
Pradedančiųjų verslininkų patirties pavyzdžiai  

 

|1 

 

 

 

 

 

  

Parengė: 
Janis Leilandas [Jānis Leilands] 
Ribotos atsakomybės bendrovės „Leilands“ 
Valdybos pirmininkas ir konsultantas 
Ryga, 2014 

 

 

Pradedančiųjų 
verslininkų patirties 
pavyzdžiai 
tarptautinei mentoringo programai,  
kuri yra organizuojama ir įgyvendinama pagal  
Latvijos ir Lietuvos programos projektą 
LLIV-325 „Educate for business“ 



Pradedančiųjų verslininkų patirties pavyzdžiai  

 

|2 

 

 

 

Šie verslo pavyzdžiai yra parengti kaip tarptautinės Mentoringo programos, kuri yra organizuojama ir 

įgyvendinama pagal projektą LLIV-325 „Educate for business“, priedas. 

Mentoringo programos įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2013 metų kovo iki 2014 metų balandžio. 

 

Šiame dokumente yra apžvelgiamas 21 skirtingas pradedančiųjų verslą patirties pavyzdys apie verslo pradžią 

tiek Latvijoje, tiek pasaulyje. Šie pavyzdžiai yra specialiai atrinkti, tikintis, kad tai suteiks įkvėpimo arba 

padrąsins tuos auklėtinius, kurie svajoja ateityje pradėti savo verslą. 

 

 

1.  

Pavadinimas: Greitojo maitinimo restoranas „City Woks“  

Verslo idėjos 
aprašymas: 

„…Mėginome surasti tokią verslo nišą, kurioje galima būtų per potencialiai 
trumpą laiką pradėti veiklą ir tikėtis pinigų srauto, nes, išėjus iš savo pagrindinės 
darbovietės, buvo svarbios pajamos, kurias įmonė gali generuoti“, - pasakoja K. 
Mitrikis [K. Mitriķis]. Maitinimo verslas atitiko visus šiuos kriterijus. 

Idėjos autorius (-iai): Janis Straubergas [Jānis Straubergs], Kasparas Mitrikis [Kaspars Mitriķis], Gatis 
Mitrikis [Gatis Mitriķis] 

Valstybė: Latvija 

Finansavimo šaltiniai: Dalinis finansavimas iš banko 

Verslo pradžia: „Norint atidaryti greitojo maitinimo restoraną, reikia turėti bent 50 tūkstančių 
eurų. Į išlaidas neįskaičiuojame laiko ir darbo. Didžiausias iššūkis buvo 
laikotarpis, kol viskas išjudėjo. Nebuvo pajamų, todėl reikėjo turėti pinigų 
rezervą, kad būtų galima šį laiką išgyventi“, – pasakoja J. Straubergas.  
Įmonės savininkai sutaupė statybai skirtų pinigų, patys įsitraukdami į remonto 
darbų priežiūrą.  
Problemų kilo ir ieškant darbuotojų. Kvalifikuoti virėjai reikalavo didelio 
atlyginimo, todėl buvo priimti potencialiai gabūs žmonės, kurie wok patiekalų 
gamybos mokosi nuo nulio. 

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Įmonė aktyviai naudojasi interneto tinklalapiu Facebook – pritraukia tokių 
sekėjų, kuriuos domina wok patiekalai. 
Vasaros sezono metu bus stengiamasi pritraukti turistų iš užsienio šalių. 
Efektyviausias būdas tai padaryti esąs informacijos talpinimas turizmo 
vadovuose. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 
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2.  

Pavadinimas: Tigo.lv  

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Naudotų prekių supirkimo portalas tigo.lv leidžia išsilaisvinti nuo nereikalingų 

daiktų, už juos dar gaunant pinigų. Kai tigo.lv įsigyja konkrečių prekių, jos toliau 

yra perduodamos įmonei, kurios specializacija yra naudotų prekių supirkimas ir 

kuri šiuos daiktus realizuoja Latvijoje bei užsienyje. Taip pat įmonė 

bendradarbiauja su kompanija, kurios specializacija yra įvairių elektros prekių 

utilizavimas. 

