektore 
Ilona Leimane, kā piemēru minot 
uzņēmuma nesen atklāto speciali-
zēto bērnu apavu veikalu “Milani”, 
kurš šāda formātā ir lielākais veikals 
Baltijā. Ilona Leimane uzskata, ka 
“Milani” būs viens no tiem nomnie-
kiem, kas mudinās cilvēkus speciāli 
doties uz t/c “Origo”. “Iepriekš dau-
dzi no mūsu šā brīža klientiem bija 
spiesti braukt pēc bērnu apaviem uz 
citiem tirdzniecības centriem, bet ta-
gad viņi ir patiesi priecīgi, ka apavus 
bērniem, turklāt tik lielā izvēlē, var 
iegādāties pilsētas centrā. Pie mums 
taču ir tik ērti nokļūt, jo īpaši tiem 
cilvēkiem, kuri ikdienā pārvietojas 
ar kājām vai sabiedrisko transportu. 
Un ja nu reiz cilvēks ir nonācis mūsu 
stāvā, mums jāprot uzkavēt viņu te 
ilgāk, piedāvājot ne tikai apavus bēr-
niem,” mudina Ilona Leimane.

aktuāli

Jaunais apsardzes vadītājs uzslavē kolēģus
Kopš 2014.  marta t/c “Ori-

go” ir jauns apsardzes vadī-
tājs. SIA GRIFS AG iekšējā 

konkursa kārtībā šo amatu ir ieguvis 
Raimonds Laškops, kurš iepriekš 
šajā objektā jau gadu strādāja kā 
maiņas vecākais.

“Linstow Centre Management” 
objektos Raimonds Laškops strā-
dā jau kopš 2009. gada. “Sāku t/c 
“Mols” kā apsargs, tad trīs gadus biju 
arī maiņas vecākais. Pēc tam pārnācu 
uz t/c “Origo”. Taču man šis darbs 
patīk, turklāt es ļoti vēlējos palikt 
gan uzņēmumā GRIFS AG, gan arī 
strādāt kāda no “Linstow Centre Ma-
nagement” objektiem, jo te es pazīstu 
cilvēkus, zinu arī kārtību un regla-
mentu,” stāsta Raimonds Laškops.

Lai kļūtu par t/c “Origo” apsar-

dzes vadītāju, Raimonds Laškops pie-
teicās SIA GRIFS AG iekšējā konkur-
sā. “Arī tas, ka šādus amatus var iegūt 
vien caurspīdīgā konkursā, liecina par 
to, kāds ir uzņēmums. Kāpēc es pie-
teicos? Tāpēc, ka vados pēc principa, 
ka ikvienam kareivim ir jāsapņo kļūt 
par ģenerāli,” tā Raimonds Laškops.

“Ko tālāk? Vēlos šeit strādāt ilgi. 
Es arī apzinos, ka mana profesionālā 
pieredze, kas iegūta, strādājot šajā 
objektā, ir liela vērtība. Tāpēc jau 
visi mani priekšgājēji tikuši pārvi-
lināti, jo darba tirgū pieredze, īpaši 
jau mūsu jomā, ir lielā vērtē. Tās ir 
gan daudzās evakuācijas, gan cilvē-
ku masas, ar visu no tā izrietošo spe-
cifiku, arī objekta lielums,” uzskaita 
Raimonds Laškops.

Par izvēlēto profesiju Raimonds 

Laškops ir gandarīts, tai veltīti jau 
gandrīz divi gadu desmiti. Uzkrātas 
zināšanas, pieredze, arī gandarījums, 

un šobrīd viņš par pārmaiņām savā 
darba dzīvē nedomā. 

Raimonds Laškops ir pārlieci-
nāts, ka t/c “Origo” ir ļoti izaicinošs 
objekts ikvienam apsardzes dienes-
ta darbiniekam. “Te ir tik specifisks 
kontingents! Caurstaigātāji, iebrau-
cēji, izbraucēji, ārvalstu tūristi, ieklīst 
arī bezpajumtnieki. Te nav garlaicīgi, 
te nav rutīnas, katru dienu kaut kas 
jauns. Darbs man patīk!” – Raimonds 
vārdos jaušams apmierinājums. 

