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Einaras sEmanis, Latvijos ambasadorius Lietuvoje

T
urime daug bendra. Gimi-
ningos kalbos, artima ge-
ografinė padėtis, gyvento-
jų skaičius irgi neskiskiria 
dešimtis kartų… Latvijos 
ir Lietuvos likimai susipi-

na laiko erdvėje, mus vienija mū-
sų kalbos, kultūra, tradicijos ir vie-
ta Baltijos jūros pakrantėje.

Šiandien Latviją ir Lietuvą vieni-
ja tamprūs draugiški ir strateginės 
partnerytės santykiai. Įgyvendina-
ma visa eilė bendrų projektų vers-
lo, kultūros, meno ir kitose srity-
se, kur aktyviai vyksta apsikeiti-
mas patirtimi bei suvienijus jėgas 
kuriami filmai, koncertai, parodos, 
mados kūriniai. 

Mes galime didžiuotis mūsų dina-
miškais verslo ryšiais. Ekonominė 
padėtis yra stabili, tiek Lat vijos, tiek 
Lietuvos įmonės rodo didelį susido-
mėjimą bendradarbiavimu. Nuo-
lat tai skatiname, periodiškai or-
ganizuojami susitikimai su politi-
kos, verslo, kultūros atstovais.  Kar-
tu su Latvijos investicijų ir plėtros 
agentūra, Latvijos įmonių rūmais 
skatiname bendradarbiavimą, or-
ganizuojame Latvijos dienas Lietu-
voje ir Lietuvoje veikiančių Latvi-
jos įmonių ir jų partnerių – Lietu-
vos įmonių apdovanojimus.  

Balandį vyks Latvijos dienos Vil-
niuje, kuriose laukiame Latvijos 
ekonomikos ministro apsilanky-

mo, Latvijos verslininkų delegaci-
jos, kurie susitiks su Lietuvos vers-
lo atstovais kurti verslo ryšius ir ap-
tarti bendradarbiavimo galimybes. 
Gausus būrys Latvijos dizainerių 
pristatys savo kūrybą pop-up par-
duotuvėje Locals.lt lietuviško di-
zaino namuose. 

Latvijos dienų metu skatiname 
ne tik verslo bendradarbiavimą, bet 
ir kultūrinius ryšius – nacionalinėje 
M. Mažvydo bibliotekoje vyks Latvi-
jos tautinio kostiumo paroda, Pran-
ciškonų rūmuose organizuojamas 
labdaros koncertas, o Pegaso kny-
gyne vyks šeimos šventė, kurios 
metu bus pristatoma ir skaitoma 
Latvijos rašytojo knyga vaikams. 

Šiais metais Rygos – Gaujos re-
gionas paskelbtas Europos gastro-
nomijos sostine. Kviečiame visus 
keliauti ir atrasti naujus, tradici-
nės ir modernios Latvijos virtu-
vės skonius. 

Manau, kad šie renginiai taip pat 
yra puiki simbolinė bendrystės iš-
raiška pasitinkant Latvijos valsty-
bės sukūrimo ir Lietuvos valstybin-
gumo atkūrimo šimtmečio sukaktį.  

Kviečiame aktyviai dalyvauti 
mūsų „Atrask Latviją“ renginiuo-
se Vilniuje bei svetingai laukiame 
Jūsų apsilankant Latvijoje. 

Einaras Semanis, Latvijos amba-
sadorius Lietuvoje

AMBASADORIAUS 
SVEIKINIMAS

Man Malonu pristatyti šį leidinį, kuris išleidžiaMas organizuojaMų 
latvijos dienų proga. noriu pasidžiaugti, kad jau trečius Metus iš 
eilės vyksta renginiai „atrask latviją“, kurių Metu kaskart stengiaMės 
pasiūlyti kažką naujo ir įdoMaus.   

