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Aicināti pieteikties sociālās uzņēmējdarbības ideju autori uzņēmējdarbības
akcelerācijas un inkubācijas programmām.  Lasīt vairāk..

Labklājības ministrija izsludina pietiekšanos sociālās
uzņēmējdarbības atbalsta programmām

Starp pretendentiem arī SIA "Lāča Oga" nominācijā “Ilgtspējības investors”.   
 Lasīt vairāk..

SIA “BeTRITON” saņem balvu nominācijā “Investīciju pumpis”

26. janvārī seminārs par atbalsta maksājumiem 2023. gadā ar
Zemkopības ministrijas ekspertu dalību
Smiltenes kultūras centrā. Piedalīsies Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta
dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta un LLKC eksperti.  Lasīt vairāk..

Eiropas Savienības atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsts jaunaudžu retināšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudžu nomaiņai, arī
mežaudžu atjaunošanai pēc postījumiem un agrotehniskai kopšanai.
Lasīt vairāk..

ATBALSTS

Balso par labāko metu un piedalies darbu prezentācijā 11. janvārī. Kvartālā
paredzētas telpas arī mazajai uzņēmējdarbībai un ēdināšanai.  Lasīt vairāk..

Izsaki domas par Viedrades kvartāla arhitektonisko risinājumu

mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/lm-izsludina-pietieksanos-socialas-uznemejdarbibas-atbalsta-programmam/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/aizvadits-liaa-valmieras-biznesa-inkubatora-pasakums-gada-balva-2022/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/seminars-lauksaimniekiem-par-atbalsta-maksajumiem-2023-gada/
http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/es-atbalsts-mezsaimniecibai
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/smiltenes-novada-pasvaldiba-aicina-piedalities-sabiedribas-lidzdalibas-pasakumos-par-viedrades-kvartala-pils-iela-9-smiltene-arhitektonisko-risinajumu/
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Ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijā reģistrēto 
uzņēmumu pamatkapitālos sadalījumā pa novadiem Vidzemē

Atbalsts pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai
Ar mērķiem: lauksaimniecības ilgtspēja, dzīvnieku labturības veicināšana, 
 svaigu augļu un dārzeņu patēriņa veicināšana, veselīgs uzturs.  Lasīt vairāk..

Mazo grantu konkurss invazīvo sugu ierobežošanai
Atbalsts jaunu, efektīvu un dabai draudzīgu invazīvo sugu ierobežošanas
metožu un pieeju izmēģināšanai. Lasīt vairāk..

Veterināro zāļu un rehabilitācijas preču piegādes Smiltenes
tehnikuma veterinārajai mācību klīnikai
Iesniegšanas termiņš 07.02.2023.  Lasīt vairāk..

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991.
līdz 17.01.2023. Aktualizēta: 17.01.2023.

KLP atbalsta pasākumi no 2023. gada - atbildes un skaidrojumi
video formātā
Skaidrojumi un atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem. Lasīt vairāk..

Robotikas pielietojums lauksaimniecībā
Lauksaimniecībā izmantojamo robotu veidi un piemēri. Lasīt vairāk..

Darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, NVA
piedāvā darba vietas pielāgošanas pakalpojumu
NVA piedāvā ergoterapeita pakalpojumu un vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro
darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai.  Lasīt vairāk..

mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauksaimniecibas-produktu-kvalitate-un-veicinasana/atbalsts-partikas
http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/mazo-grantu-konkurss-invazivo-sugu-ierobezosanai
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94445
http://www.laukutikls.lv/klp-atbalsta-pasakumi-no-2023-gada-atbildes-un-skaidrojumi
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/robotikas-pielietojums-lauksaimnieciba
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/darba-devejiem-kuri-nodarbina-cilvekus-ar-invaliditati-nva-piedava-darba-vietas-pielagosanas-pakalpojumu/