Jaunajā amatā Raimonds Laš-
kops vēlas turpināt kolēģu aizsākto 
un raudzīties arī uz priekšu, tā, lai 
būtu aizvien labāk un drošāk. „Mani 
kolēģi un priekšgājēji ir daudz darī-
juši, lai mazāk dzirdētu cilvēkus vīps-
nājam: ai, tā jau stacija, tas jau “Ori-
go”! Tagad arī tā vairs nesaka, jo nav 

pamata. Tagad par t/c “Origo” runā 
kā par paraugu. Arī es uzskatu, ka 
apsardzes dienests šajā objektā strādā 
patiešām labi!” – Raimonds Laškops 
lepojas ar savu kolēģu veikumu.

“Kā objekta vadītājs vēlos no-
komplektēt te stabilu un profesionālu 
kolektīvu. Mums ir nepieciešami sta-
bili un uzticami darbinieki. Diemžēl 
arī pie mums ir bijuši gan tādi, kas ar 
saviem pienākumiem nespēj tikt galā, 
gan tādi, kuri nemaz nevēlas tikt galā. 
Viņi atnāk uz darbu, bet jau pēc brīža 
pazūd, it kā objektā, ne paši piezvana, 
ne atbild uz zvanu. Kā lai uz tādiem 
paļaujas? Mana padomju laika armi-
jas pieredze šādas lietas neļauj izprast. 
Man ir izveidojusies cita attieksme 
pret darbu un disciplīnu,” par saviem 
principiem stāsta Raimonds Laškops.

Raimonds Laškops uzskata, ka apsargi 
ir daudz paveikuši, lai t/c “Origo” 
strādātu droši. Viņš vēlas nostiprināt šo 
komandu, lai mazinātu kadru mainību
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Sociālie tīkli ikdienas komunikācijā

mārketings

Twitter profils @TC_Origo tiek izmantots gan kā kanāls, 
kas komunicē jaunākos piedāvājumus no t/c “Origo” 
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 2237 
sekotāju, turklāt četru mēnešu laikā sekotāju skaits ir pie-
audzis par 674, kas nozīmē, ka cilvēkiem šis saturs ir ak-
tuāls. Arī šeit profila sekotāju uzmanību visvairāk piesaista 
attēli,  ko lietotāji retvīto vai atzīmē kā īpašu, viņiem ak-
tuālu saturu.

3694
(+2082)

2237
(+674)

ALEKSANDRS 
ŅEMIROVSKIS 
T/c “Origo” 
vadītājs 
Tel. 67073101 
aleksandrs.
nemirovskis@linstow.lv  

OļEGS 
MAļEJEVS 
T/c “Origo” 
tehniskais menedžeris 
Tel. 67073102 
olegs.malejevs@linstow.
lv 

IRīNA 
TOROPOVA 
T/c “Origo” 
mārketinga menedžere 
Tel. 67073103 
irina.toropova@
linstow.lv  

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

NATāLIJA 
SOROKINA
Info centra 
vadītāja 
Tel. 67073030
info@origo.lv

RAIMONDS 
LAŠKOPS
Apsardzes 
vadītājs 
Tel. 67073000
apsardze.origo@
linstow.lv

JāNIS 
SEMEIŅIKOVS
PS “A.B.C. 
engineering” 
projektu vadītājs
Tel. 26531153
abc.engineering@
inbox.lv 

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

Pašmāju sociālais tīkls Draugiem.lv joprojām ir pats popu-
lārākais sociālais tīkls Latvijā. Arī t/c “Origo” komunikācijā 
Draugiem.lv ir galvenais sociālais medijs, jo te ir visvairāk t/c 
“Origo” sekotāju – 18 896. 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 apskatīts vairāk nekā 10 000 
reižu, un vidēji dienā ir 260 lapas apmeklējumi.

Arvien pieaug sociālā tīkla Facebook popularitāte. Arī t/c 
“Origo” profila popularitāte ļoti strauji kāpj – sekotāju pie-
augums četru mēnešu laikā par 2 082, sasniedzot jau 3 694 
sekotājus.

