Rīga, 2021.gada 26.martā

Tirdzniecības centrs “Origo” un biznesa centrs Origo One aicina pievienoties
“Zemes stundas” akcijai, izslēdzot apgaismojumu
Kā zināms, sestdien, 27. martā, no pulksten 20:30 norisināsies Pasaules Dabas fonda rīkotā
akcija “Zemes stunda”, kuras mērķis ir aktualizēt klimata pārmaiņas un popularizēt
elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Kā ik gadu arī tirdzniecības centrs “Origo” pievienojies
šai akcijai un izslēgs vai samazinās apgaismojumus ēkas fasādei un vairākiem stāviem,
pulksteņtornim, biznesa centrā “Origo One, kā arī izslēgs reklāmu apgaismojumus.

“Linstow Baltic” un t/c “Origo” komercdirektore Evija Majevska: “Multifunkcionālā
komerciālā centra “Origo” plānojums veidots, investējot gan modernās tehnoloģijās, gan
dabai draudzīgos ēkas risinājumos un interjera dizainā. Īstenojot Origo jaunbūves projektu,
īpašu uzmanību pievērsām tam, lai tas vienlaikus ir arī ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības
labklājībā un ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanā.”
Šogad “Zemes stunda” norisināsies 27. martā no 20:30 līdz 21:30. T/c “Origo” un biznesa
centrs “Origo One” aicina ikvienu pievienoties šai iniciatīvai, kuru ik gadu atbalsta tūkstošiem
citu uzņēmumu un mājsaimniecību, uz stundu izslēdzot gaismu un maznozīmīgās elektriskās
iekārtas. Tā kā ilgtspēja un pilsētvides uzlabošana ilgtermiņā ir t/c “Origo” un biznesa centra
“Origo One” koncepta pamatā, tad lēmums šogad piedalīties “Zemes stundā”, izslēdzot vai
maksimāli samazinot visu iespējamo apgaismojumu, ir tikai pašsaprotams.

Sākot no atkritumu šķirošanas punktiem un LED apgaismojuma līdz atbildīgai ūdens resursu
izmantošanai un ilgtspējīgu materiālu izmantošanai jaunās Origo ēkas būvniecības procesā –
ilgtspēja un pilsētvides uzlabošana ilgtermiņā ir t/c Origo un b/c Origo One koncepta pamatā.
2020. gadā rekonstruētais un paplašinātais multifunkcionālais komerciālais centrs “Origo” ir viens no
modernākajiem un mājīgākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. T/c “Origo” jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos
izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas “Origo
One” biznesa centrs ar inovatīviem A klases birojiem. T/c “Origo” pieejams plašs vietējo un starptautisko zīmolu
klāsts un tas ir ērti pieejams gan tiem, kuri uz pilsētu dodas ar sabiedrisko transportu, gan tiem, kuri pārvietojas
ar privāto automašīnu vai ar velosipēdu. Plašāka informācija: www.origo.lv.
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