Idėjos autorius (-iai): Solvita Abaronė [Solvita Abarone] 

Valstybė: Latvija 

Finansavimo šaltiniai:  

Verslo pradžia:  

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Įmonė aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, aiškindama paslaugų esmę, 

teikdama patarimus ir t.t. Informacija apie tigo.lv iš pirmųjų klientų taip pat 

nukeliauja iki kitų klientų. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 

3. 

Pavadinimas: Muca (lt. Statinė) 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Iš naudotų alaus ir kitų gėrimų statinaičių Martinis Eidukas [Mārtiņš Eiduks] 

gamina indus ir interjero papuošimui skirtus daiktus; naujausias produktas yra 

Advento žvakidė kalėdiniam laikotarpiui. 

Prekės ženklo „Muca“ sukurtų dizaino daiktų pagrindinė žaliava yra naudotos 

statinės, kurios savo laiką jau atitarnavo, pavyzdžiui, vyno, alaus, viskio.  

Idėjos autorius (-iai): Martinis Eidukas [Mārtiņš Eiduks] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

Įmonė gavo paramą iš Valstybės kultūros kapitalo fondo tikslinės programos 
„Kūrybinių industrijų pilotinių projektų konkursas“. 

Verslo pradžia: Iš pradžių indai pateko pas draugus, po to – prekyba Kalnciema gatvės turgelyje.  

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Prekės ženklo „Muca“ indų galima nusipirkti įvairiose Latvijos prekių 

parduotuvėse, į kurias dažnai užsuka turistai. „Muca“ dalyvavo ir renginyje 

„Mazā biznesa diena“ ( „Mažoji verslo diena“). Naujieji verslininkai dažniausiai 

pirmąja komunikavimo su klientais platforma renkasi profilį socialiniuose 

tinkluose, pavyzdžiui, draugiem.lv arba Facebook. „Muca“ – taip pat, tačiau 

įmonės savininkai mano, kad reikia ir „įprasto“ tinklalapio. Daugelis šiandien 

galvoja – jeigu tu neturi tinklalapio, tavęs apskritai nėra. „Jeigu turi tinklalapį, 

tuomet iškart į tave žiūri kitaip – nesi kokia nors „Šaraškino kontora“.“ 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 
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4. 

Pavadinimas: Aris Vanagas [Āris Vanags] – Suvenyrų ir dovanų gamyba 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Gamykloje yra daromos nedidelių matmenų dovanos, žaislai, suvenyrai iš 

medžio, faneros, metalo. „Mūsų gamykloje yra specialios staklės, kurių 

pagrindinis darbo įrankis yra lazeris, galime graviruoti ant puodelių ir ant 

stiklinių. Medžiagų apdorojimo lazeriu tikslumas – iki vienos šimtosios milimetro 

dalies“, – pasakoja Aris Vanagas. 

Idėjos autorius: Aris ir Normundas Vanagai 

Valstybė  

Finansavimo 
šaltiniai: 

Latvijos kaimo konsultacijų ir švietimo centro surengtas jaunimo verslumo 
konkursas „Laukiem būt“ (lt. „Kaimas privalo išlikti“) 

Verslo pradžia:  

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

 

Šaltinis:  http://www.delfi.lv/novados/kraslavas-novads/kraslava/zinas/video-divi-brali-
kraslava-atverusi-inovativu-galdniecibu.d?id=44008836#ixzz2ywJcrtSA 

 

5. 

Pavadinimas: „Valenky“ 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Idėja apie ne tik šiltų, bet ir skoningų, dailių batų gamybą prekės ženklo 

„Valenky“ savininkei Tatjanai Pliaviniai [Tatjanai Pļaviņa] kilo praeitą žiemą, kai 

pati ieškojo naujos batų poros. Padarė išvadą, kad šiluma neina koja kojon su 

viliojančiu dizainu. Pagavo save galvojančią, kad norėtųsi kokių nors veltinių, 

tačiau tokių, kurie būtų šiuolaikiški ir gražūs. 

Idėjos autorius: Tatjana Pliavinia [Tatjana Pļaviņa] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo šaltiniai: Nuosavos lėšos – 100 tūkst. eurų, kuriuos tikimasi atgauti per artimiausius 
dvejus-trejus metus. 