Atšķirībā no citiem sociālajiem medijiem Facebook ie-
raksti netiek rādīti visiem profila sekotājiem. Vidēji viens 
ieraksts sasniedz 400 – 500 sekotājus, kad šo ierakstu “like” 
vai “share” lapas sekotāji, tas tiek parādīts plašākai auditori-
jai (sekotājiem, kuriem iepriekš šis ieraksts neparādījās). Tas 
nozīmē, ka lai ziņas būtu aizvien pamanāmākas, tām noteikti 
jābūt papildinātām ar attēliem, un lai nepazustu starp kon-
kurentu aktivitātēm, periodiski jāplāno dažādas aplikācijas/
spēles, kas atraktīvā veidā iesaistītu lapas sekotājus.

T/c “Origo” lielformāta reklāmas Rīgas centrā

Trīsskaldnis Dzirnavu un Brīvības ielas krustojumā pie viesnīcas “Latvija”. 
Reklamējam apģērbus, apavus un ēdināšanas pakalpojumus

Reklāmvieta Lāčplēša un Valmieras ielas 
krustojumā

Universālais baneris tiek izmantots starpkampaņu 
periodos uz t/c “Origo” fasādēm un uz reklāmvietas 
Lāčplēša un Gogoļa ielas krustojumā

18 896
(+3993)

“Sekojot līdzi tendencēm pasaulē un Latvijā, t/c “Ori-
go” arvien vairāk savā ikdienas komunikācijā izmanto 
sociālos tīklus. T/c “Origo” ikdienā aktīvi lieto visus 
trīs Latvijā populārākos sociālos tīklus: Draugiem.lv, 
Facebook un Twitter. Sociālo tīklu pārraudzīšanu t/c 
“Origo” ir uzticējis reklāmas aģentūrai “MindShare”. 
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Vēstures valdzinājums

Ainārs Grintiņš, t/c “Origo” 
apsardzes maiņas vecākais, 
par savu vaļasprieku sauc 

vēsturi. Īpaši viņu ieinteresē Latvi-
jas teritorijā notikušie kari, ar tiem 
saistītās valstis un to karavadoņi.

“Interesi par vēsturi izjutu jau 
skolas laikā. Skolā šajā priekšmetā 
man vienmēr bija vislabākās atzī-
mes. Tāpat bērnībā lielu iespaidu 
atstāja sarunas ar vecvecākiem un 
citiem vecāka gadagājuma tuvinie-
kiem, kuri man daudz stāstīja savas 
atmiņas par 2. pasaules karu, par le-
ģionāru gaitām, par Kurzemes katlu. 
Vēl atceros, ka maniem vecvecākiem 
mājās bija senas vēstures grāmatas, 
kuras bērnībā ar lielo interesi šķirstī-
ju un lasīju,” atceras Ainārs Grintiņš.

“Arī mani vecāki nāk no Kur-
zemes, tur esmu pavadījis daudz 
laika, tāpēc jo īpaši interesanti man 
likās stāsti par Kurzemes katlu, kur 
cīnījās latviešu karavīri, mani aiz-
rāva viņu varonība – ja jau tik ilgi 
izdevās noturēties un nepadoties. 
Mani šis periods ir interesējis arī 
vēlāk, tāpat kā stāsti par latviešu ka-
rotājiem citos karos,” stāsta Ainārs. 

“Tagad mani ļoti aizrauj vēs-
tures grāmatas, arī filmas un TV 
pārraides, kas veltītas vēsturei. Nav 
jau tā, ka lasu tikai par aizgājušiem 
laikiem, atrodu laiku arī daiļlitera-
tūrai un populārzinātniskai litera-
tūrai. Tomēr visvairāk brīvo laiku 

veltu vēstures izzināšanai,” – Ai-
nārs Grintiņš par savu aizraušanos 
ir runīgs.

“Visvairāk es interesējos par ka-
riem, jo īpaši tiem, kas tieši vai ne-
tieši skāruši Latvijas teritoriju. Te 
ir karojuši zviedri, vācieši, poļi, arī 
francūži, krievi. Rīga visos laikos 
bijis iekārojams kumoss. Bet mani 
interesē ne tikai norises kaujas 
laukā, bet arī cilvēki, personības, 
kas šajos karos bijušas iesaistītas, 
tostarp Napoleons un Zviedrijas 
karalis Kāris XII,” savas intereses 
raksturo vēstures entuziasts.

“Daudz esmu lasījis arī par to, 
kā veidojās Latvijas valsts, par Zem-
gales, Kurzemes un Latgales vēsturi, 
par Rīgu, arī par vietējiem valdnie-
kiem. Vēl ļoti daudz esmu lasījis par 
latviešu strēlniekiem – gan tiem, 
kas karoja  Latvijā, gan arī tiem, 
kuri cīnījās Krievijā,” stāsta Ainārs. 

