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Būsim zinošāki!
Cienījamie “Valdo” klienti, 
 piegādātāji, partneri, draugi!

SIA “Voldemārs” tika dibināta 
1992. gada 17. jūnijā Rīgā, un 
sākumā tā nodarbojās ar siera 
tirdzniecību. 1996. gadā tika iz-
strādāta pirmā pārtikas preču zīme 
“Valdo”, vēlāk tai pievienojās arī 
“Tautas” un “Draugu”. 2002. gadā 
SIA “Voldemārs” uzsāka jaunu 
biznesa virzienu, Rīgā, Skaist-
kalnes ielā 3, uzbūvējot vienu no 
lielākajiem loģistikas kompleksiem 
Latvijā. Gadu vēlāk turpat blakus 
tika atklāts jaunuzcelts mūsdienīgs 
“Valdo” biroju centrs ar kopējo 
platību 12 000 m², 800 autostāv-
vietām pieguļošajā teritorijā un 
saldētavu pagrabstāvā.

19 gadu laikā SIA “Volde-
mārs” uzņēmējdarbība ir mērķtie-
cīgi attīstījusies, kļūstot par vienu 
no labākajiem pārtikas produktu 
ražotājiem un izplatītājiem, jaudī-
gu loģistikas centru, kā arī plašu 
biroju kompleksu. Taču ne jau 
lielumā ir spēks, bet gan spējās šo 
potenciālu izmantot...

Iespējams, kāds no biroju 
kompleksa nomniekiem nemaz 
nezina, cik izdevīgi būtu izmantot 
savu kaimiņu pakalpojumus, un 
tā vietā mēro ceļu uz citu pilsētas 
malu, tādējādi tērējot laiku un 
līdzekļus. Tāpat, iespējams, ne 
visi ir informēti par plašajām 
iespējām, kuras piedāvā “Valdo” 
biznesa attīstībai. 

Tāpēc turpmāk veidosim šādu 
izdevumu. Esam pārliecināti, ka tā 
vienlīdz palīdzēs mums kontaktēties 
ar saviem klientiem, piegādātājiem, 
partneriem un draugiem, kā arī 
visiem nosauktajiem savā starpā.

Piebildīšu arī, ka šis izdevums 
ir piemērs “Valdo” potenciāla 
izmantošanā, jo to uzņēmās izdot 
viens no “Valdo” biroju kompleksa 
nomniekiem – korporatīvo mediju 
centrs “CorpMedia”, kurš specia-
lizējas šādu izdevumu izdošanā. 
“CorpMedia” pilnībā vai daļēji 
veido avīzes, biļetenus, žurnālus 
organizāciju klientiem un/vai 
darbiniekiem.

Un, protams, aicinām visus 
aktīvi līdzdarboties šīs ziņu lapas 
veidošanā! Informējiet ar tās 
palīdzību par savām iespējām, 
saviem īpašajiem piedāvājumiem, 
savu redzējumu par sadarbību ar 
“Valdo” un tās attīstību! 

Lai mums izdodas kļūt vēl 
zinošākiem un caur to arī varošā-
kiem!

Valdemārs Vaļkūns
SIA ‘’Voldemārs’’ īpašnieks

Kā daudzi “Valdo” biroju komplek-
sa nomnieki būs pamanījuši, kopš 
1. augusta te vairs nav “Transcom” 
biroja, kurš līdz šim aizņēma visu 
3. stāvu, kā arī plašas telpas 4. un 
5. stāvā. Lai turpinātu vēl vairāk iz-
vērsties un nodrošinātu saviem dar-
biniekiem vēl plašākus darba apstāk-
ļus, “Transcom” bija nepieciešamas 
papildu telpas, turklāt vienkopus, 
taču šādas iespējas “Valdo” biroju 
kompleksā vairs nebija.

“Žēl, protams, jo sadarbība ar 
“Transcom” ilga septiņus gadus, un 
šajā laikā “Transcom” izpletās pat 
vairākos stāvos. Zinu, ka ir klienti, 
kuri skumst par “Transcom” aizie-
šanu, jo tagad pietrūks jauneklīgo 
smieklu un aktīvās čalošanas, arī 
kopā uzvilktā dūma,” stāsta “Valdo” 
biroju kompleksa vadītāja Diāna 
Viļuma. Taču viņa ir sastapusi arī 
tādus nomniekus, kuri “Transcom” 
aiziešanu vērtē pozitīvi, jo firmas 
jauneklīgie darbinieki esot radījuši 

vairāk koledžas, nevis biznesa cen-
tra atmosfēru.

“Šīs telpas ilgi tukšas nestāvēs. Ir 
liela interese no diviem  IT uzņēmu-
miem. Notiek arī pārrunas ar esošo 
“Valdo” nomnieku par ievērojamu 
paplašināšanos. Pagaidām mēs nevē-
lamies šo lielo 1200 m2 biroju dalīt 
mazākos, bet gan gribam izīrēt to 
vienkopus, tāpēc meklējam tādu or-
ganizāciju, kurai būtu nepieciešamas 
tik lielas biroju telpas, turklāt tieši 
pēc šādiem apjomiem šobrīd ir pie-
prasījums,” prognozē Diāna Viļuma.

“Aicinu arī esošos nomniekus 
padomāt par “Transcom” atbrīvo-
to telpu izmantošanu. Iesakiet tās 
saviem partneriem, lai turpmāk tie 
būtu jums tuvāk. Esam ieplānoju-
ši arī materiāli stimulēt iespējamos 
partneru atradējus, jo labāk taču, 
ka iespējamā komisijas maksa paliek 
tepat, mūsu biroju kompleksā, nevis 
nonāk kāda sveša starpnieka bankas 
kontā,” mudina Diāna Viļuma.

