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12. janvārī trešās darba grupas sanāksme ar vides ekspertiem
par vēja parku “Augstkalni”  
Plkst. 18.00 Drustu Tautas namā. Lasīt vairāk..

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
AKTUALITĀTES

Smiltenes novada

JAUNUMI

PASĀKUMI
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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

Lai uzsāktu īres mājas projekta īstenošanu, aicinām uzņēmumu darbiniekus
pieteikties īres dzīvokļu rindā pēc iespējas laicīgāk.  Lasīt vairāk..

Ceļā uz dzīvokļu pieejamību Smiltenē

5. janvārī publiskā apspriešana teritorijai starp Gaujas,
Valmieras un Daugavas ielām un Smiltenes pilsētas robežu 
Apspriešanas sanāksme Zoom platformā 5. janvārī plkst. 17.00.  Lasīt vairāk..

Uzsāk apjomīgu sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu ciklu
Plānotas daudzveidīgas aktivitātes, lai stiprinātu un attīstītu sociālās
uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā.  Lasīt vairāk..

Izsludina nākamo LEADER projektu konkursu kārtu Raunas un
Drustu pag. teritorijā
Jaunu uzņēmumu (mikro un mazo) radīšanai un produkcijas realizācijas vides
radīšanai vai labiekārtošanai līdz 50 000 EUR ar atbalsta intensitāti līdz 70%.
Lasīt vairāk..
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Apsardzes pakalpojumu sniegšana un ugunsdrošības sistēmas
uzturēšana
Iesniegšanas termiņš 20.01.2023.  Lasīt vairāk..

IIN ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju Vidzemē 

Avots: RAIM, 03.01.2023

Būtiskākās izmaiņas likumos un noteikumos no 2023. gada 
Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām apkopojusi izmaiņas, kas
stājas spēkā no 2023.gada.  Lasīt vairāk..

Izplati aktuālo informāciju par vakancēm pašvaldības
informācijas kanālos 

Aicinām iesūtīt darba piedāvājumus publicēšanai pašvaldības mājas lapā un
Facebook grupā. Lasīt vairāk..

Noskaties Latvijas Lauku tīkla organizēto konferenču un
semināru ierakstus vienuviet

Semināri par tēmām: lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtika, grāmatvedība
u.c. Lasīt vairāk..

Būvprojekta izstrāde Birzuļu tautas nama katlu mājai
Iesniegšanas termiņš 09.01.2023.  Lasīt vairāk..

SAC "Trapene" energoefektivitātes uzlabošana
Iesniegšanas termiņš 05.01.2023.  Lasīt vairāk..

Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa (pēc darba ņēmēja deklarētās adreses) uz 1
iedzīvotāju (EUR). 2020.g. dati. 
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