“Ilustrētā Vēsture”, protams, ir 
Aināra Grintiņa iecienītākais žur-
nāls, garām netiek laists neviens 
numurs, dažkārt tiek lasīta arī 
“Ilustrētā Zinātne”. Vēstures izziņas 
alku mudināts, Ainārs Grintiņš ir 
apbraukājis  vēsturiskās vietas visā 
Latvijā, izstaigāts Tīreļpurvs un 
Ziemassvētku kauju vietas, daudz 
pabūts kaujas vietās Kurzemes katlā.

Lai gan šad un tad galvā iešāvu-
sies doma par pievēršanos vēstur-
nieka profesijai, tomēr studēt vēs-

turi Ainārs Grintiņš nav devies un 
vēsture viņam palikusi tikai hobija 
līmenī. Nu jau daudzus gadus ir 
veltījis  darbam apsardzē, no tiem 
10 gadi ir aizvadīti t/c “Origo”. 
“Darbs apsardzē ir arī ļoti izdevīgs, 
lai interesētos par vēsturi: mans 
darba režīms ir šāds – vienu dien-
nakti strādāju, bet pēc tam divas 
diennaktis ir brīvas. Šajās brīvajās 
dienās tad nu man ir vairāk brīvā 
laika, kad varu pievērsties arvien 
jaunām vēstures grāmatām,” rezu-
mē Ainārs Grintiņš.

t/c “OrigO” apsargi ārpus darba

T/c “Origo” apsargs Ar-
mands Vilcāns basketbolu 
spēlē jau krietni sen – kopš 

6. klases. “Patika un padevās! Sā-
kumā biju Preiļu 1. pamatskolas, 
vēlāk – Preiļu Valsts ģimnāzijas 
komandā. Kad sāku studēt Lat-
vijas Banku augstskolā, treniņus 
savienot ar mācībām bija grūti, un 
basketbols sāka traucēt mācībām.”

“Skolas laikā treniņi bija pēc 
stundām. Tagad speciāli netrenējos, 
spēlēju brīvajā laikā. Piedalos arī 
sacensībās, piemēram. Preiļu atklā-
tajā čempionātā, esmu piedalījies 
arī vairākos Ghetto Basket turnīros. 
Esam bijuši gan 13. vietā starp 30 
komandām, gan 6. vietā starp 10 
komandām,” atceras Armands.

Armands atzīstas, ka spēles lau-
kumā var labi iepazīt cilvēkus, viņu 
raksturus un īpašības. “Ir tādi, kas, 
malā stāvot, daudz runā, bet, kad 
tiek laukumā, paši neko nemāk 
parādīt, pat nodriblēt kārtīgi nevar. 
Taču ir arī tādi, kas atbildīgā brīdi 
prot uzņemties iniciatīvu, turklāt 
ne tikai uzņemas, bet arī visu izda-
ra,” novērojis Armands Vilcāns.

“Sekoju līdzi notikumiem NBA, 
pārsvarā cenšos skatīties spēļu apska-
tus, bet, ja ir laiks, vēroju arī spēles. 
Vislielākā interese man ir par Maia-
mi Heat komandu, tā, kā zināms, ir 
pēdējo divu gadu čempione. Tur spē-
lē gan leģendārais Džeimss Lebrons, 

gan arī mans favorīts Veids Dveins. 
Man ļoti patīk viņa spēles stils. Nav 
tā, ka viņš domā tikai par savu statis-
tiku. Viņš domā par komandas spēli, 
atdod skaistas piespēles,” NBA ma-
čos vēroto komentē Armands.

Latvijas klubiem Armands gan 
īpaši līdzi neseko. “Protams, es zinu, 
ka VEF ir čempions, zinu arī, ka 
šogad ļoti spēcīgs ir “Ventspils” sa-
stāvs. Bet man vairāk patīk tas, kas 
notiek viņpus okeāna, tur spēlētais 
basketbols mani uzrunā spēcīgāk. 
Tur ir vairāk skaistu spēles momen-
tu, vairāk caurgājienu, tur vairāk 
domā par skatītāju,” uzskata Ar-
mands Vilcāns.

