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LAUKSAIMNIEKIEM

IESKATIES

IEPLĀNO

LIAA PASĀKUMI 
LIAA piedāvā atbalstu uzņēmējiem, kas meklē 
noieta tirgus ārvalstīs un aicina izmantot aģentūras 
piedāvātos pakalpojumus

LLKC PASĀKUMI 

 

LAD JAUNUMI 
Lauku atbalsta dienests

LTRK PASĀKUMI 
LTRK pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz 
pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā 
uzņēmējdarbības vidē.

ILZE BĪBERE
Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja
E-pasts: ilze.bibere@cesunovads.lv
Tālrunis: 25723833

Informāciju sagatavoja:

AKTUĀLI

DIGITĀLĀS PAMATPRASMES

 

SPACE & STEM
FORUMS

ZEMES NOMA CĒSU
INDUSTRIĀLAJĀ PARKĀ

Ziemeļvalstu dienu laikā, 
22.septembrī, Koncertzālē 

"Cēsis" norisināsies SPACE & 
STEM forums, kur tiks runāts 

arī par bioekonomiku. 
Aicinām piedalīties!

Cēsu industriālais parks 
piedāvā apbūves gabalus 

saimnieciskās darbības 
veikšanai, nodrošinot visas 

nepieciešamās komunikācijas. 
Lasīt vairāk...

CĒSU
PARKS

GNP DABAS AIZSARDZĪBAS
PLĀNA SABIEDRISKĀ

APSPRIEŠANA

Jaunajā redakcijā tiek 
mainītas GNP zonējuma 
robežas, kā arī paredzēti 

apsaimniekošanas pasākumi, 
kas var ietekmēt 

saimniecisko darbību. 
Iesniedz savus priekšlikumus 

līdz 26.09. Lasīt vairāk...

Cēsu novada iedzīvotājiem iespēja pieteikties 
apmācībām “Digitālās pamatprasmes”.
Lasīt vairāk…

JAUNUZŅĒMUMU LOMA TAUTSAIMNIECĪBĀ
Apstiprināta Jaunuzņēmumu ekosistēmas 
attīstības stratēģija 2022.-2025.gadam.
Lasīt vairāk…

OTRĀ “INOVĀCIJU AKADĒMIJAS” SEZONA
Sākusies pieteikšanās pirmsakselerācijas 
programmai “Inovāciju Akadēmija”.
Lasīt vairāk…

PIESAKI UZŅĒMUMU GADA BALVAI! 
Jau astoto gadu notiks konkurss "Gada balva 
cilvēku ar invaliditāti atbalstam".
Lasīt vairāk…

TERITORIĀLAIS PLĀNOJUMS
Turpinās teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde Cēsīm un Vaives pagastam.
Lasīt vairāk…

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM
Valsts mājsaimniecībām segs daļu no 
izdevumiem, kas strauji pieaug energoresursu 
sadārdzinājuma dēļ. Lasīt vairāk…

LANĪDA PĀRCEĻAS UZ CĒSĪM
No šīs nedēļas Latvijas Nekustamo īpašumu 
darījumu asociācija (LANĪDA) mainījusi 
juridisko adresi un biroja atrašanās vietu no 
Rīgas uz Cēsīm. Lasīt vairāk…

PROGRAMMA
“PIENS UN AUGĻI SKOLAI”
Palielina atbalsta likmes turpmākai bezmaksas 
augļu, dārzeņu un piena piegādei bērniem 
izglītības iestādēs. Lasīt vairāk…

IEVĒRĪBAI – 15.SEPTEMBRIS! 
Platību maksājumu kalendāra svarīgākie 
datumi. Lasīt vairāk…

 
PARAKSTĪTA JAUNA DEKLARĀCIJA
ES lauksaimniecības ministri vienisprātis – 
pārtikas ražošana ir stratēģisks uzdevums un 
tai jābūt vienai no ES prioritātēm.
Lasīt vairāk…

BEZMAKSAS MĀCĪBAS
LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 
bezmaksas mācībām bioloģiski vērtīgo zālāju 
īpašniekus un apsaimniekotājus. Lasīt vairāk…

SEMINĀRS “DIGITĀLIE RĪKI LAUKU
TELPAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI”
Praktiskas digitālo rīku izmantošanas iespējas 
reģionālās attīstības novērtēšanā un 
plānošanā. Lasīt vairāk…

ATBALSTS JAUNAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM

No 2022. gada 7. oktobra līdz 7. novembrim 
iespēja pieteikties atbalstam investīcijām. 
Lasīt vairāk…

LAD INFORMĒ
Atbalsts negatīvo ekonomisko seku 
mazināšanai lauksaimniecības produktu 
pārstrādes nozarē. Lasīt vairāk…

 
IESNIEDZ MEŽSAIMNIECĪBAS PROJEKTU
Aicina iesniegt projektu idejas inovāciju 
projektiem mežsaimniecības nozarē.
Lasīt vairāk…

 

25.NOVEMBRĪ KONCERTZĀLĒ “CĒSIS”

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
sniedz konsultācijas

Lasīt vairāk...

https://latviaspace.gov.lv/en/news-events/event-baltic--nordic-business-forum-stem-space-new-horizons-for-cooperation/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/uznemejdarbiba/aicina-pieteikties-zemes-gabalu-nomai-cesu-industrialaja-parka/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/vide/dabas-aizsardzibas-plana-projekta-sabiedriska-apspriesana/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/izglitiba/nac-macities-digitalas-prasmes/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/turpinas-teritorijas-planojuma-grozijumu-izstrade-cesim-un-vaives-pagastam/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/socialais-dienests/atbalsts-majsaimniecibam-rudeni/
https://www.db.lv/zinas/energokrizes-prieksvakara-lanida-parcelas-uz-cesim-509074
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/ekonomikas-ministre-jaunuznemumi-tautsaimnieciba-iepludina-jaunas-tehnologijas-un-rada-jaunas-nozares
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/saksies-pieteiksanas-otrajai-pirmsakseleracijas-programmai-inovaciju-akademija
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/jau-astoto-gadu-notiks-konkurss-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam/
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/palielina-atbalsta-likmes-turpmakai-auglu-darzenu-un-piena-piegadei-berniem-izglitibas-iestades-1278
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/es-lauksaimniecibas-ministri-polija-vienispratis-partikas-razosana-ir-?id=13240
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-idejas-inovaciju-projektiem-mezsaimniecibas-nozare-1274
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/vide/llkc-cesu-konsultaciju-birojs-aicina-uz-bezmaksas-macibam/
http://jauna.vidzeme.lv/upload/PoliRural/PoliRural_projekta_seminars_darba_krtba.pdf
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jaunie-lauksaimnieki-var-pieteikties-atbalstam-investicijam-1276
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-negativo-ekonomisko-seku-mazinasanai-lauksaimniecibas-produktu-parstrades-nozare-1275
http://new.llkc.lv/kalendars/menesis
https://www.ltrk.lv/lv/events/2022/09
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikumu-kalendars
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/



