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Pasākums Facebook platformā.  Lasīt vairāk..

3. martā vebinārs “Noliktavu uzskaites un pārvaldības sistēmas -
maziem, vidējiem, lieliem uzņēmumiem” no plkst. 10:00 – 11:30

16.martā plkst. 14:00 LIAA seminārs Smiltenē, Dārza iela 3, "Mājas
lapa manam biznesam”
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Lasīt vairāk..
#LIAA #biznesainkubators #atbalstsbiznesam #ESfondi #EUfunds
#EUinmyregion

Koncertzālē “Valmiera”, Leona Paegles ielā 10. Pasākums Vidzemes reģiona
iedzīvotājiem par sociālo uzņēmējdarbību. Lasīt vairāk...

17. martā Valmierā informatīvs pasākums “Katrai problēmai ir rodams
risinājums”

Sociālā uzņēmējdarbība
Ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt
labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālā
uzņēmējdarbība ir neatkarīga no publiskā sektora. www.smiltenesnovads.lv, sadaļa
"Uzņēmējdarbības uzsākšana"

Kā tiks īstenoti ES Zaļā kursa mērķi lauksaimniecībā Baltijas valstīs
Baltijas valstu Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko pasākumu analīze. Lasīt
vairāk...

https://www.facebook.com/events/535278218670836
https://business.gov.lv/pasakums/lekcija-seminars-majaslapa-manam-biznesam-smiltene-bezmaksas-pasakums
http://ej.uz/SUD_Valmiera.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/ka-tiks-istenoti-es-zala-kursa-merki-lauksaimnieciba-baltijas-valstis
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NODERĪGI

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas izsoles.  Lasīt vairāk..
Smiltenes novada pašvaldības aktuālās izsoles

Videoieraksts no vebināra "ERP sistēmas, to ieviešana un izaicinājumi
maziem, vidējiem, lieliem uzņēmumiem"
ERP jeb resursu vadības sistēma sniedz iespēju dažādām uzņēmumu daļām
darboties vienā sistēmā. Lasīt vairāk...

Lauksaimniekiem: Kas ir aizsargjoslas, buferjoslas, laukmales un
zaļās joslas?
Papildu atbalstu par to apsaimniekošanu var saņemt agrovides pasākumā “Zaļās
joslas”. Lasīt vairāk...

Lauksaimniekiem: Lauku bloku precizēšana
No šī gada 20. februāra līdz 3.aprīlim lauku uzņēmēji var veikt lauku bloku precizēšanu,
iesniedzot precizēšanas pieprasījumus LAD. Lasīt vairāk...

Kādi ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ceļotāju paradumi mūsmājās?
Pētījums par Lietuvas, Igaunijas un pašmāju ceļotāju ieradumiem Latvijas teritorijā. Lasīt
vairāk...
 
Aicinām Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā
Valsts prezidenta Egila Levita kunga Valsts vizītē Portugālē.
Vairāk informācijas par Portugāles ekonomiku, tās biznesa iespējām, infrastruktūru,
galvenajām eksporta nozarēm, Sines ostas un loģistikas iespējām u.c. uzzini,
noskatoties semināru. Lasīt vairāk...

IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums - Projektēšana un autoruzraudzība “SAC
“Trapene” energoefektivitātes uzlabošanai” ID NR. SNP/2023/1/AK. 
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 31.martam plkst.10:00. Lasīt vairāk...

INTERESANTI

Smiltenes novadā 2022. gadā ir dibināti jauni 52 uzņēmumi 
Avots: lursoft.lv

Interesentiem bija iespēja iedvesmoties no Smiltenes novada pārtikas ražotāju
stāstiem un šefpavāra Mārtiņa Sirmā radītajām recepšu idejām. Lasīt vairāk...

Atskats uz semināru par inovācijām pārtikas nozarē “Inovators uz
paplātes”

https://smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=6208048399247059
http://llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kas-ir-aizsargjoslas-buferjoslas-laukmales-un-zalas-joslas
https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/var-veikt-lauku-bloku-precizesanu
https://ieej.lv/gLQ61
https://ej.uz/8g3q
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95463
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/aizvadits-seminars-inovators-uz-paplates/

