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Plkst. 18.00: 30. martā Smiltenē, 4. aprīlī Apē un 5. aprīlī Raunā.  Lasīt vairāk..

Uzņēmējus aicina uz diskusiju par sadarbību ar pašvaldību un tās
sniegtajiem atbalsta instrumentiem

Pieteikumu iesniegšana no 9. marta līdz 6. aprīlim.   Lasīt vairāk..

NVA aicina darba devējus pieteikties skolēnu nodarbinātības
pasākuma īstenošanai 2023. gada vasarā

Apstiprināts detālplānojums teritorijai Smiltenē starp Gaujas
ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu 
Lasīt vairāk..

Piemēram, patentos saistībā ar mikrofibrilētu un nanofibrilētu celulozi, lignīna
atgūšanu, salokāmo kartonu, formēto celulozi u.c.   Lasīt vairāk..

Patentu salīdzinājums meža nozarē pasaulē: Somija ir starp
pasaules līderiem vairākās tehnoloģiju jomās

Vietējās partnerības aicina uz sanāksmēm par teritorijas attīstības stratēģiju
2023. - 2027. gadam, piesaistot ELFLA fonda finansējumu un īstenojot LEADER
pasākumus Smiltenes novada teritorijā.  Lasīt vairāk..

Novada uzņēmējus un iedzīvotājus aicina uz diskusijām par
teritorijas attīstības stratēģiju 2023. – 2027. gadam

mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/uznemejus-aicina-uz-diskusiju-par-sadarbibu-ar-pasvaldibu-un-tas-sniegtajiem-atbalsta-instrumentiem/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-skolenu-nodarbinatibas-pasakuma-istenosanai-2023-gada-vasara/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinats-detalplanojums-teritorijai-smiltene-starp-gaujas-ielu-valmieras-ielu-daugavas-ielu-un-smiltenes-pilsetas-robezu/
https://www.zemeunvalsts.lv/patentu-salidzinajums-meza-nozare-pasaule-somija-ir-starp-pasaules-lideriem-vairakas-tehnologiju-jomas
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/smiltenes-novada-sabiedribu-aicina-uz-diskusiju-par-teritorijas-attistibas-strategiju-2023-2027-gadam/
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NODERĪGI

Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas  vai pakalpojumu
attīstīšanai līdz 100 000 EUR (ar 70% atbalsta intensitāti).  Lasīt vairāk..

Izsludināta nepārtraukta pieteikšanās kārta 
uzņēmējdarbības attīstībai Apē, Apes un Trapenes pagastos  

Praktiski padomi uzņēmumiem par iespējām saņemt riska kapitāla
finansējumu.  Lasīt vairāk..

23. martā bezmaksas vebinārs "Iespējkapitāla finansējums
uzņēmumiem jeb kā piesaistīt gudro naudu"

Pieņem plastmasas kannas, Big-Bag maisus, skābbarības plēves.  Lasīt vairāk..

Nodod lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu ZAAO bez maksas

Latvijas Biškopības biedrība aicina ikvienu interesentu. Lasīt vairāk..

18. martā Jelgavā “Biškopju Pavasara konference 2023”

Smiltenē. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.  Lasīt vairāk..

16.martā LIAA seminārs “Mājas lapa manam biznesam”

Aicinām paust savu viedokli un piedalīties diskusijā.  Lasīt vairāk..

30. martā Smiltenē uzņēmēju sanāksme par sadarbību ar
pašvaldību un tās sniegtajiem atbalsta instrumentiem

ATBALSTS

PASĀKUMI

Saimniekus aicina kopīgi veidot dabisko pļavu produktu zīmolu.  Lasīt vairāk..

Piesaki pļavu, lai izmantotu zīmolu “Dabiskās pļavas produkts”

Svarīgi lauksaimniekiem, lai zinātu platības, uz kurām potenciāli var attiekties
ilggadīgo zālāju atjaunošanas prasība.  Lasīt vairāk..

LAD kartē publicēts ilggadīgo zālāju slānis

Programmatūru un iekārtu ieviešanai uzņēmumos. Mikro un mazajiem
komersantiem līdz 5000 EUR, pārējiem līdz 100 000 EUR.  Lasīt vairāk..

Atbalsts procesu digitalizācijai un produktivitātes
paaugstināšanai komercdarbībā

Kalkulators atbalsta par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi
aprēķināšanai.   Lasīt vairāk..

Izveidots kalkulators LAD 1. ekoshēmas atbalsta aprēķinam

mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
https://www.aluksnespartneriba.lv/jaunumi/params/post/4225615/
https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/kapitalfonds/?tab=4
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/nodod-lauksaimnieciba-izmantoto-iepakojumu-zaao-bez-maksas/
https://www.saimnieks.lv/raksts/biskopju-pavasara-konference-2023-programma
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/lekcija-seminars-majaslapa-manam-biznesam-smiltene/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/uznemejus-aicina-uz-diskusiju-par-sadarbibu-ar-pasvaldibu-un-tas-sniegtajiem-atbalsta-instrumentiem/
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/apstiprina-jaunu-atveselosanas-fonda-atbalsta-programmu-uznemejiem-procesu-digitalizacijai-komercdarbiba
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/saimniekus-aicina-kopigi-veidot-dabisko-plavu-produktu-zimolu
https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/lad-karte-publicets-ilggadigo-zalaju-slanis
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/apstiprina-jaunu-atveselosanas-fonda-atbalsta-programmu-uznemejiem-procesu-digitalizacijai-komercdarbiba
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/apstiprina-jaunu-atveselosanas-fonda-atbalsta-programmu-uznemejiem-procesu-digitalizacijai-komercdarbiba
https://business.gov.lv/atbalsta-programmas/atbalsts-digitalizacijai
https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-kalkulators-1ekoshemas-atbalsta-aprekinam
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Kā to atpazīt un ko darīt to atklājot.  Lasīt vairāk..

INTERESANTI
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Kas ietekmē piena cenu Eiropas Savienībā

Avots: LLKC Ekonomikas nodaļa, 02.03.2023.

Latvijā postošākais egļu audžu kaitnieks – astoņzobu mizgrauzis

NODERĪGI

IEPIRKUMI

Projektēšana un autoruzraudzība “Vides pieejamības uzlabošana
Smiltenes novada pašvaldības ēkās” 

Iesniegšanas termiņš 10.03.2023.  Lasīt vairāk..

Datortehnikas rezerves daļu piegāde Smiltenes novada
pašvaldības vajadzībām
Iesniegšanas termiņš 13.03.2023.  Lasīt vairāk..

Interaktīvo izstāžu stendu izgatavošana Raunas pils tornim
Iesniegšanas termiņš 23.03.2023.  Lasīt vairāk..

Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pils ielā
3B, Smiltenē, Smiltenes novadā
Iesniegšanas termiņš 27.03.2023.  Lasīt vairāk..

Projektēšana un autoruzraudzība “SAC “Trapene”
energoefektivitātes uzlabošanai
Iesniegšanas termiņš 31.03.2023.  Lasīt vairāk..

Piena pašnodrošinājums ES dalībvalstīs, procentos, 2021. gads

LLKC ekonomikas nodaļas pētījums par cenu veidojošiem faktoriem.  Lasīt vairāk..

mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv
http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/latvija-postosakais-eglu-audzu-kaitnieks-astonzobu-mizgrauzis
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97114
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97322
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97521
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97433
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95463
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/kas-ietekme-es-piena-cenu

