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JAUNUMI

ATBALSTS

Sākusies pieteikšanās konkursam “Laukiem būt!”
Jaunieši aicināti pieteikties dalībai konkursā, lai pretendētu uz naudas balvām
biznesa ideju īstenošanai.  Lasīt vairāk..
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Nominācijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbību” atzinību guvusi SIA “Vudlande”.
Lasīt vairāk..

Apbalvoti Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs 2022” laureāti

Paziņoti “Eksporta un inovācijas balva 2022” saņēmēji.  Lasīt vairāk..

Godināti Latvijas eksporta līderi un inovatori

Aptauja par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem un atbalstu
Anonīmā aptaujā uzņēmējus lūdzam novērtēt pakalpojumus un atbalstu, ko
sniedz pašvaldība. Aptauja aizņems mazāk nekā vienu minūti.   Lasīt vairāk..

Publiskā apspriešana detālplānojuma teritorijai starp Gaujas,
Valmieras un Daugavas ielām un Smiltenes pilsētas robežu 
Apspriešanas periods līdz 2023. gada 16. janvārim.  Lasīt vairāk..

Atbalsts lauksaimniekiem: “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
Līdz 2. februārim var pieteikties atbalstam, lai veiktu investīcijas lauku
saimniecībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos.  Lasīt
vairāk..

http://www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/sakusies-pieteiksanas-konkursam-laukiem
mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
https://lvportals.lv/dienaskartiba/347002-apbalvoti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-2022-laureati-2022
https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/eksporta-cempions-mikrotikls-inovacijas-cempions-lmt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK8Pr16Vyp-cKcAgs4AxB_4H2l9IBmKvg6MUSKHw9ZPQ2abA/viewform
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/pazinojums-par-detalplanojuma-teritorijai-starp-gaujas-ielu-valmieras-ielu-daugavas-ielu-un-smiltenes-pilsetas-robezu-smiltene-smiltenes-novads-publisko-apspriesanu/
https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/pieejams-atbalsts-investicijam-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-informativa-vebinara-ieraksts?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Atbildes un skaidrojumi par izmaiņām lauku atbalsta
pasākumos (platībmaksājumos) no 1. janvāra 
Jautājumus var sūtīt uz laukutikls@llkc.lv.  Lasīt vairāk..

Būvdarbu uzraudzība: “Mēru muižas konstrukciju
pastiprināšana” 
Iesniegšanas termiņš 22.12.2022.  Lasīt vairāk..
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IEPIRKUMI

NODERĪGI

LOSP aicina pieteikt prakses vietas topošajiem speciālistiem
lauksaimniecībā
Ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas prakses vietas studentiem. Reģistrācija šeit.

Gaujienas vidusskolas ēkas konstruktīvās noturības
būvprojekta izstrāde
Iesniegšanas termiņš 28.12.2022.  Lasīt vairāk..

Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smiltenes novada
pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām
Iesniegšanas termiņš 03.01.2022.  Lasīt vairāk..

Projektēšana un autoruzraudzība “Tiltlejas ezera hidrobūves
pārbūvei un ezera tīrīšanai” 
Iesniegšanas termiņš 04.01.2022.  Lasīt vairāk..

Elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Jēkabpils,
Madonas, Siguldas, Smiltenes, Valmieras un Tukuma iecirkņos
Iesniegšanas termiņš 10.01.2022.  Lasīt vairāk..

Vidzemes lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma (2021.g.)

 FIRMA MADARA 89, SIA (Smiltenes novads) 
 VAKS, KS (Valmieras novads) 
 STORA ENSO LATVIJA, AS (Smiltenes novads) 
 VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS (Valmieras novads) 
 BONO, SIA  (Valmieras novads) 
 GRAANUL INVEST, SIA (Smiltenes novads)
 CĒSU ALUS, AS (Cēsu novads)
 VUDLANDE, SIA (Smiltenes novads)
 AVOTI SWF, SIA (Gulbenes novads) 
 WOOD AB, SIA (Gulbenes novads)
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 Avots: Lursoft, 2021

mailto:laukutikls@llkc.lv
http://www.laukutikls.lv/klp-atbalsta-pasakumi-no-2023-gada-atbildes-un-skaidrojumi?fbclid=IwAR05o4d9ICihrgWFuDn4Flh78IKQ_XYMJaygp3jst644RzQECwulkuXyQ2U
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ViewProcurement/93356
mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
https://laukuforums.us4.list-manage.com/track/click?u=94085be928abd460a756e4208&id=ac8e6d8e29&e=8146eee352
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93218
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ViewProcurement/91991
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92982
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92945
https://company.lursoft.lv/bono/44103079618