No Ikšķiles uz Ogri ar velo
au no bērnu dienām t/c “Ori-
go” apsargam Leonam Raicam 
pozitīvas emocijas ir saistītas 
ar velosipēdu. Ja laika apstākļi 

braukšanai ar velosipēdu nav pie-
mēroti, tad Leons Raics mājās mi-
nas ar velotrenažieri.

“Ja man ir jāizvēlas – braukt uz 
veikalu ar mašīnu vai velosipēdu, es 
dotu priekšroku velosipēdu. Bet uz 
darbu gan es braucu ar mašīnu, jo 
katru dienu braukt no Ikšķiles uz 
Rīgas centru – tas ir pārāk tālu,” 
sūkstās Leons Raics.

“Mana mīļākā braukšanas vieta 
ir veloceliņš gar Daugavu, gar Rīgas 
HES dambi. No Ikšķiles līdz Ogrei 
ir aptuveni 10 km vienā virzienā. 
Braucot normālā ātrumā, es Ogri 
sasniedzu 20 minūtēs. Tur uz mir-
kli piestāju, padzeru līdzpaņemto 
minerālūdeni un tad dodos atpakaļ. 
Kad esmu atgriezies mājās, jutos 
ļoti labi,” – Leons ar acīmredzamu 
patiku stāsta par ierasto rituālu 

Ziemā un lietavās Leons Raics 
ar riteni, saprotams, nebrauc. Bet, 
lai ierastais ritms netiktu mainīts, 
mājās ir velotrenažieris, kuru Leons 
aktīvi izmanto. “Uzlieku atbilstošu 
slodzi, nosaku braukšanas laiku, uz-
lieku fonā mūziku, un tik minos,” 
stāsta Leons Raics. “Pēc ceļgala ope-
rācijas ārsts man ieteica nevis skriet, 
bet braukt ar velosipēdu. Lai gan šis 
braucamrīks man ir mīļš jau kopš 
bērnības, ārsta ieteikumus man 
bija kā papildu pamudinājums at-
sākt pedāļu mīšanu,” izklāsta Leons 
Raics.

“Neesmu tālbraucējs. Arī tuvākā 
nākotnē neesmu plānojis doties kādā 

tālā veloceļojumā. Savulaik mans tā-
lākais brauciens bija no Ikšķiles līdz 
Saulkrastiem, biju devies apciemot 
radus. Lai brauktu tik tālu, ir jāprot 
sadalīt spēkus. Atceros, ka toreiz jau 
pie Juglas gribēju stāties, jo uzņem-
tais temps bija pārāk ātrs. Taču tad 
pie Ādažiem atvērās otra elpa, un 
tālāk jau gāja vieglāk. Liela nozīmē 
ir arī pretvējam. Vienu gan zinu – 
iesēsties aizmugurē smagajiem ir ļoti 
bīstami, turklāt tagad arī neviens tik 
lēni vairs nebrauc,” Leons dalās savā 
velobraucēja pieredzē. 

Leons Raics ar sirsnību atceras sa-
vus riteņus – bērnu dienu “Škoļņik”, 
vēlāk tika braukts ar “Tūrist” – ku-
ram salūza pārnesumi, tad pienāca 
“Ukraina” kārta – kaislīgais riteņ-
braucējs vēl tagad atminas tā cenu – 
59 rubļi. Šobrīd Leonam Raicam ir 
parasts kalnu velosipēds ar smalkāku 
profilu. Protams, ka, sākoties sezonai, 
viņš pats savu braucamo arī apkopj.

Velosipēds ir piemērotākais līdzeklis, 
kā Leonam Raicam uzturēt sevi formā

Vilnis Lippe jau divus ga-
dus strādā par t/c “Origo” 
apsargu. Senāk, dzīvojot 

Valmierā, viņš trenējās boksā, bet 
vēlāk pievērsās poverliftingam, 
konkrētāk, smagatlētikas trīscīņai. 
Vilnis ir izmēģinājis savu varēša-
nu arī spēkavīru sacensībām – vil-
cis kravas fūres, cēlis akmeņus un 
skrējis ar simt kilogramus smagu 
mucu uz pleciem.