Novērojumi “Valdo” biroju centrā 
liecina, ka pēc akcijas “Diena bez 
lifta”, kas pirmo reizi pasaulē notika 
piektdien, 13. maijā “Valdo” deviņ-
stāvu biroju ēkā, kāpnes izmanto 
biežāk nekā iepriekš. “Mums nav 
precīzas uzskaites, jo nebijām mē-
rījuši, cik intensīvi liftu izmantoja 
iepriekš, taču ir acīmredzams, ka 
mūsu ēkā strādājošie pēc akcijas 
liftu izmanto daudz retāk,” secina 
“Valdo” biroju kompleksa vadītāja 
Diāna Viļuma, piebilstot, ka akcija 
“Diena bez lifta” ir mudinājusi cil-
vēkus aizdomāties. 

“Pārmaiņas īpaši ir jūtamas ēkas 
zemākajos stāvos. Agrāk darbinieki 
no pirmā uz trešo vai ceturto stāvu 
vienmēr brauca ar liftu tikai tāpēc 
vien, ka lifts ir pieejams, taču pēc 
akcijas “Diena bez lifta” daudzi ir 
aizdomājušies un sākuši iet pa kāp-
nēm,” stāsta Diāna Viļuma. Ir arī 
novērots, ka darbinieki cits citu pa-
mudina nebraukt ar liftu, bet kopā 
iet pa kāpnēm.

“Ja cilvēks dienas laikā dažas rei-
zes uzkāps, piemēram, trešajā stāvā, 
šai nodarbei ziedojot kopumā tikai 
4 minūtes, tad gada laikā šīm fizis-

kajām aktivitātēm viņš būs veltījis 
veselas 24 stundas. Un šāds fizisko 
aktivitāšu daudzums ir līdzvērtīgs 
aptuveni 25 litriem “Coca Cola”, 
35 “Snickers” šokolādes batoni-

ņiem vai 50 saldējumiem,” skaidro 
Sabiedrības veselības institūta di-
rektors Vilnis Baltiņš.

Jāpiebilst, ka Sabiedrības vese-
lības institūts, kurš 13. maijā Lat-

vijā aizsāka jaunu tradīciju – akci-
ju “Diena bez lifta” –, ir viens no 
“Valdo” biroju centra nomniekiem, 
un tādēļ tieši “Valdo” tika izraudzīts 
par šīs akcijas norises vietu.

Rūpējoties par ēku ārējo izskatu, 
vasarā tiek veikti C klases biroju 
centra fasādes remonta darbi. “Pa-
gājušajā gadā šai ēkai remontējām 
jumtu un siltinājām bēniņus, bet 
šogad ķeramies klāt fasādes atjau-
nošanai. Fasādes apmetums lielos 
laukumos bija bojāts un atdalījies 
no sienām, daudzviet arī radušās 
plaisas. Šobrīd mūsu speciālis-
ti atjauno ēkas apdares kārtu un 
krāsojumu,” stāsta “Valdo” biroju 
kompleksa vadītāja Diāna Viļu-
ma.

Šīs trīsstāvu biroju ēkas kopējā 
platība ir 5300 m2. Uzņēmumiem, 
kuri šajā centrā nomā biroju un 
noliktavu telpas, darbības virzieni 
ir dažādi, piemēram, ventilācijas 
serviss, pārtikas vairumtirdzniecība, 

kravu pārvadājumi, medikamentu 
ražošana, naftas produktu tirdznie-
cība, grāmatvedības pakalpojumi 
un citi.

Ēkas pirma stāva telpas pārsva-
rā tiek izmantotas noliktavu vaja-
dzībām. Arī “Valdo” biroju nom-
nieki, piemēram, “Berlin Chemie 
Menarini Baltic”, te ir iekārtojuši 
noliktavu. Dažos gadījumos nolik-
tavu telpas tiek apvienotas ar biroju, 
piemēram, SIA ‘’Prior Latvija’’, kas 
nodarbojas ar audioierakstu tirdz-
niecību.

Ēkas otrajā un trešajā stāvā ierī-
koti biroji. 

Ēkas sētas pusē atrodas “Valdo” 
fasēšanas cehs, kurā tiek fasēti vi-
siem pazīstamie “Valdo” rīsi, griķi 
un citi putraimi.

Pēc akcijas “Diena Bez lifta” 
vairāk lieto kāPnes

c klases Birojiem 
fasāDes remonts

Akcija “Diena bez lifta” pamudināja trīs TV filmēšanas 
grupas ierasties “Valdo” biroju centrā, lai kājām dotos 
uz ēkas jumta stāvu, kur notika preses brīfings

Pagājušajā gadā šai ēkai remontēja jumtu un 
siltināja bēniņus, bet šogad atjaunos fasādi

Plašas iesPējas 
“transcom” vietā
Plašas iesPējas 
“transcom” vietā



2011. gada augustā “Valdo” ēku 
saimniecības nodaļas vadītāja pienā-
kumus sāka pildīt Imants Siliņš. Viņa 
darba pienākumos ietilpst uzņēmu-
ma saimniecības vadīšana, teritorijas, 
ēku un telpu apsaimniekošana. 

Imanta Siliņa kompetencē dažā-
di saimnieciskie jautājumi: ūdens, 
kanalizācijas sistēma, apgaismo-
jums, apkure, ventilācija, uzkopša-
nas un remonta darbi telpās un citi 
tehniskie jautājumi.

Būdams izcils speciālists savā 
jomā, Imants Siliņš ātri un kvalita-
tīvi palīdzēs atrisināt radušās prob-
lēmas un grūtības. 

Imantam Siliņam šī ir atgrie-
šanās, jo viņš šeit strādāja jau tad, 
kad tika izveidots “Valdo” biroju 
komplekss. Kompleksa vadītāja 
Diāna Viļuma zināja teikt, ka sa-
vulaik Imants Siliņš no “Valdo” 

aizgāja tāpēc, ka nevarēja apvienot 
darbu “Valdo” ar paša privāto biz-
nesu, taču pēc “Valdo” uzstājīga 
aicinājuma viņš nolēma atgriezties, 
dodot priekšroku darbam plašā 
kolektīvā un draudzīgu nomnieku 
vidū. “Mēs esam ļoti gandarīti par 
Imanta Siliņa atgriešanos, jo augsti 
vērtējam kvalificētus speciālistus,” 
uzsver  Diāna Viļuma.

