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Ar mērķi noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu, sekmētu sabiedrības
līdzdalību un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.  Lasīt vairāk..

Aptaujas anketa novada iedzīvotājiem par pašvaldības darbu

Indriksone: valsts budžeta līdzekļi primāri jāiegulda iniciatīvās,
kas dos ilgtermiņa efektu ekonomiskās drošības stiprināšanai
Tiks sniegts atbalsts uzņēmēju produktivitātes, digitalizācijas, eksportspējas un
konkurētspējas kāpināšanai.  Lasīt vairāk..

Tiešsaistē Zoom platformā. Reģistrācija līdz 15. februārim.  Lasīt vairāk..

16. februārī seminārs “Instagram tavam biznesam - no 0 līdz 10K!”

17. februārī seminārs “Iepazīsti Portugāli!”
Uzzini par Portugāles infrastruktūru, galvenajām eksporta nozarēm, Sines
ostas un loģistikas iespējām. Angļu valodā.   Lasīt vairāk..

Vairāk nekā 20 pasākumu visā Vidzemē un ārpus tās par improvizācijas lomu
inovācijās.  Lasīt vairāk..

20.-24. februāris. Vidzemes Inovāciju nedēļas pasākumi

Pasākumā būs aizraujoši uzņēmēju pieredzes stāsti, bet šefpavārs Mārtiņš
Sirmais no novadā ražotajiem produktiem uzburs jaunus ēdienus.  Lasīt vairāk..

23. februārī Smiltenē seminārs par inovācijām pārtikas nozarē
“Inovators uz paplātes”

Lauksaimnieki un citi uzņēmēji var saņemt konsultācijas iepriekš piesakoties
pie pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistiem.  Lasīt vairāk..

Konsultāciju sniegšana Smiltenes novada lauksaimniekiem

mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
https://docs.google.com/forms/d/15PDqQHA1o5zj6IDdQ6lDxEX3QG8GOm7seqlXdEodDbQ/viewform?edit_requested=true&fbzx=-1830600945634215933
https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/indriksone-valsts-budzeta-lidzekli-primari-jaiegulda-iniciativas-kas-dos-ilgtermina-efektu-ekonomiskas-drosibas-stiprinasanai
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/instagram-tavam-biznesam-no-0-lidz-10k
https://business.gov.lv/pasakums/seminars-iepazisti-portugali
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/133830/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/133830/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/inovators-uz-paplates-jeb-ka-smiltenes-novada-uznemejiem-sanak-radit-inovativus-produktus/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/konsultaciju-sniegsana-smiltenes-novada-lauksaimniekiem/
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ATBALSTS
Apspriešanas sanāksme Zoom platformā plkst. 17.00  Lasīt vairāk..

28. februārī lokālplānojuma vēja parkam "Augstkalni" publiskā
un sabiedriskā apspriešana

Bezmaksas publiskās runas meistarklase, kuru vadīs Katrīna Cīrule: sertificēts
koučs  un publiskās runas trenere.  Lasīt vairāk..

23. februārī Rīgā klātienes meistarklase “Zelta pičs”

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas izsoles.  Lasīt vairāk..

Smiltenes novada pašvaldības aktuālās izsoles

Latviešu uzņēmējas pieredzes stāsts par Horvātijas raksturojošiem lielumiem
un eksporta iespējām latviešu uzņēmējiem.  Lasīt vairāk..

Videoieraksts no LIAA semināra “Iepazīsti Horvātiju” 

Programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma,
kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā.  Lasīt vairāk..

LIAA Valmieras biznesa inkubators izziņo uzņemšanu
pirmsinkubācijas programmā

No 23. februāra piecu nedēļu praktiskas apmācības tiešsaistē kā izveidot un
vadīt savu zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu. Angļu valodā.  Lasīt vairāk..

Mācību cikls "Uzņēmējdarbība celmlaužiem"

Atbalstu var saņemt komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības, iesniedzot pieteikumu “Altum”. Lasīt vairāk..

Īstermiņa eksporta kredīta garantijas uzņēmumiem būs
pieejamas līdz šā gada beigām

Apstrādes rūpniecības apjomi 2022. g. kopumā pieauga par 2,7%

Kopumā 2022. gadā apstrādes
rūpniecības apgrozījums pieauga
par 18,4%. Straujāk auga
realizācija vietējā tirgū (19,8%),
mērenāk  eksportā (4,6%).

Plašāka informācija par
ražošanas apjomu pieaugumu
un kritumu dažādās nozarēs 
 šeit. 

Par uzņēmumu digitalizācijas iespējām, pieejamo konsultatīvo un finanšu
atbalstu aktivitāšu realizēšanai.  Lasīt vairāk..

23. februārī Valmierā seminārs “Digitalizācija uzņēmumā – ko tev
vajadzētu zināt”

mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
https://smiltenesnovads.lv/sabiedriska-apspriesana/
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/klatienes-meistarklase-zelta-pics?date=0
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/133962/
https://business.gov.lv/materials/tiessaistes-seminars-iepazisti-horvatiju-01022023
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/liaa-valmieras-biznesa-inkubators-piesaka-jaunu-dalibnieku-uznemsanu/
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/macibu-cikls-uznemejdarbiba-celmlauziem-cutting-edge-entrepreneurship?date=0+https%3A%2F%2Fwww.liaa.gov.lv%2Flv%2Fnotikums%2Fmacibu-cikls-uznemejdarbiba-celmlauziem-cutting-edge-entrepreneurship%3Fdate%3D0
https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/istermina-eksporta-kredita-garantijas-uznemumiem-bus-pieejamas-lidz-sa-gada-beigam
https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/apstrades-rupniecibas-apjomi-2022-gada-kopuma-pieauga-par-27
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/atverta-pieteiksanas-seminaram-par-uznemumu-digitalizacijas-iespejam-un-pieejamo-atbalstu/