“Poverliftingam es pievērsos 
tad, kad jau daudz laika biju pava-
dījis svaru zālē. Te vēlos uzsvērt, ka, 
manuprāt, apsargam ir jābūt sport-
iskam, viņam sporta zāli vajadzētu 
apmeklēt vismaz divas trīs reizes 
nedēļā. Viena lieta ir trenēties tikai 
tāpēc, lai labi izskatītos, lai justos 
labā sportiskā formā, taču poverlif-
tings piešķir ikdienas darbam svaru 
zālei jaunu dzinuli, sacensības mo-
tivē,” stāsta Vilnis Lippe.

“No dažādām poverliftinga 
disciplīnām esmu izvēlējies trīs-
cīņu. Te ir jāuzrauj no zemes liels 
svars, no guļus stāvokļa ar rokām 
jāuzspiež svaru stienis, kā arī jāveic 
pietupieni ar svaru stieni rokās. 
Trīscīņā ir nepieciešams vienmērīgi 
attīstīt dažādas muskuļu grupas, tā 
norūda gan muguru, gan plecus, 
gan kājās. Trīscīņā ir iesaistītas visas 
muskuļu grupas,” ar izvēlētā spor-
ta veida priekšrocībām iepazīstina 
Vilnis Lippe.

Vilnis ir novērojis, ka Latvijā 
poverliftings ļoti attīstās. “Mums 
ir daudz spēcīgu vīru, kas savā ve-
cuma un svara grupā ir spēcīgākie 
pasaulē. Tomēr īpašs prieks man ir 
par jauniešiem, kas daudzas stun-

das pavada svaru zālē, sevi fiziski 
pilnveidojot, tāpēc viņiem neatro-
das laiks un arī vēlēšanās narkoti-
kām, alkoholam un citām posto-
šām atkarībām,” novērojis Vilnis.

“Protams, arī svaru zālē var sa-
strādāt muļķības. Ir cilvēki, kuri ne-
vēlas piepūlēties, un savu muskuļu 
masu un spēku cenšas iegūt ar do-
pinga palīdzību. Taču tas ir uz pašu 
veselības rēķina! Es šos cilvēkus ne-
izprotu un neatbalstu!” Vilnis kļūst 
kategorisks. Viņš pats, lai varētu at-
raut no zemes 300 kilogramus, esot 
trenējies trīs gadus. Jā, uz veselības 
rēķina to varētu sasniegt arī daudz 
ātrāk, taču pēcāk, lai atgūtu veselī-
bu, būtu jāmaksā dubultā.

Vilnis Lippe cenšas apmeklēt 
svaru zāli vismaz divas reizes ne-
dēļā. Šobrīd ne tādēļ, lai gatavotos 
sacensībām, bet gan tādēļ, lai uztu-
rētu sevi formā. “Ja neuzturēsi sevi 

formā, tad var iznākt tā, kā tagad 
Švarcenegeram, – muskuļu masas 
vairs nav, vien atkarājusies āda, un 
tas neizskatās patīkami. Ja neesi ga-
tavs uzturēt sevi pastāvīgā formā, 
tad labāk pat nesākt nodarboties ar 
poverliftingu,” zina stāstīt atlētis-
kais apsargs. 

Vilnis Lippe ir piedalījies arī 
spēkavīru sacensībās. 26 sekun-
dēs noskriet 25 metrus ar 220 kg 
smagumu plecos – tas ir ļoti labs 
rezultāts. Arī kravas fūre 25 metrus 
tikusi vilkta tikpat ātri. “Mani pir-
mie rezultāti bija ļoti labi. Domāju, 
man arī šajā jomā būtu guvis atzīs-
tamas sekmes, bet, iepazīstoties ar 
apstākļiem tuvāk, sapratu, ka neva-
ru to uzņemties. Tur jāēd specifiskā 
pārtika, ir daudz braucienu, daudz 
treniņu. Tad jau nāktos atteikties 
no darba, būtu jāmeklē un jāatrod 
sponsori,” spriež Vilnis Lippe.

Apsargs aizraujas ar poverliftingu

Ar šo foto Vilnis Lippe ļoti lepojas. Daudzi pat teic, ka tā esot fotomontāža

Armands Vilcāns pat pie mājas 
regulāri izmanto basketbola grozu

Basketbolā kopš 6. klases

Interesējoties par vēsturi, “Ilustrētā 
Vēsture”, protams, ir Aināra Grintiņa 
iecienītākais žurnāls

J


