
JAUNUMI

MAKSĀJUMS GADOS JAUNAJIEM 
LAUKSAIMNIEKIEM 
Papildinošs maksājums lauksaimniekiem par 
pirmās dibinātās lauku saimniecības VPM 
hektāriem. Lasīt vairāk… 

IEPAKOJUMA NODOŠANA 
ZAAO piedāvā bez maksas nodot 
lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu. 
Lasīt vairāk… 

SERTIFIKĀCIJA UN MARĶĒŠANA 
Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu 
sertifikācija, produktu marķēšana Priekuļos. 
Lasīt vairāk… 

TEHNISKĀ EKSPERTĪZE 
Traktortehnikas, piekabju pārbūves 
novērtēšana. Lasīt vairāk…  Individuāli 
izgatavotas tehnikas novērtēšana. Lasīt 
vairāk...

ATBALSTS SLIMĪBU NOVĒRŠANAI
Līdz 17.martam pieņem projektus apakš-
pasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem 
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un 
epifitotiju iespējamās sekas”. Lasīt vairāk...

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM

ATVIEGLO SEZONAS STRĀDNIEKU 
NODARBINĀŠANU 
Paplašināts sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodokļa piemērošanas tvērums.
Lasīt vairāk…

MARTS, 2022

LAUKSAIMNIEKIEM

IEPLĀNO

25.03.2022. 
Seminārs bioloģiskajiem lauksaimniekiem “Kas 
mainās stājoties spēkā Jaunajai Regulai Nr.2018/848 
par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu”. Lasīt vairāk...

24.03.2022. 
LIAA Mācību cikls “Cutting-Edge Entrepreneurship” 
Lasīt vairāk...

25.03.2022. 
LTRK atvērto durvju dienas uzņēmējiem. 
Reģistrācija

15.03.2022. 
Bezmaksas informatīvs seminārs “Aktualitātes augu 
aizsardzībā” Lasīt vairāk...

15.03.-31.03.2022. 
LTRK piedāvā dažādus pasākumus, semināru ciklus, 
meistarklases, supervīzijas un mācības. Lasīt vairāk… 

25., 30., 31.03.2022. 
LAP mācības “Kvalitatīvas lopkopības produkcijas 
ražošana - viss par aitkopību”. Informācija un 
pieteikšanās: Dace 28381477, Gunda 26360434.

SABĪNE METĀLA
Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas
Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja

E-pasts: sabine.metala@cesunovads.lv

Informāciju sagatavoja:

AKTUĀLI

APTAUJA PAR NEPIECIEŠAMAJĀM 
DIGITĀLO PRASMJU MĀCĪBĀM
Cēsu Digitālais centrs veido aptauju par 
Cēsu novada iedzīvotāju un uzņēmumu 
darbinieku digitālo prasmju mācību 
vajadzībām ŠEIT.

JA VĒLIES SNIEGT 
HUMĀNO PALĪDZĪBU  

Ja vēlies piedalīties humānās 
palīdzības sniegšanā – mantas 

paturi pie sevis mājās, bet 
tās piereģistrē ŠEIT un 

turi gatavībā. Koordinatori 
sazināsies un sniegs 

informāciju.

PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ 
PLAŠU ATBALSTU 

UKRAINAS BĒGĻIEM
Atbalsts paredzēts gan 

no Ukrainas izceļojušiem 
cilvēkiem, gan Cēsu novada 
iedzīvotājiem, kuri uzņem 

ukraiņus savā īpašumā. Lasīt 
vairāk...

TOPOŠAJAM KVARTĀLAM IZVĒLAS 
NOSAUKUMU
Pēc trīs balsojuma kārtām pieņemts lēmums 
topošo Cēsu radošo un digitālo kvartālu 
saukt “Rainis”. Lasīt vairāk...

DARBINIEKU ZINĀŠANU KARTĒŠANA
Pieejams bezmaksas materiāls mazo un 
vidējo uzņēmumu darbinieku zināšanu un 
prasmju kartēšanai un pilnveides plāna 
izveidei. Lasīt vairāk...

IZSLUDINĀTS PROJEKTS
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina 
LEADER projektu konkursa XII kārtu 
sabiedriskā labuma projektiem. Lasīt vairāk...

