
Novada uzņēmēji kuplā skaitā tikās, lai uzzinātu par atbalsta iespējām,
iedvesmotos un satiktos.  Lasīt vairāk..

Seminārs “Lauku attīstības pasākumi un plānotās izmaiņas
platībmaksājumos 2023. gadā” 
6. decembrī Gaujienas tautas namā.  Lasīt vairāk..

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
AKTUALITĀTES

Smiltenes novada

Sumināti konkursa “Gada balva uzņēmējdarbībā 2022” laureāti
Pasniegtas 14 balvas 10 dažādās kategorijās. Gada galveno balvu nominācijā
“Sociāli atbildīgs uzņēmums” saņēma SIA “LĪVS AM”.  Lasīt vairāk..

Aizvadīta “Iedvesmas pēcpusdiena uzņēmējiem”

PASĀKUMI

JAUNUMI

ATBALSTS

Izsludina LEADER projektu konkursu kārtu Raunas un Drustu
pagastu teritorijā
Jaunu uzņēmumu, produktu un pakalpojumu radīšanai līdz 50 000 EUR,
atbalsta intensitāte 65%.  Lasīt vairāk..

DECEMBRIS, 2022

Seminārs par novada zīmolu un sadarbības iespējām ar biedrību
“Abulas lauku partnerība”
9.decembrī par zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” radošo koncepciju,
lietošanas iespējām produktu dizainā un noteikumiem.  Lasīt vairāk..

Sagatavoja: 
Modris Apsītis 

Attīstības un plānošanas nodaļas
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https://smiltenesnovads.lv/blog/class/smiltenes-novada-uznemeji-sanak-uz-iedvesmas-pecpusdienu/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/seminars-lauksaimniekiem-un-platibmaksajumu-sanemejiem/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/sviniga-pasakuma-suminati-konkursa-gada-balva-uznemejdarbiba-2022-laureati/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/biedriba-cesu-rajona-lauku-partneriba-izsludina-leader-projektu-konkursu-10-kartu/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/aicina-uz-seminaru-par-novada-zimolu-un-sadarbibas-iespejam-ar-biedribu-abulas-lauku-partneriba/
mailto:modris.apsitis@smiltenesnovads.lv


Ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem saglabāt, pārstrukturēt vai nomainīt esošās
piegādes ķēdes.  Lasīt vairāk..

OECD digitālā datubāze par labajām mazo un vidējo uzņēmumu
pieredzēm 
Piemēri par efektīvu pāreju uz digitālāku vidi, ar mērķi veicināt zināšanu
apmaiņu un mācīšanos (saturs angliski).  Lasīt vairāk..

Turpinās LEADER projektu konkurss Apes pilsētas, Apes un
Trapenes pagastu teritorijā
Ražošanas vai pakalpojumu attīstīšanai līdz 100 000 EUR, atbalsta intensitāte
70%.  Lasīt vairāk..

Pieejams energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi
Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% apmērā no
projekta izmaksām, maksimāli 1.5 milj. EUR.  Lasīt vairāk..

Izveidota piegādes ķēžu atbalsta platforma

NODERĪGI
LIAA konsultācijas Smiltenē
Biznesa inkubatora atbalsta vienība Smiltenē sniedz konsultācijas uzņēmējiem
un biznesa ideju autoriem par LIAA atbalsta programmām.  Lasīt vairāk..

Smiltenes novada investīciju objektu karte
Atrodi zemi vai telpas uzņēmējdarbībai vai piedāvā savas.  Lasīt vairāk..

INTERESANTI

Smiltenes novadā ir 53 uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz
1 miljonu EUR gadā

Priekšsēdētāja prezentācija par Smiltenes novada uzņēmējdarbības vidi un
pašvaldības paveikto.  Skatīt šeit..

Sagatavoja: 
Modris Apsītis 
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Aicina piedāvāt prakses vietas studentiem
Latvijas Universitāte aicina piedāvāt prakses vietas studentiem. Informāciju ar
uzņēmuma nosaukumu, kontaktiem un amata nosaukumu lūdzam sūtīt uz
attistiba@smiltenesnovads.lv.

Informācijas apkopojums MVU iesaistei starptautiskajos tirgos
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā ir apkopojis informāciju par ES iniciatīvām
MVU iesaistei starptautiskajos un 3. valstu tirgos (dokuments).  Lasīt vairāk..

Semināra ieraksts par dažādām atbalsta iespējām. Lasīt vairāk..
ES fondu iespējas 2021.-2027.gada plānošanas periodā
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https://www.een.lv/izveidota-piegades-kezu-atbalsta-platforma/
https://www.oecd.org/stories/sme-experience/
https://www.aluksnespartneriba.lv/jaunumi/params/post/4154309/?fbclid=IwAR3dYNX7XWNaMH6EBPSw1rNPcT2q1fByLrX8FoY4pfDcC3FVKH0otltmi3c
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