Diāna Viļuma precizē, ka ar sa-
viem ierosinājumiem un arī prob-
lēmsituācijām pie Imanta Siliņa var 
vērsties jebkurš nomnieka pilnva-
rotais pārstāvis. Nomnieks pats iz-
lemj, kas uzņēmumā risina saimnie-
ciskos jautājumus ar “Valdo” biroju 
kompleksu. 

Ar Imantu Siliņu var sazināties 
pa tālruni 67607786, mobilo tālru-
ni 29414768, vai e-pastu: saimnie-
cibas.nodala@valdo.lv.

Pēc “Valdo” biroja centra nom-
nieku ierosinājuma vasaras laikā ir 
mainīts kāpņu un vestibila uzkop-
šanas laiks. Iepriekš nereti bija tā, 
ka kāpnes tika mazgātas laikā, kad 
tās intensīvi izmantoja darbinieki, 
dodoties uz darbu vai no tā. Tad 
apkopējas traucēja “satiksmi”, kā 
arī samitrinātās flīzes bija slidenas 
un tāpēc bīstamas. Ņemot to vērā, 
šobrīd darbu grafiks ir sakārtots tā, 
ka vestibils un kāpnes tiek mazgātas 
no rīta līdz pulksten 8 un pēcpus-
dienā no 14:30, taču ne vēlāk kā 
līdz 16:30.

“Netīrīt kāpnes un vestibilu 

darba laikā mēs nevaram – cilvēku 
plūsma ir ļoti intensīva, un sakrājas 
gan putekļi, gan netīrumi. Jo īpaši 
svarīgi tas ir vestibilā un kāpnēs, ko 
sedz nevis linolejs, bet gan marmors 
un izskatīgās flīzes, kuras arī veido 
mūsu kompleksa izteiksmīgo tēlu,” 
norāda “Valdo” biroju kompleksa 
vadītāja Diāna Viļuma, vienlaikus 
piebilstot, ka rudenī un ziemā uz-
kopšanas grafiks atkal būs jāmaina, 
jo šajā gadalaikā nepieciešams vēl 
intensīvāka telpu uzkopšana, lai no-
drošinātu to tīrību un spodrību, pie 
kuras biroja centra darbinieki un 
apmeklētāji ir tik ļoti pieraduši.

Iespējams, ka daudzi “Valdo” 
nomnieki ir pamanījuši savu biro-
ju griestos skaļruņus un neizprot, 
kam tie domāti. Nereti tiek uzdots 
arī jautājums, vai tos var izmantot, 
piemēram, lai atskaņotu fona mū-
ziku.

“Šiem skaļruņiem ir tikai 
viens pielietojums. Tie sniedz ie-
spēju no apsardzes uzrunāt visus 

nomniekus vienlaikus kādas ār-
kārtas situācijas gadījumā. Šādas 
situācijas, par laimi, nav vēl bijis, 
tāpēc daudzi nemaz nav nojautuši 
par šādu iespēju. Līdz šim skaļru-
ņi un ar tiem saistītais mikrofons 
izmantots vien tādēļ, lai steidza-
mi uzmeklētu apmeklētāju, kurš, 
nepareizi novietodams savu auto, 
ir iesprostojis kādu citu. Bet arī 
šādi gadījumi ir ļoti reti,” skaid-
ro saimniecības nodaļas vadītājs 
Imants Siliņš. “Reizi gadā gan 
tiek veikta sistēmas pārbaude, tā 
saucamā mācību trauksme. Sistē-
ma ir ieprogrammēta arī iespēja-
mām ārkārtas situācijām, piemē-
ram, ugunsgrēka gadījumā tiktu 
atskaņots iepriekš ierakstīts teksts 
par to, kā jārīkojas šādā situācijā,” 
precizē Imants Siliņš.

aPziņošanas sistēma 
kā DrošīBas garants 
katrā Birojā

vai nePieciešama 
konferenču zāle?

Biroju komPleksa 
saimniecīBu Pārņem 
imants siliņš

mainīts koPlietošanas telPu 
uzkoPšanas laiks

biroJU KomPLEKss

“VAlDo” jAunie nomnieki

“valDo” Biroji – 
Biznesam 
un attīstīBai
Vēlos pateikties visiem, kuri, kopš 
SIA “Voldemārs” ir paplašinājusi 
darbības virzienus un uzsākusi 
nodarboties ar nedzīvojamo telpu 
nomu, ir kopā ar mums! Kā atbil-
dīgā par biroju kompleksu esmu 
gandarīta par katru nomnieku, kas 
pievienojas mums un iekārto savu 
biroju šeit, tādējādi pievienojoties 
tiem klientiem, kas saprot, ka 
“Valdo” ir labvēlīga vide biznesa 
uzsākšanai un attīstībai.

“Valdo” biroju kompleksa 
rādītāji ir labi. Neraugoties uz to, 
ka augusta sākumā kļuva vakants 
vesels stāvs “Valdo” biroju centrā, 
aizpildījums ir 82%. C klases 
biroju ēkā šis rādītājs sasniedz 
84%. 

Īpašs prieks par to, ka arī šajā 
sarežģītajā laikā mums ir daudz 
jaunu nomnieku. Tas nozīmē, ka 
arvien vairāk uzņēmēju, izvēlo-
ties biroju telpas, priekšroku dod  
biroju kompleksiem ar stabilu un 
labu reputāciju. 

Ar šī izdevuma palīdzību vēlos 
panāk vēl efektīvāku komunikāciju 
starp “Valdo” un nomniekiem. 
Mums ir tik daudz ko pavēstīt 
saviem nomniekiem! Daudzi te 
pavada lielāko dienas daļu, un 
tad birojs ir kas vairāk nekā otrās 
mājas. Tad gribas zināt gan par 
papildu iespējām biznesam, par 
atpūtas un izklaides iespējām, gan 
arī par ērtībām, kuras var izman-
tot “Valdo” birojos.