Verslo pradžia: Per pusantro mėnesio nuo pradžios parduota apie 100 porų, per dieną – 
vidutiniškai nuo dviejų iki trijų. Daugiausiai jų įsigijo Latvijos gyventojai, tačiau 
viena kita pora batų jau iškeliavo ir į Lietuvą, Suomiją bei Rusiją.  

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Informacijos apie šiuos batus yra socialiniuose tinkluose – „Valenky“ reklama yra 

patalpinta Facebook. Galima rasti šių batų ir parduotuvėse. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 
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6. 

Pavadinimas: Excursion.lv 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Šiuo metu įmonė siūlo daugiau negu 40 ekskursijų maršrutų po Latviją, Lietuvą ir 

Estiją. Dalis Excursion.lv siūlomų maršrutų yra susiję su mokymo programa – 

pasaulio karų istorija, karinė Ryga, Rygos senamiestis ir kitos temos, kurios yra 

šviečiamojo, pedagoginio pobūdžio. 

Idėjos autorius: Robertas Kipuras [Roberts Ķipurs] ir Tomas Gulbis [Toms Gulbis] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

 

Verslo pradžia: Nuolat reikia sekti naujausias turizmo tendencijas ir situaciją. Keičiasi įvairių 
vietų ir objektų populiarumas, atsiranda naujų apžiūros objektų, muziejų ar 
veiklų centrų, svečių namai nutraukia savo veiklą, praranda kokybę arba yra 
įkuriami nauji ir kitur, todėl nepakanka vien internete prieinamos informacijos – 
norint užtikrinti kokybišką paslaugą, pageidautina savo kailiu viską išbandyti ir 
patikrinti objektų būklę. 

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 

 

7. 

Pavadinimas: „KD paper“ 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

„KD paper“ kartelę sau išsikėlė aukštai – ne tik gaminti nepaprastą popierių iš 

šiaudų, žolės, kanapių, lino, bet ir padaryti jį visiškai tinkamą praktiniam 

naudojimui. 

Idėjos autorius: Maris Tilibas [Māris Tilibs] ir Ivaras Lacis [Ivars Lācis] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

Cėsių verslo inkubatorius „Magnus“, po kurio sparnu jau metus dirba ir „KD 
Paper“. Realybė tokia: kiek patys pinigų turi, tiek investuoja, taip ir verslas sukasi 
– lėčiau arba greičiau. 

Verslo pradžia: Daug laiko pareikalavo tikrosios technologijos paieškos.  

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Šiuo metu pagrindinis pirkėjas yra vietinis, meniškai nusiteikęs latvis. Įmonės 

segmentas – dekoratyvinis popierius. Didžioji jo dalis yra sunaudojama 

prezentacijų reklamoms. Yra net specialių, specifinių užsakymų. Teoriškai vaikinai 

gali pagaminti popierių beveik iš bet ko. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 
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8. 

Pavadinimas: Ribotos atsakomybės bendrovė „Donats LV“  

Verslo idėjos 
aprašymas: 

RAB „ Donats LV“ prieš metus pirmąją prekybos vietą atidarė Rygos mikrorajone 

„Ziepniekkalns“. Spurgos arba pagal anglų kalbą „dounat‘ai“ (en. 

donut)  pirkėjams patiko ir tai davė stimulą ir įsitikimą, kad reikia atidaryti dar 

vieną prekybos vietą – Rygos gyvenamajame rajone „Pļavnieki“. Įmonės ateities 

ambicijos yra susijusios su prekybos grandinės sukūrimu, taip pat su galimybe 

savo produkciją pardavinėti ir Rygos miesto centre. 

Idėjos autorius: Evita Ūdrė [Evita Ūdre] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

 

Verslo pradžia: Idėja kilo jau prieš keletą metų, nes mano verslo partnerio mama gyvena JAV, 
kur kaip tik priešais namus yra viena iš spurgų prekybos grandinių. Ambicijas 
įmonė turi dideles – ji planuoja sukurti savo prekybos grandinę.  

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Yra prekybos vietos. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 

 

9. 