04 20 - 05 07 
Latvijos mados ir 
dizaino pop-up

 
04 24 – 30
paragauk Latvijos

 
04 22, 12.00 val.
atrask Latviją: 
šEimos diEna pEgasE

04 24, 16.00 val.
Latvijos tautinio 
kostiumo paroda

04 26, 18.00 val.
BaiBa Ladiga paskaita 
„mados iLiustrato-
riai, stiLiai ir gaLi-
myBės"

 
05 05,  20.00 val.
„atrask Latviją“ 
LaBdaros koncErtas 
- darius mažintas, 
inEsė šuLžanoka ir 
maris trEijs

LATVIJOS 
DIENOS VILNIUJE
Balandžio 20 – gegužės 5 d.



16 P A V A S A R I S ,  2 0 1 7

sia „Brangi“, gaminanti „claudia“ popierines lėles. 

„Claudia's paper dolls“ siūlo labiau tausojančius aplinką žais-
lus, kurie vienija kartas. Popieriaus lėlės yra mylintys tėvai ir 
seneliai. Produktas turi daug teigiamų atsiliepimų iš klien-
tų.  Žaidimas popierinėmis lėlėmis ugdys ne tik vaikų kūry-
binius gebėjimus, spalvų pojūtį, smulkiąją motoriką, mąsty-
mą ir smegenų veiklą, bet ir, mes labai tikimės, skatins visos 
šeimos buvimą kartu, kuriant savo lėlių kolekcijas.

http://www.papiralelles.lv

sia „orangE company“, gaminanti orange toys 
minkštus žaislus.

Visos Orange Toys kolekcijos yra aukščiausios kokybės, įper-
kamos kainos ir unikalaus dizaino. Profesionalių dizainerių, 
rinkodaristų bei gamintojų komanda nuolat atranda naujus 
būdus, kaip Orange Toys produkciją paversti kūrybiška ir ma-
lonia. Žaislai gali būti skirtingų spalvų ar dydžių, tačiau tiki-
me, kad svarbiausia, jog jie būtų malonūs. Todėl mūsų misija 
yra nešti vaikams malonumą, paslaugumą, meilumą ir ma-
tyti jų šypsenas bei pozityvias emocijas.

http://www.orange-toys.com 

sia „sidi sp LEs“, gaminanti stalo žaidimus

“A JOURNEY OF LOVE” stalo žaidimas yra sukurtas poroms 
tam, kad būtų stiprinami jų santykiai, skatinamas intymu-
mas ir geresnis vienas kito pažinimas. Stalo žaidime yra 70 
užduočių kortelių, kurios nurodo užduoties tipą - veiksmas, 
pamąstymas, ar diskusija su partneriu apie skirtingus santy-
kių aspektus, tai yra komandinį darbą, fantaziją, pažinimą, 
palaikymą, krizių valdymą, intymumą. Kai kurios užduotys 
bus atpalaiduojančios ir įkvėps santykiuose dar daugiau spal-
vų ir jaudulio. Turėsite galimybę apkeliauti 10 skirtingų šąlių 
ir po 7 skirtingas lokacijas kiekvienoje iš jų. Žaidimas yra su-
kurtas sužaisti 10 kartų, imant po vieną šalį.

http://www.celojumsmilestiba.lv

sia „tEapurE“, arbatos gamintoja

TEA PURENES vertybės: 
Skonis. Pajuskite šviežiai skrudintas ir džiovintas gamtos 
gėrybes. 
Unikalumas. Kūrybiška arbata? Taip, jei norime suteikti tai, 
kas geriausia žmogus kūnui. 
Kaina. Kaina pagrįsta atsižvelgiant į gamybos kaštus. 
Atsakomybė. Jokios žalos gamtai, mums ir visiems pasaulyje. 
Patogumas. Lengvas naudojimas ir lengvai pasiekiamas pro-
duktas. 
Sveikata. Užtikrina gerą savijautą ir sveikatą.    

http://www.teapurenes.com

sia „pELdu BrŪzis“, „akmenlauzis" gamintoja

Esame maža distiliavimo amato įmonė, kurioje viską daro-
me rankų darbu. Degtinė yra gaminama iš miežių, augintų 
Latvijose regione Kurland. Stipriuosius gėrimus gaminame 
kelių skirtingų skonių, iš kurių perkamiausi yra krienų ir 
spanguolių skonio stiprieji gėrimai. Būsite maloniai nuste-

binti mūsų sukurtais skoniais, kurie įkvėpti skirtingų sezo-
nų, nuostabaus skonio žolelių ir uogų, randamų Latvijos pie-
vose ir miškuose.