Mums rūp arī tas, lai komu-
nikācija nomnieku vidū būtu vēl 
ciešāka. Starp mums ir tik daudz 
interesantu personību, lieliski 
pakalpojumu sniedzēji, taču mēs 
maz cits par citu zinām, tāpēc 
arī nevaram cits cita pakalpo-
jumus izmantot vēl lietderīgāk. 
Aicinu jūs aktīvāk izmantot šī 
izdevuma iespējas, lai informētu 
citus par sevi, kā arī nekautrēties 
izmantot jau publicēto informā-
ciju.

“Valdo” ar nomniekiem jau 
no pirmsākumiem veido ilgtermi-
ņa attiecības. Tāpēc mums ļoti 
rūp klientu viedoklis par sniegto 
pakalpojumu kvalitāti, interesē 
klientu idejas par to, ko “Valdo” 
var piedāvāt papildus, lai sadar-
bība ar mūsu klientiem – biroju 
telpu nomniekiem – būtu vēl 
interesantāka. Arī par to vēlamies 
diskutēt ar šī izdevuma palīdzību, 
tāpēc te publicēsim aptaujas un 
diskutēsim par visdažādākajiem 
ierosinājumiem, kas varētu vēl 
vairāk uzlabot mūsu dzīvi un 
darbu “Valdo” birojos.

Diāna Viļuma
“Valdo” biroju kompleksa 

vadītāja

Līdz ar “Transcom” aiziešanu 
“Valdo” biroju kompleksa piektajā 
stāvā ir piemērotas telpas konferen-
ču zāles iekārtošanai. Tā ir 85 m2 
plaša telpa ar skatu uz Rīgas centru. 

Šāda telpa būtu ļoti piemērota 
gan nelieliem preses brīfingiem un 
prezentācijām, gan arī apspriedēm, 
plašām pārrunām. Tāpat, vienojo-
ties ar 1. stāva kafejnīcu, būtu ie-
spējams organizēt kafiju, tēju un 
uzkodas.

“No vienas puses mēs vēlamies, 
lai “Valdo” biroju nomniekiem 
būtu šāda iespēja, tāpēc to arī pie-
dāvājam. Taču negribētos, lai mēs 
šo telpu, kuru var iznomāt arī kā 
biroju, rezervējam kā konferenču 

telpu, tomēr pēcāk to neviens neiz-
manto,” jautājuma būtību skaidro 
“Valdo” biroju kompleksa vadītāja 
Diāna Viļuma.

“Konferenču  telpa būtu papil-
du ērtība esošajiem nomniekiem, 
jo tad nebūtu jāīrē telpas kādā no 
viesnīcām. Šeit notiekošie pasāku-
mi, jo īpaši preses frīnigi, semināri 
un konferences, veicinātu cilvēku 
plūsmu uz “Valdo” biroju centru un 
veicinātu tā atpazīstamību,” uzskata 
Diāna Viļuma.

Izsakiet savu viedokli par kon-
ferenču zāles iekārtošanu, kā arī 
tai nepieciešamo tehnisko aprī-
kojumu! E-pasts: diana.viluma@
valdo.lv.

“Valdo” biroju centrs Rīgā, Bauskas ielā 58a:
1.stāvs, SIA “Anna Komm” (konditorejas izstrādājumi)
4.stāvs, SIA ‘’Baltic Foods&Beverages’’ (pārtikas preces un dzērieni)
4.stāvs, SIA ‘’Larton Logistic’’ (kravu pārvadājumi)
4.stāvs, SIA ‘’Resal’’ (kravu pārvadājumi)
4.stāvs, Jeļena Balakleiska (juridiskie pakalpojumi)
5.stāvs, SIA ‘’Ardos’’ (kravu pārvadājumi)
 
Biroju centrs Rīgā, Bauskas ielā 58:
2.stāvs, SIA “Lāčplēši A.I.” (mežkopības un mežizstrādes tehnika)
2.stāvs, SIA “JP Accounting office” (grāmatvedības pakalpojumi)
2.stāvs, A/s “Ķīmiskā rūpnīca “Spodrība”” (ķīmisko izstrādājumu ražošana)
3.stāvs, SIA “Woodmaster” (mežizstrāde)

“Valdo” biroju centra īrnieki un 
viesi nevar nepamanīt fasādes kāp-
ņu remontu, taču priecīgā ziņa ir 
tāda, ka kāpņu remontdarbiem jau 
tuvojas beigu datums – septembra 
sākums.

“Diemžēl esam spiesti šādas 
neērtības mūsu klientiem sagādāt. 
Un labāk šādus darbus darīt vasarā, 
nevis tad, kad ir vēl arī slidens un 
mitrs,” skaidro “Valdo” biroju kom-
pleksa vadītāja Diāna Viļuma.

“Bijām spiesti mainīt visas kāp-
ņu flīzes, jo to daļēja nomaiņa nebi-
ja iespējama – kā izrādījās, celtnie-

ki savulaik bija ne visai kvalitatīvi 
veikuši kāpņu pamatu betonēšanas 
darbus, un tas arī bija viens no ie-
mesliem, kādēļ flīzes plaisāja,” pre-
cizē Diāna Viļuma.

Tagad ir pasūtītas akmens plāt-
nes no ārzemēm. Tās būs ne tikai 
izturīgākas par līdzšinējām flīzēm, 
bet arī mazāk slidenas, kas Latvijas 
klimatiskajos apstākļos ir ļoti bū-
tiski. Kā varēja pamanīt atsegtajās 
kāpnēs, tajās ir iemontēti sildītāji, 
tāpēc kāpnes arī ziemā būs bez snie-
ga un ledus, bet pavasarī un rudenī 
ātrāk kļūs sausas.

fasāDes kāPņu remonts 
tiks PaBeigts sePtemBrī

Šajā rubrikā vēlamies uzrunāt visus “Valdo” nomniekus,  aicinot 
piedalīties nelielās aptaujās un izteikt savu viedokli. Šībrīža aktuālais 
jautājums ir par to, vai  “Valdo” biroju kompleksā ir nepieciešama 
konferenču zāle.