Pavadinimas: Ribotos atsakomybės bendrovė „Velo machine“ 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Vaikiškas triratukas „Spārīte“ yra 100% Latvijoje pagamintas produktas, kilęs iš 

seniau gaminto tokio paties pavadinimo triratuko. 

Idėjos autorius: Edmundas Liepinis [Edmunds Liepiņš] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

Gamyba pas mus kol kas vyksta be kredito – kiek patys turėjome, nuo tiek ir 
pradėjome.  

Verslo pradžia: Kelias iki naujojo modelio vedė per skrupulingą senųjų triratukų „Spārīte“ 
tyrinėjimą. Parengiamųjų darbų ir techninių brėžinių rengimo procese išardyta 
keletas modelių, pritaikytos ir patobulintos kai kurios detalės ir elementai. 

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Susidomėjimą savo gaminiais įmonė „Velo machine“ pajuto, sudalyvavusi 

parodoje „Ražots Baltijā 2012“. „Niekur kitur už pinigus nesame reklamavęsi, 

dažniausiai mus patys susiranda“, – neslepia Edmundas. Prekės ženklo 

išsaugojimas pasirodė sėkmingas žingsnis – dažniausiai internete yra ieškoma 

senojo modelio, tuo pačiu yra randamas naujasis.  Šiuo metu esame apleidę 

marketingą ir reklamą – informacija apie produktą keliauja iš lūpų į lūpas. 

Įmonės tikslas yra eksporto plėtra, tačiau tuomet atsiranda papildomų išlaidų: 

dalyvavimo mokestis prekybos rūmuose, parodose, logistikos užtikrinimas ir pan. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 
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10. 

Pavadinimas: „Authentic Haven Brand Natural Brew“ 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Įvairių gyvūnų – karvių, arklių – natūralaus mėšlo perdirbti produktai, 

supakuoti į nedideles pakuotes.  

Idėjos autorius: Annie Haven 

Valstybė Kanada 

Finansavimo šaltiniai: Nuosavos lėšos, augimas 30% per metus, nuo 2005 metų (Inc Magazine). 

Verslo pradžia: Kompanija natūralaus mėšlo apdorojimu užsiima jau nuo 1924 metų. 
Kadangi apylinkėse atsirado vis naujų sodų savininkų, atsirado ir naujas 
produktas. 

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Per „Authentic Haven Brand Natural Brew“ tinklalapį 
http://www.ahavenbrand.com . 
Sėkmės pagrindas – produktas yra vadinamas „trąšų arbata”, o ne mėšlu, jis 
yra dailiai įpakuotas ir siunčiamas paštu. Įmonė naudojasi socialine 
žiniasklaida, kad galėtų komunikuoti su klientais – tiek didmeninės, tiek 
mažmeninės prekybos.  

Šaltinis:  http://anniesgoathill.com/2012/10/22/the-creative-entrepreneur-annie-
haven-authentic-haven-brand-natural-brew/ 

 

11. 

Pavadinimas: CurbsideCupcakes.com 

Verslo idėjos 

aprašymas: 

http://www.curbsidecupcakes.com mobilus pyragaičių pardavėjas, kuris 
prekiauja pyragaičiais iš automobilio Vašingtone. 

Idėjos autorius: Kristi ir Sam Whitfield 

Valstybė JAV 

Finansavimo šaltiniai: Nuosavos lėšos 

Verslo pradžia: Vyro ir žmonos išpuoselėtas verslas, kurį pradėdami, jie nusprendė mesti 

savo darbus. 

Kaip reklamuoja savo 

verslą: 

Įmonės sėkmės pagrindas yra naudojimasis socialine žiniasklaida – jie 
naudojasi Facebook ir Twitter, kad informuotų klientus, kurioje Vašingtono 
dalyje yra autobusiukai su pyragaičiais ir kas yra siūloma.  

Šaltinis:  http://www.insidebusiness360.com/index.php/small-businesses-5-small-

business-social-media-success-stories-11452/ 

 

  

http://www.ahavenbrand.com/
http://www.curbsidecupcakes.com/
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12. 