SUBSIDĒTĀS DARBA VIETAS
Aicina darba devējus pieteikties subsidēto 
darbavietu izveidei. Lasīt vairāk...
Tāpat iespējams pieteikt algu subsīdiju 
darbavietas bezdarbniekiem. Lasīt vairāk...

AICINA DOT DARBA VIETAS 
SKOLĒNIEM VASARAS BRĪVLAIKĀ
Skolēna darba alga tiks dotēta. Lasīt vairāk...

SĀKUSIES UZŅEMŠANA LIAA 
PIRMSINKUBĀCIJAS PROGRAMMĀ
Atbalsta programma piemērota 
jaundibinātiem komersantiem, kuri vēlas 
notestēt biznesa ideju. Lasīt vairāk...

AICINA PIETEIKTIES PASĀKUMAM 
“APMĀCĪBAI PIE DARBA DEVĒJA”
Iespēja ar NVA atbalstu atrast un sagatavot 
savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, 
organizējot bezdarbnieku apmācību. Lasīt 
vairāk...

SKAIDRO JOMAS, KURĀM VEIDOT 
ATBALSTU
Vidzemes uzņēmēji aicināti aizpildīt anketu 
par perspektīvākajām jomām Vidzemes 
reģionā. Lasīt vairāk...

DARBS UKRAINAS KARA 
BĒGĻIEM

Aicinām uzņēmējus pieteikties 
un piedāvāt iespēju strādāt 

tiem bēgļiem, kuri jau ir Cēsu 
novadā. Anketa darba vietas 

piedāvāšanai ŠEIT.

https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/maksajums-gados-jaunajiem-lauksaimniekiem-249?fbclid=IwAR0WqpIsDX_6zRSNcqLxraEBEtcrEvoE95Xpqnnj5fJT31GKHBXhII1MNjY
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/uznemejdarbiba/lauksaimnieciba-izmantota-iepakojuma-bezmaksas-nodosanas-iespejas-zaao-darbibas-regiona/
https://www.stc.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-sertif
https://www.stc.lv/traktortehnikas-parbuve
https://www.stc.lv/tehnikas-novertesana
https://www.stc.lv/tehnikas-novertesana
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226
https://www.zm.gov.lv/presei/atvieglo-sezonas-laukstradnieku-nodarbinasanu?id=12855&fbclid=IwAR3PdRaVlTK3WkDDmT8oUcOTjY-Z4VIwVa8jfJn4kHrabjYxQU9WM4Zb39s
www.stc.lv/single-post/seminārs-kas-mainīsies-stājoties-spēkā-jaunajai-regulai-nr-2018-84
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/macibu-cikls-cutting-edge-entrepreneurship?date=0
https://docs.google.com/forms/d/1zTzUbx8aXwIQhxNEVZXzV7NnseA-7CW2yf5t-8-O2SI/viewform?edit_requested=true
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2022-03-15-000000/tiessaiste-zoom-informativais-seminars
https://www.ltrk.lv/lv/events/2022/03
www.cdc.lv/anketa
https://ej.uz/AtbalstscilvekiemnoUkrainas
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesu-novada-dome-pienem-lemumu-par-plasu-atbalstu-ukrainas-kara-begliem/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesu-novada-dome-pienem-lemumu-par-plasu-atbalstu-ukrainas-kara-begliem/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/iepazisties-cesu-radosais-un-digitalais-kvartals-rainis/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/uz_viedam_specializacijam_orienteta_pieauguso_prasmju_attistiba_mazos_un_videjos_uznemumos_pulse/pieejams_bezmaksas_materials_mazo_un_videjo_uznemumu_darbinieku_zinasanu_un_prasmju_kartesanai_un_pilnveides_plana_izveidei/
https://brasla.lv/blog/post/izsludinata-leader-projektu-konkursa-xii-karta-sabiedriska-labuma-projektiem
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-subsideto-darbavietu-izveidei-1
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-darba-devejus-pieteikt-algu-subsidiju-darbavietas-bezdarbniekiem-0
https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu-skolenu-vasaras-nodarbinatiba
https://www.facebook.com/LIAAValmiera/posts/4963132570407126
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-pasakuma-apmaciba-pie-darba-deveja-istenosanai-0
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-pasakuma-apmaciba-pie-darba-deveja-istenosanai-0
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/133491/
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem-kuri-velas-piedavat-darbu-ukrainas-kara-begliem