APTAujA



Kādu laiku ir klusējis televizors 
“Valdo” biroju centra vestibilā, jo 
pēc 7 gadu ikdienas darba tas jau ir 
nokalpojis. Augustā tā vietā būs jau-
nais “Panasonic”, bet vēl joprojām 
turpinās diskusija par to, ko šajā TV 
ikdienā rādīt.

“Pašiem sava kanāla, kurā raida 
informāciju par iespējām, piedāvā-
jumu un reklāmu, mums nav un 
visdrīzāk arī nebūs. Tas izmaksā-
tu nesamērīgi dārgi un arī nebūtu 
pieprasīts,” uzskata “Valdo” biroju 
kompleksa vadītāja Diāna Viļuma.

Iepriekš televizorā bija iespējams 
skatīt angļu valodā raidošo “Bloom-
berg TV”, taču daudzi nomnieku 
pārstāvji norādīja, ka tas ne visiem 
ir saprotams, kā arī saturs nav pā-

rāk aktuāls Latvijai. Daudzi ieteica 
tā vietā krieviski raidošo РБК ТВ, 
kura saturs ir gan aktuālāks Latvijas 
biznesam, gan arī saprotamāks dau-
dziem. Vēl kā variants tika minēts 
arī Latvijas ziņu kanāls “TV 24”. 
“Vēl neesam izlēmuši, tāpēc vērša-
mies pie nomniekiem ar šo jautāju-
mu,” stāsta  Diāna Viļuma (diana.
viluma@valdo.lv).

Jauno televizoru “Valdo” iegā-
dājās no 4. stāva nomnieka – “Pa-
nasonic” pārstāvniecības Latvijā. 
“Mēs pat nepieļāvām iespēju, ka 
mūsu biroju kompleksa vestibilā va-
rētu atrasties cits – ne “Panasonic” 
– televizors! Uz šādu sadarbību un 
lojalitāti aicinām visus mūsu nom-
niekus!” aicina Diāna Viļuma.

tv atkal rāDīs. Bet ko?

iZDEvīGi nomniEKiEm

Šobrīd tiek veiktas 
pārrunas ar “Latvijas 
Pastu” par pastkastītes 
iekārtošanu “Valdo” biroju centrā. 
Tas kļuvis īpaši aktuāli pēc tam, kad 
“Latvijas Pasts” ir likvidējis past-
kastīti pie pārtikas veikala iepretim 
“Valdo” biroja centram.

“Daudzi mūsu nomnieki, ku-
riem ir intensīva korespondence, ir 
noslēguši tiešo līgumu ar “Latvijas 
Pastu”, tāpēc pasta kurjers ierodas 
šajos birojos, lai pieņemtu sūtīju-
mus. Neērtības ir tiem klientiem, 
kuriem šāda līguma nav, bet nepie-
ciešams reizi mēnesī nosūtīt, piemē-
ram, rēķinus u.c. Tad ir jādodas uz 
pasta nodaļu vai kādu no tirdznie-

cības centriem, un tas, 
protams, ir apgrūtinā-
jums,” stāsta “Valdo” 

biroju kompleksa vadītāja Diāna 
Viļuma.

Šobrīd “Latvijas Pasta” pastnieks 
uz “Valdo” biroju kompleksu tik un 
tā dodas divas reizes dienā – rītos un 
pēcpusdienā. Tāpēc ir uzsāktas pār-
runas par to, lai šis pastnieks ielūko-
jas arī pastkastītē, ko plānots uzstādīt 
biroju centra vestibilā. Kad būs pa-
nākta vienošanās ar “Latvijas Pastu”, 
tad atsevišķā ziņojumā nomniekiem 
tiks precizēts, cik lielus sūtījumus 
varēs atstāt, kā arī cik bieži un kādos 
laikos pastnieks tos nogādās “Latvijas 
Pasta” nodaļā. 

“latvijas Pasta” Pastkastīte 
“valDo” Biroju komPleksā

Bezmaksas Wifi internets 
“valDo” Biroju centra kafejnīcā

Sākot ar šā gada maiju īpa-
šu piedāvājumu sagatavojusi 
arī A.Pudāna veļas gludinātava 
“Tvaikonis”, piedāvājot veļas sa-
vākšanu un piegādi no “Valdo” 
birojiem bez maksas. “Tvaikonis” 
veļas kurjerauto pēc gludināmās 
veļas ierodas trešdienās no 11:00 
līdz 12:00, bet izgludināto veļu 

pieved piektdienās no 11:00 līdz 
12:00. Pieteikties iepriekš pa tel. 
2555 22 33.

Minimālais nododamās veļas 
apjoms – 7Ls vērtībā. Ar izmaksām 
var iepazīties  www.tvaikonis.lv

Veļas gludinātavas “Tvaikonis” 
īpašnieks Andris Pudāns aicina glu-
dināšanu, kas ir gana sarežģīta un 

darbietilpīga, uzticēt kvalificētam 
personām un profesionālai tehni-
kai. “Tvaikonis” profesionālie glu-
dekļi aprīkoti ar teflona uzmavām, 
kas pilnībā aizsargā iztrādājumus 
no piededzināšanas. Klientu no-
dotā veļa apdrošināta kompānijā 
“Balta”. Uzņēmums tika izveidots 
2009.gadā.

Rūpējoties par “Valdo” biroju 
nomniekiem, augustā tiks turpi-
nāta iesāktā tradīcija – tirdziņu or-
ganizēšana “Valdo” biroju centrā. 
Augusta ceturtdienās SIA “Namejs 
D” lutinās ar A/s “Talsu gaļa” iz-
strādājumiem (cīsiņi, sardeles, 

desas pusžāvētas, dūmdesas, žāvē-
jumi un citi). Tā ir lieliska iespēja 
iegādāties produkciju ar 30-40% 
atlaidi.