Pavadinimas: BibARoo™ 

Verslo idėjos 

aprašymas: 

Produktai vaikams, pačių sukurtas dizainas – BibARoo™, Burpee Cloth, Burpee 
Bouquet, Hoodie Bath Towel, Sweet Dreams pillowcase, Love My Cozy ir Kidz 
ApronAll 

Idėjos autorius: Jeanne Roth, Leslie Smith  

Valstybė JAV 

Finansavimo šaltiniai:  

Verslo pradžia: Iš pradžių siuvo savo vaikams, kai ateidavo svetimi žmonės ir klausdavo, kur 

galima įsigyti tokių produktų, tapo aišku, kad reikia pradėti gaminti tokius 

produktus. 

Sunkiausia buvo surasti gamintoją, kuris sugebėtų įvykdyti reikiamos kokybės 

užsakymus ir kuris būtų netoli.  

Kaip reklamuoja savo 

verslą: 

Vietinės parduotuvės 

Šaltinis:  http://www.womenhomebusiness.com/success-stories/lil-darlins-mother-

daughter-team-creating-unique-baby-accessories.htm 

 

13. 

Pavadinimas: GiftBasketGallery.com 

Verslo idėjos 

aprašymas: 

Dovanų krepšeliai tampa vis populiaresni įvairių švenčių progomis, todėl tai 
yra gera galimybė tiems, kurie nori kurti savo verslą namuose.  

Idėjos autorius: Wanda Urie 

Valstybė JAV 

Finansavimo šaltiniai:  

Verslo pradžia: Dovanų krepšelių verslą yra labai lengva pradėti namų sąlygomis.  

Kaip reklamuoja savo 

verslą: 

GiftBasketGallery.com 

Šaltinis:  http://www.giftbasketgallery.com/about.html 
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14. 

Pavadinimas: „Longcroft Luxury Cat Hotel“ 

Verslo idėjos 

aprašymas: 

 
Liukso viešbutis katėms 

Idėjos autorius: Abi Purser 

Valstybė Didžioji Britanija 

Finansavimo šaltiniai: Nuosavos lėšos £40,000, paskola iš mamos ir pačios santaupos. 

Verslo pradžia: Jau 6-tą savaitę po verslo pradžios tapo aišku, kad šis verslas yra reikalingas ir 

negali patenkinti paklausos. Kadangi pinigų naujam viešbučiui atidaryti kitoje 

vietoje nebuvo, buvo nuspręsta įkurti frančizę. Šiuo metu pagal šią frančizę 

veikia keletas viešbučių katėms Londone ir Didžiosios Britanijos pietryčiuose. 

Kaip reklamuoja savo 

verslą: 

Tinklalapis, socialinė žiniasklaida. http://www.longcroftcathotel.co.uk/ 

Šaltinis:  http://www.smallbusiness.co.uk/ 

15. 

Pavadinimas: Auksinės uogienės 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Auksinių uogienių asortimente yra apytiksliai 40 uogienių rūšių: „Pradėjome 

kaip namudininkai, bet supratome, kad reikia plėstis, įkūrėme gamyklą, kad 

galėtume bendradarbiauti su parduotuvėmis.“ 

Idėjos autorius (-iai): Ilzė Salta [Ilze Saltā] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo šaltiniai:  

Verslo pradžia: Reikalavimai, į kuriuos reikia atsižvelgti, gaminant maisto produktus, reikalauja 
reguliarių piniginių investicijų, pavyzdžiui, vandens ir produktų analizės, įsk. 
sanitarinį minimumą. Visos šios išlaidos turi įtakos produkto savikainai. 

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Mūsų produktą dažnai renkasi dovanoms ir tada renkasi arba pagal 

pavadinimą, arba pagal sudėtį:  „Išdykėlė su šermukšniais ir bruknėmis, vanile ir 

kardamonu“, „Juodoji pantera su juodaisiais serbentais, gervuogėmis, 

mėlynėmis ir vanile“. Įmonė dalyvauja mugėse, tačiau renkasi tik keletą labiau 

lankomų, ir tose vietose, kur dar anksčiau nebuvo, kad supažindintų su savo 

produkcija vis daugiau naujų potencialių pirkėjų.  Mes turime gerą 

bendradarbiavimo partnerį – atstovą „Rāmkalni serviss“, kuris užtikrina 

produkcijos patekimą į didžiausius Rygos prekybos centrus, pavyzdžiui, 

„Stockmann“, nes mes esame per mažas tiekėjas, kad galėtume 

bendradarbiauti tiesiogiai. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 
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16. 