https://www.facebook.com/akmenlauzis 

sia „LariF ns“, vaistinio preparato gamintoja

Originalus vaistinis preparatas Larifan yra sukurtas Latvi-
jos Mokslų Akademijoje. Larifan privalumas, lyginant jį su 
kitais cheminiais antivirusiniais preparatais, yra vaisto pla-
tus antivirusinis spektras ir tai, jog Larifan neturi imunite-
tą slopinančių savybių.

http://www.larifans.lv/ 

sia „yuta sEnsE“, moteriškų rūbų gamintoja

Naujų, elegantiškų ir akį traukiančių stilių suknelės mote-
rims. Artistiško dizaino ir geriausių medžiagų kombinacija 
sukurta atšvęsti moters grakštumą ir laikyseną kiekvieną die-
ną. Mes tikim, kad sujungiant kūrybiškumą ir produktyvu-
mą galima sukurti tvarų produktą, kuris išsilaikytų ir džiu-
gintų daugiau nei vieną sezoną.   

http://www.yuta.lv

sia „cinnamon concEpt“, moteriškų rūbų gamintoja

Pastaraisiais metais, prekės sparčiai augo ir įgijo solidžią vietą 
Latvijos mados industrijoje, kuri specializuojasi mezginiuose 
(kepurės, pirštinės, kojinės, megztiniai, liemenės ir kt.) su ko-
kybės garantija ir atpažįstama tapatybe. Aksesuarai įgijo po-
puliarumą Estijoje, Rusijos parduotuvėse. Šiuo metu mes taip 
pat padidinome jėgas, todėl galime pasiūlyti didesnį asorti-
mentą už Latvijos ribų. Dalyvaudami parodose gavome labai 
teigiamus įvertinimus iš potencialių partnerių iš Baltijos šalių.

http://www.cinnamonconcept.com 

sia „BEEkid“, vaikiškų rūbų gamintoja

BeeKid drabužiai skirti broliams, sesėms, mamoms ir tėčiams. 
Funkcionalumas, patogumas ir įvaizdis yra pagrindiniai mū-
sų produktų elementai.  Visi produktai pagaminti iš natūra-
lios ekologiškos medvilnės ir gali būti lengvai kombinuoja-
mi tarpusavyje.

http://www.beekid.lv 

„room 88“ papuošalai

Juvelyrikos prekinis ženklas, įkurtas Rygoje. Lidija Hlinova – 
kuria ir gamina visas reikalingas detales. Juvelyriką apibūdi-
na aiškios, minimalistinės figūros, o kolekcijoje naudojamas 
tik auksas, sidabras, natūralūs akmenys bei perlai. 
Elegancija slypi paprastume. Dizainerė tiki, jog juvelyrika 
turi būti aiški bei suprantama, nes tik tuomet pabrėžia kiek-
vieno žmogaus unikalumą. Būtent dėl to, visa juvelyrika yra 
gaminama tam, kad ją būtų galima devėti kasdien, kaip sti-
liaus detalę.

https://www.facebook.com/room88jewelry/

sia „rk69 grupa“
Mes esame nedidelė kūrybinė, tačiau Latvijos rinkoje stabi-
lią  vietą užėmusi įmonė, kuri specializuojasi naujoviškos ir 
buityje praktiškai panaudojamos produkcijos gamyboje ir 
prekyboje. SIA „RK69 Grupa” užtikrina profesionalų, patiki-
mą ir produktyvų servisą, siūlant Latvijoje pagamintų pro-
duktų rinkinį, skirtą aplinkos ir gyvenamosios erdvės įren-
gimui ir priežiūrai, garantuojant multifunkcionalaus naudo-
jimo galimybę ir vizualiai estetišką kokybę.

http://rk69.lv/lt

sia „Boat Factory“, valčių ir jų aksesuarų 
gamintoja

Su malonumu siūlome susipažinti su mūsų sukurtomis sta-
biliomis, saugiomis valtimis ir sniego baltumo tauriais vėlia-
vų stiebais! Taip pat siūlome visus reikalingus valčių ir stiebų 
aksesuarus, taip pat valčių variklius ir priekabas.