Var veikt arī individuālu pro-
dukcijas pasūtījumu: 

tel. 63225043; mob. 27025402, 

e-pasts: Namejs_d@inbox.lv. Pro-
dukcijas pasūtījuma daudzums nav 
noteikts un piegāde ir bezmaksas.

SIA “Namejs D” piedāvā klien-
tiem ērtu un ātru svaigas produk-
cijas piegādi tieši no ražotāja, sa-
glabājot tā svaigumu un kvalitāti.

“valDo” nomnieku īPašie PieDāvājumi

SiA “inikA” 
PAkAlPojumiem – 
15% ATlAiDe
SIA “INIKA” profesionāli izgatavos jebkuras formas un 
izmēra izdrukas, zīmogus, vizītkartes. 
Pieņemam pasūtījumus augstas kvalitātes poligrāfisko 
izstrādājumu (ofsets, sietspiede, digitālā druka) un 
zīmogu izgatavošanai. 
Valdo nomniekiem piedāvājam īpašas atlaides 
zīmogiem – 15%.
Kontakti:
Bauskas ielā 58a (1. st.), Rīgā, LV-1004
Tālr./fakss 67626105
Mob. tālr.: 25993631
Mob. tālr.: 28236303

juRiDiSkā BiRojA 
konSulTāCijAS 15 ls/h
Jeļenas Balakleiskas juridiskais birojs piedāvā juridisko 
palīdzību un nodrošinājumu komercdarbībā: līgum-
attiecības, civilstrīdu risināšana, darbs ar debitoriem, 
pārstāvība valsts/pašvaldības iestādēs, darba tiesības, 
darījumi ar nekustamo īpašumu, krimināltiesības, 
t.sk. juridiskās personas pārstāvība tiesībsargājošās 
iestādēs un tiesās, kriminālprocesuālo dokumentu 
sagatavošana u.c.
Lietu kārtošana latviešu, angļu, krievu valodā.
“Valdo” nomniekiem speciālais piedāvājums: 
konsultācija 15 Ls/h stundā, pārējiem 20 Ls/h. 
Tālr.: (+371) 29241515, 
e-pasts: balakleiska@gmail.com

PR@MAIL piedāvā “Valdo” biroju nomniekiem līdz 
2011. gada beigām īpašu cenu par preses relīzes 
sagatavošanu un izsūtīšanu Latvijas masu medijiem, tai 
skaitā ziņu aģentūrām, portāliem, avīzēm, žurnāliem, TV 
un radio.
Parasti par vienas relīzes izsūtīšanu tiek prasīti 25 Ls + 
PVN, bet “Valdo” biroju nomniekiem šis pakalpojums 
izmaksās 20 Ls, ieskaitot PVN. Katra preses relīze tiks 
izsūtīta vismaz 500 mediju e-pasta adresēm atkarībā no 
nozares, valodas un reģiona. 
Savukārt, ja klientam nepieciešams gan izsūtīšanas, gan 
arī preses relīzes rakstīšanas pakalpojums, tad saviem 
kaimiņiem PR@MAIL šo pakalpojumu piedāvā par 
80 Ls, ieskaitot PVN (stundas likme 40 Ls, t.sk. PVN), 

tam izlietojot vidēji 2,5 h. Ārpus “Valdo” biroju kom-
pleksa šis pakalpojumus būtu maksājis 125 Ls + PVN 
(stundas likme 50 Ls + PVN).
Tādējādi vienas preses relīzes sagatavošana un izsūtīša-
na maksātu nevis 150 Ls + PVN, bet 100 Ls, tai skaitā 
PVN, un tā ir gandrīz puscena. 
PR@MAIL šobrīd ir viens no tehnoloģiski visattīstītāka-
jiem un arī aktīvākajiem šā pakalpojuma sniedzējiem. Tā 
ir struktūrvienība Kristianam Rozenvaldam piederošajā 
SIA “RKT Holdings”, kas ir viena no Latvijas vecākajām 
organizācijām, kura sniedz sabiedrisko attiecību pakal-
pojumus. 

Plašāk par PR@MAIL var lasīt http://www.prmail.lv

SIA “INIKA” ir RVS MASTER produkcijas oficiālie 
pārstāvji Latvijā.
RVS MASTER produkcijai ir unikālas fizikālķīmiskas 
un tribotehniskas īpašības.
RVS MASTER  produkciju var izmantot:
- kā profilaktisku līdzekli detaļu resursa palielināšanai;
- kā līdzekli remontam nodilušo detaļu atjaunošanai;
- kā noregulēšanas līdzekli.
RVS tehnoloģijas pielietojuma jomas automašīnām:

dzinējs, transmisija, ritgultņi un slīdgultņi, hidraulika, 
benzīna sūknis.
“Valdo” nomniekiem piedāvājam atlaidi visai RVS 
produkcijai – 10%.
Kontakti:
Bauskas ielā 58a (1. st.), Rīgā, LV-1004
Tālr./fakss: 67626105 
Mob.tālr.: 25993631
Mob. tālr.: 28236303

Sākot ar 25. augustu, “Valdo” bi-
roju centra kafejnīcā 1. stāvā varē-
siet ieturēt maltīti, neatraujoties no 
svarīgiem darbiem, jo būs pieejams 
bezmaksas Wifi internets.

Šādu priekšlikumu bija izteikuši 
daudzi nomnieki, jo vēlējās darīju-
mu sarunas veikt ne tikai savos bi-
rojos, bet arī neformālā atmosfērā, 
kāda ir “Valdo” biroju centra 1. stā-

va kafejnīcā, taču šādās sarunās bie-
ži vien ir vajadzīgs interneta pieslē-
gums. Tāpat birojos strādājošiem 
ir vēlme kafijas pauzes laikā sērfot 
internetā vai arī pēc ilgstoša darba 
cikla biroja telpās kopā ar savu da-
toru kaut uz mirkli pamainīt darba 
atmosfēru. Wifi bezmaksas inter-
nets būs ērtība arī “Valdo” birojos 
strādājošo viesiem.