Pavadinimas: „Sēņotava“  

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Tai yra nedidelis grybienos komplektas, iš kurio namuose galima išsiauginti 

austrių grybų. Šis komplektas yra paruoštas taip, kad, lengvai apdorojus, po 

dešimties dienų grybus jau galima dėti į keptuvę. Produktas yra skirtas dviem 

grybų auginimo kartams. Galima turėti ir tris grybų derlius, tačiau kiekvieną 

kartą sparčiai sumažėja grybų kiekis. 

Idėjos autorius (-iai): Gintas Lūkinas [Gints Lūkins] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

 

Verslo pradžia: Kadangi produktas yra specifinis, sunkiai sekėsi įsigyti įvairius leidimus. „Tai nėra 

grybas, tai yra pusfabrikatis – jį auginu ne aš, o kiekvienas pats savo namuose“, 

– sako jis. Todėl įmonei teko konsultuotis su įvairiomis valstybinėmis 

institucijomis, kad veikla būtų legali. 

Kaip reklamuoja 
savo verslą: 

Pirmąją patirtį prekyboje „Sēņotava“ gavo kolektyvinio apsipirkimo portale 

perkamkopa.lv. Yra tinklalapis www.senotava.lv, kur galima padaryti užsakymą. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 

 

17. 

Pavadinimas: Šunų SPA ir suknelių verslas   

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Parduotuvės, kirpykla ir SPA šunims, kur prekiaujama Latvijoje pirmąja ir kol kas 

vienintele šunų mados linija: paltukais, batukais ir rankinėmis šunims nešioti. 

Yra siūloma įvairių kainų grupių prekių. Pirmoji ir plačiausia yra sukurta 

ekonominės, standartinės klasės drabužių linija, kurios pagrindinis akcentas yra 

funkcionalumas. Tiems, kurie nori daugiau prabangos, yra brangesnių, 

aukštosios mados prekių. Šunų ir jų savininkų patogumui yra įkurta ir šunų 

kirpykla bei SPA centras. 

Idėjos autorius (-iai): Natalija Karaim [Natalia Karaim], Ela Aleksejeva [Ella Aleksejeva] 

Valstybė: Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

 

Verslo pradžia:  

Kaip reklamuoja 
savo verslą: 

Parduotuvėje yra rengiamos šunų mados peržiūros, o Naujųjų metų kostiumų 

balius-karnavalas buvo surengtas prekybos centre „Spice Home“.  

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 

 

http://www.senotava.lv/
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18. 

Pavadinimas: „Latvju lietas“ 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Lėlės kaip suvenyrai domina ne tik kolekcininkus, bet ir turistus, o vietinius – 

kaip žaislai. Įmonė siūlo keletą skirtingų kainų kategorijų lėlių: linines 

suvenyrines lėles – Lienė ir Lyga, žaislinę lėlę Ievinia (lt. Ievutė). Taip pat yra 

Baiba – pati brangiausia lėlė, nes ji dėvi didelę vilnonę skarą, jos korpusas yra 

ąžuolinis, ji turi sidabrinę sagę ir kt. niuansuotų detalių. 

Idėjos autorius: Ieva Nikoleta Dabuolinia [Ieva Nikoleta Dāboliņa] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo 
šaltiniai: 

„Latvju lietas“ verslą pradėjo pagal „Hipotēku banka“ programą „Lec biznesā!“, 
kuri suteikė galimybę pusę metų dirbti kartu su mentoriumi iš bendrovės 
„Līdere“.  

Verslo pradžia:  

Kaip reklamuoja 
savo verslą: 

Daugiausiai lėlių įmonė realizuoja Rygos senamiestyje įsikūrusiose savo 

dirbtuvėse bei įvairiuose salonuose, pavyzdžiui, „Senā klēts“, „Riija“, „Upe“, 

„Dore“, „Christmas Popup Store“ ir kt. Įmonė stengiasi save rodyti ir internete. 