http://www.amberlat.lv 

sia „onpLatE“, sveikos mitybos lėkštės gamintoja

Pagaminta pagal sveikos mitybos mokslines nuostatas, kad 
Jums padėtų sveikai maitintis ir sumažinti svorį ! Šį produktą 
sukūrėme Mes – patyrusios mitybos specialistės, kurios kas-
dien konsultuoja pacientus, susidūrusius su svorio ir sveika-
tos problemomis.
Ši lėkštė yra su specialiais skyreliais, kuriuose tam tikros da-
lys atspindi atskiras maisto grupes, taip pat skyreliai užtikri-
na optimalų porcijos dydį.

http://onplate.eu

sia oviwatch, laikrodžių gamintoja

Ovi Watch idėja yra apjungti gamtą bei dizainą ir gaminti 
aukštos kokybės laikrodžius už geriausią kainą. Ovi Watch 
yra gaminami iš guobos, vyšnios ir graikinio riešutmedžio su 
rankų darbo dirželiais. Ovi Watch dirbtuvės yra įsikūrusios 
Liepojoje, kur kiekvieną dieną trijų žmonių komanda ranko-
mis gamina laikrodžius pagal individualius užsakymus klien-
tams ir įmonėms. WatchBandit įtraukė Ovi Watch į geriausiai 
pasaulyje atrodančių medinių laikrodžių dešimtuką, o šian-
dien Ovi Watch laikrodžiai yra dėvimi 35 šalyse.

http://www.oviwatch.com 

sia „pEarLs Box“, papuošalų gamintoja

Rankų darbo papuošalai iš odos, pusbrangių akmenų, bran-
gakmenių, sidabro ir kitų medžiagų. Kiekvienas papuošalas 
yra unikalus, neturintis analogo Latvijoje.
http://www.pearls-box.com

sia „vaskaLa“, odos aksesuarų gamintoja

Vaskala – prabangūs odos aksesuarai.
Prekės ženklas, kuris asocijuojasi su rankų darbu, meistrys-
te ir kokybe.
Vaskala dizainerės – Erika Rudika ir Ekaterina Polanska.

http://vaskala.tictail.com

VERSLO KONTAKTŲ MUGĖ
balandžio 21 d.  latvijos investicijų ir plėtros agentūra kartu su vilniaus 
prekybos, praMonės ir aMatų rūMais ir enterprise europe network organizuoja 
verslo kontaktų Mugę vilniuje. organizatoriai kviečia dalyvauti kontaktų 
Mugėje ir susipažinti bei užMegzti verslo ryšius su latvijos verslo atstovais!

registracija vyksta tinklapyje www.cci.lt.

kVIEčIAmE SUSIpAŽINTI SU kONTAkTų mUGĖS DALyVIAIS:

L
atvijos ir Lietuvos vers-
lininkų kontaktų mu-
gė yra puikus pavyzdys, 
kaip Europos Verslo pa-
ramos tinklas (EEN) pa-

deda verslininkams ieškoti 

bendradarbiavimo partnerių 
užsienyje. Kontaktų mugės 
pagrindinė nauda yra gali-
mybė susitikti potencialius 
bendradarbiavimo partne-
rius viename renginyje ir 

su kiekvienu potencialiu par-
tneriu pasikalbėti individu-
aliai, tokiu būdu sutaupant 
laiko ir lėšų, –teigia Jekate-
rina Vanaga, Europos Verslo 
paramos tinklo Latvijoje ko-

ordinatorė.
EEN yra didžiausias pasau-

lyje verslo ir inovacijų para-
mos kontaktinių punktų tin-
klas. Tinklas aktyviai veikia 
daugiau nei 60 pasaulio ša-

lių ir jungia daugiau nei 3000 
ekspertų, siūlančių verslinin-
kams personalizuotas paslau-
gas. Surask  EEN partnerius 
savo šalyje ir sužinok, kaip 
jie tau gali padėti!