Turpmāk šajā ziņu lapā informēsim par īpašiem piedāvājumiem, kurus 
“Valdo” biroju nomnieki piedāvā cits citam. Protams, ka mēs vēlētos, 
lai šie piedāvājumi būtu patiesi vilinoši salīdzinājumā ar tiem, kuri tiek 
piedāvāti ārpus biroju kompleksa.

CeTuRTDienāS gAļAS TiRDziņŠ

VeļAS gluDināTAVAS “TVAikoniS” kuRjeRS Bez mAkSAS

“RVS mASTeR” PRoDukCijA AR 10% ATlAiDi

PReSeS RelīzeS ŠogAD PAR PuSCenu

īPašie PieDāvājumi “valDo” nomniekiem



Laikraksts “Dienas Bizness” 2011. 
gada 18. maijā informē, ka SIA 
“Voldemārs”, kas līdz šim bija pa-
zīstama kā pārtikas preču ražotāja 
un izplatītāja, uzsākusi arī nepār-
tikas preču izplatīšanu. Kā vēsta 
kompānija, a/s “Ķīmiskā rūpnīca 
“Spodrība”” nomainījusi savu stra-
tēģisko izplatītāju Latvijā, turpmāk 
produkcijas izplatīšanu uzticot SIA 
“Voldemārs”.

“Sadarbība ar “Spodrību” mums 
nozīmē jauna virziena – nepārtikas 
preču distribūcijas – uzsākšanu. 
Šo lēmumu nopietni pārdomājām 
un esam pārliecināti, ka līdzšinējās 
pozīcijas pārtikas distribūcijā no 
tā necietīs, gluži otrādi – plašāks 
sortiments vēl vairāk aktivizēs sa-

darbību ar veikaliem,” stāsta SIA 
“Voldemārs” komercdirektore Ive-
ta Švarce. 

SIA “Voldemārs” pazīstams gan 
ar “Valdo”, “Tautas”, “Draugu” un 
“Pepi” pārtikas produktiem un to iz-
platīšanu, gan arī kā distributors un 
vairumtirgotājs citu vietējo un ārval-
stu ražotāju produkcijai, tai skaitā 
“Ķekavas avots” ūdenim, “Piebalgas 
alus” alum un kvasam, “Anatols” 

garšvielām, “Gam-
ma-A” zivju konser-
viem un citiem.

SIA “Voldemārs” 
nepārtikas preču 
zīmolu vadītājs Ri-
nalds Opincāns at-
zīst, ka “Spodrības” 
mērķis ir panākt, lai 
tās produkts būtu 
pieejams ikvienam 

Latvijas iedzīvotājam, lai tas būtu 
nopērkams iespējami daudzos vei-
kalos un labi ieraugāms potenciāla-
jiem pircējiem. Populārākie “Spod-
rības” produkti ir veļas mazgājamie 
līdzekļi “Kastanis”, trauku mazgāja-
mie līdzekļi “Vici”, tīrīšanas pastas 
“Spodra” un citi.

Daudzi pārtikas ražotāji savus pārti-
kas izstrādājumus uz katru tirdznie-
cības vietu joprojām nogādā paši. 
“Tas prasa gan cilvēkresursus, gan 
transporta vienības, gan arī tēriņus 
par degvielu. Esmu pārliecināta, ka 
līdz ar degvielas cenu kāpumu Latvi-
jas pārtikas ražotāji vēl vairāk aizdo-
māsies, ka  daudz izdevīgāk ir uzticēt 
visu produkciju kādam no loģistikas 
partneriem. Ir taču daudz izdevīgāk, 
ja preci uz kādu nomales veikalu aiz-
ved loģistikas firma, jo tad šo ceļu  
apmaksā nevis viens ražotājs, bet visi 
kopā,” loģistikas pakalpojumu priekš-
rocības skaidro SIA “Voldemārs” ko-
mercdirektore Iveta Švarce.

“Loģistikas pakalpojumu snie-
dzēja uzdevums ir nodrošināt pilnu 
preces izplatīšanas ciklu. Mēs atbil-
dam par tās uzglabāšanu, sadarbību 
ar veikaliem un preču nogādāšanu 

līdz tiem, sekojam līdzi preces rea-
lizācijai, tās pieejamībai veikalu 
plauktos. Mums jāstrādā tā, lai ra-
žotājam par to nav jāuztraucas, lai 
ražotājam rūpētu tikai ražošana un 
mārketings,” stāsta Iveta Švarce.

SIA “Voldemārs” piedāvā gan lo-

ģistikas pakalpojumu paketes, gan arī 
atsevišķus tās pakalpojumus, piemē-
ram, preces izkraušanu, izvietošanu 
un uzglabāšanu noliktavā, kā arī trans-
portēšanu uz norādītajām tirdzniecī-
bas vietām nepieciešamajā daudzumā 
saskaņā ar klienta rīkojumiem. 

“volDemārs” Pievēršas 
arī nePārtikas Preču 
izPlatīšanai

Skaistkalnes ielā blakus “Valdo” 
biroju kompleksam un SIA “Vol-
demārs” noliktavām atrodas arī 
“Valdo” firmas veikals, kurā par 
īpašām cenām pieejamas gan SIA 
“Voldemārs” preču zīmju “Val-
do”, “Tautas”, “Draugu” un “Pepi” 
produkcija, gan arī preces, kas SIA 
“Voldemārs” uzticētas distribūcijā.

“Šis veikals ir interesants ne tikai 
ar savām cenām. Tā ir arī vieta, kur 
interesenti un mūsu partneri var klā-
tienē iepazīt visu mūsu plašo produk-
cijas klāstu,” stāsta SIA “Voldemārs” 
komercdirektore Iveta Švarce. 