Tam turi tinklalapį latvjulietas.lv. Be to, įmonė dirba etsy.com, ebay.com, 

meistardarbs.lv, originali.lv, taip pat socialiniuose tinkluose.  

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 

  

19.  

Pavadinimas: Muzikos dirbtuvės 

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Muzikos mokykloje suaugusiesiems „Muzikos dirbtuvės“ galima išmokti groti 
įvairiais muzikos instrumentais. 
Šiuo metu mokykla dirba dviem kryptimis – dienomis čia ateina mokytis vaikai, 
o vakarais – suaugusieji. 

Idėjos autorius (-iai): Ilzė Rusova [Ilze Rusova] 

Valstybė: Latvija 

Finansavimo šaltiniai: Programos „Brigāde“ finansavimas  

Verslo pradžia:   

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Tinklalapis. 
Mokykla atidaryta rugsėjo 1 dieną – „Tą dieną informacijos portalai ir televizija 
ieškojo kažko naujo ir negirdėto, apie ką galėtų papasakoti. Mes buvome 
naujiena – muzikos mokykla suaugusiesiems. Surengėme koncertą, kuris 
subūrė daug interesantų.“ 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 
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20. 

Pavadinimas:  

Verslo idėjos 

aprašymas: 

Wiggly Wigglers buvo pirmoji įmonė Didžiojoje Britanijoje, kuri veisia sliekus 
kompostui. Po 20 veiklos metų įmonė gavo Dell Small Business Excellence 
Award.  

Idėjos autorius: Heather Gorringe 

Valstybė Didžioji Britanija 

Finansavimo šaltiniai: £15,000, užstačius namą 

Verslo pradžia: Verslo idėja kilo, dirbant savo ūkyje ir stengiantis sumažinti atliekų kiekį. 

Kaip reklamuoja savo 

verslą: 

Socialinė žiniasklaida – blogai, Facebook, youtube video, kur dalijamasi 
sodininkystės patarimais, įvykiais ir idėjomis. 

Šaltinis:  http://www.smallbusiness.co.uk/ 

21. 

Pavadinimas: Ribotos atsakomybės bendrovė „Kichi“  

Verslo idėjos 
aprašymas: 

Šiuo metu pagrindinis įmonės produktas yra vonios kambariui skirti gaminiai 

iš kanapių audinio, tačiau tam, kad papildytų asortimentą, įmonė siūlo ir 

lininių staltiesių, stalo užtiesaliukų bei takelių. „Mes pasirinkome audinį iš 

kanapių dėl to, kad jis skiriasi nuo kitų. Kanapių tekstilė yra natūrali medžiaga. 

Esu pastebėjusi, kad ekologiškų prekių gamintojai dizainui skiria mažai 

dėmesio“, – pasakoja dizainerė Zanė Verika, RAB „Kichi“ bendrasavininkė. 

Idėjos autorius (-iai): Zanė Verika [Zane Verika], Ieva Lapinia [Ieva Lapiņa] 

Valstybė Latvija 

Finansavimo šaltiniai: Rygos miesto tarybos ir Swedbank subsidijų konkursas „Atspēriens“, Rygos 
regiono kūrybinių industrijų verslo inkubatorius „Creative Andrejsala“ 

Verslo pradžia:  

Kaip reklamuoja savo 
verslą: 

Įmonė yra pasirašiusi sutartį ir su valstybine agentūra „Latvijos investicijų ir 

plėtros agentūra“ (Latvijas investīciju un attīstības aģentūra), kad galėtų 

dalyvauti užsienio šalių parodose, gavusi dalinį finansavimą iš ES lėšų, taip pat 

pradėjo derybas su valstybinės agentūros „Latvijos investicijų ir plėtros 

agentūra“ atstovybėmis užsienyje dėl konsultacijų, susijusių su konkrečių 

valstybių rinkos ypatybėmis.  Artimiausi tikslai – bendradarbiavimas su 

Europos dizaino parduotuvėmis. Didžiausia svajonė yra eksportas į Honkongą 

arba Japoniją, tačiau neatmetama ir bendradarbiavimo su artimiausiais 

partneriais galimybė. 

Šaltinis:  „Dienas bizness“ http://www.db.lv/ 

 