Atgādinām, ka SIA “Voldemārs” 
ir pazīstama gan ar “Valdo”, “Tau-
tas”, “Draugu” un “Pepi” pārtikas 
produktiem un to izplatīšanu, gan 
arī kā izplatītāja un vairumtirgotā-

ja citu ražotāju – gan vietējo, gan 
arī ārvalstu – produkcijai: “Ķeka-
vas avots” ūdenim, “Piebalgas alus” 
alum un kvasam, “Anatols” garšvie-
lām, “Gamma-A” zivju konserviem, 
“Roshen” konfektēm, “Noo Cepeš-
kungs” gaļas produktiem, “Maag” 
piena un gaļas produktiem, “Tere” 
piena produktiem, “Vilkyškiu Pie-
nine” piena produktiem u.c. Kopš 
2011. gada maija SIA “Voldemārs” 
veic arī nepārtikas preču distribū-
ciju, Latvijas teritorijā uzsākot a/s 
“Ķīmiskā rūpnīca “Spodrība”” pro-
dukcijas izplatīšanu.

“Valdo” biroju kompleksa vadī-
tāja Diāna Viļuma ir gandarīta, ka 
starp firmas veikala pastāvīgajiem 
apmeklētājiem ir arī daudzi “Valdo” 
birojos strādājošie. Vienlaikus viņa 

atgādina, ka visiem nomniekiem ir 
izdalītas atlaižu kartes, un tādējādi 
iepirkšanās ir kļuvusi vēl izdevīgāka.

“Valdo” firmas veikalu regulāri 
izmanto arī mazās kafejnīcas. Dau-
dzi te iegādājas pārtikas krājumus 
savām vajadzībām, kā arī iepērk 
attiecīgo produkciju pirms lielām 
svinībām. 

Preču klāsts “Valdo” firmas vei-
kalā ir ļoti plašs: griķi, rīsi, putrai-
mi, sāls, cukurs, piena produkti, 
cepumi, konfektes, zivju un gaļas 
konservi, margarīns, eļļas. 

Karstās vasaras dienās var vel-
dzēties ar saldējumu, iesala dzērie-
niem vai vēsu alu. Veikalā var arī 
iegādāties saldētas kotletes, picas, 
pelmeņus, kartupeļus, kā arī preces 
saimniecībai, mājai un dārzam.

“valDo” firmas veikalā 
izDevīgas cenas un Plašs sortiments

DegVielAS CenAS VeiCināS loģiSTiku

ProDUKti Un LoģistiKa

kvalitāte, stipras tradīcijas, pats labākais!

Pasūtītājs: SIA “Voldemārs” (Reģ. 40003079390), adrese: Skaistkalnes ielā 3, Rīgā, LV-1004 
Tel. 67614883, fakss 67601478, e-pasts: ofiss@valdo.lv; www.valdo.lv  
izpildītājs: SIA “CorpMedia” (Reģ. 43603029624), adrese: Bauskas ielā 58a-504, LV-1004
E-pasts: corpmedia@corpmedia.lv, www.corpmedia.lv, Tel. 66100300, mob. tel. 26624466, fakss 67103006
Redaktors: Kristians Rozenvalds, kristians@rozenvalds.lv, tel. 29546666,
makets: Daina Mežotne, daina@corpmedia.lv, tirāža: 1500 eksemplāri, druka: Jelgavas tipogrāfija

SIA “Voldemārs” ir četras savas preču zīmes: “Valdo”, “Tautas”, “Pepi”, “Draugu”. 
Produkcijas katalogā šobrīd ir vairāk nekā 100 vienības. SIA “Voldemārs” preču 
klāsts atbilst katras saimnieces prasībām, tā ir veselīga pārtika veselīgai ģimenei. 
Galvenais akcents – paēdusi un laimīga ģimene.  
www.valdo.lv

laba kvalitāte par draudzīgāku cenu!

saldākai dzīvei!

SIA “Voldemārs” apsaimnieko ne ti-
kai lielo noliktavu kompleksu Skaist-
kalnes ielā, bet arī noliktavu ar spe-
ciālo temperatūras režīmu (-18°C, 
+2°C, +6°C). Šī noliktava atrodas 
pagrabstāvā starp “Valdo” biroju 
kompleksu un lielās noliktavas stāv-
laukumu, un, iespējams, pat senākie 
nomnieki to nemaz nav pamanījuši.

SIA “Voldemārs” komercdirekto-
re Iveta Švarce zināja teikt, ka šai mil-
zīgajai saldētavai ir ļoti liels potenciāls, 
tāpat tā krietni spēcina jau esošās SIA 
“Voldemārs” pozīcijas loģistikas tirgū. 
Saldēto preču loģistikas un distribū-
cijas veicināšana ir SIA “Voldemārs” 
šībrīža stratēģiskā prioritāte.

“Tagad mēs varam darboties arī 

ar tādām pārtikas precēm, kurām 
ir īss uzglabāšanas termiņš, kā arī 
vajadzīgs īpašs temperatūras uzturē-
šanas režīms,” informē Iveta Švarce, 
kā priekšrocības uzskaitot arī lielis-
ko ģeogrāfisko novietojumu un ērto 
piebraukšanu.

“Daudzi pārtikas ražotāji šobrīd 

savus pārtikas izstrādājumus uzglabā 
savās telpās un arī uz katru tirdz-
niecības vietu nogādā paši. Tas rada 
diezgan lielas izmaksas – tiek nevaja-
dzīgi tērēti cilvēkresursi, transports, 
degviela u.c.,”  stāsta Iveta Švarce. 

Kā jau esošos un potenciālos 
milzīgā “ledusskapja” izmantotājus 
Iveta Švarce min gaļas, zivju, piena, 
dārzeņu produkcijas ražotājus un 
izplatītājus. 

“Esam ieinteresēti piesaistīt 
jaunus piegādātājus šādu preču ka-
tegorijā. Jau šobrīd mūsu klāstā ir 
saldēti kartupeļi, pelmeņi, saldēti 
dārzeņi, saldējums, saldētas zivis, 
saldētas kotletes un frikadeles,” uz-
skaita Iveta Švarce.

aPsaimnieko lielāko leDusskaPi

IZDEVUMS KLIENTIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM, 
PARTNERIEM UN DRAUGIEM


