
JAUNUMI

VEIKS MEŽA IZPĒTI 
Ar Meža attīstības fonda atbalstu 2022. 
gadā veiks meža zinātnisko izpēti, meža 
īpašnieku apmācību un sabiedrības 
izglītošanu. Lasīt vairāk…

LATVIJU UZŅEM ASOCIĀCIJĀ 
Latviju uzņem Eiropas lauku attīstības 
institūciju asociācijā. Lasīt vairāk… 

MĀJPUTNUS NEIEROBEŽOS 
Atcels prasību mājputnus turēt norobežotā 
vietā. Lasīt vairāk… 

PAR LATVĀŅIEM 
Pārskatīti risku mazinošie pasākumi 
selektīvo herbicīdu lietošanai Sosnovska 
latvāņu ierobežošanai. Lasīt vairāk… 

LAUKSTRĀDNIEKUS VARĒS 
NODARBINĀT AKMEŅU LASĪŠANĀ 
Sezonas laukstrādniekus varēs nodarbināt 
un reģistrēt arī akmeņu lasīšanas darbos. 
Lasīt vairāk…

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM

ATBALSTS CŪKKOPJIEM 
Atbalstu par pārraudzībā esošām vaislas 
sivēnmātēm šogad piešķirs trīs mēnešus 
agrāk. Lasīt vairāk…

JŪNIJS, 2022

LAUKSAIMNIEKIEM

IESKATIES

IEPLĀNO

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

14.06. 
LLKC Cēsu birojs aicina uz 24 stundu 
bezmaksas mācībām “Uz tirgu vērsta bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas ražošana - Gaļas 
liellopu audzēšana.” Lasīt vairāk…

NVA ZIŅAS 
Aicinām sekot līdzi nodarbinātības, darba devēju 
jaunumiem.

14.06. 
Līgatnē notiks forums “Augt krīzes apstākļos – 
iespējas, izaicinājumi un citu valstu pieredze.” Lasīt 
vairāk…

LLKC PASĀKUMI 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
sniedz konsultācijas 

VUC JAUNUMI

16.06. 
LIAA aicina uzņēmējus uz kontaktbiržu, kurā būs 
iespēja klātienē un attālināti tikties ar 19 ārvalstu 
pārstāvniecību vadītājiem, kā arī saņemt vērtīgas 
konsultācijas no Eiropas biznesa atbalsta tīkla 
speciālistiem. Lasīt vairāk…

29.-30.06. 
Biedrība “Latvijas Lauku forums” aicina aktīvās 
lauku kopienas, viedos ciemus, kopienu attīstības 
lietpratējus un interesentus piedalīties Latvijas lauku 
kopienu vasaras forumā. Lasīt vairāk…

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

ALTUM JAUNUMI

15.06. 
Rīgā norisināsies Baltijas lielākais energo-
efektivitātes forums, kurā nozares eksperti informēs 
uzņēmējus par daudzveidīgiem praktiskiem 
risinājumiem, kā uzlabot energoefektivitāti un 
saimniekot efektīvāk. Lasīt vairāk…

21.06. 
STC mācību centrs sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības 
dienestu organizē semināru “Augļu koku, ogulāju 
slimības un kaitēkļi”, to atpazīšana un apkarošana ar 
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Lasīt vairāk…

ZELMA MIČULE
Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

E-pasts: zelma.micule@cesunovads.lv
Tālrunis: 26348155

Informāciju sagatavoja:

AKTUĀLI

CĒSU ALUS STĀDA KOKUS
“Cēsu alus” darbinieki iestāda 2000 egļu 
jaunaudzi, lai kompensētu gada laikā 
saražoto stikla pudeļu etiķetēm izmantoto 
papīra daudzumu. Lasīt vairāk...

ZEMKOPĪBAS MINISTRA VIZĪTE
Reģionālās vizītes laikā zemkopības ministrs 
Kaspars Gerhards tikās ar Cēsu novada un 
apkārtnes lauksaimniekiem. Lasīt vairāk…

PAR TERITORIJU KOPŠANU NOVADĀ
Stājušies spēkā vienoti noteikumi par teri-
toriju kopšanu Cēsu novadā. Lasīt vairāk… 

DARBS UKRAINAS KARA 
BĒGĻIEM   

Uzņēmēji aicināti pieteikt 
darba iespējas Ukrainas kara 

bēgļiem, kuri apmetušies Cēsīs 
un tās apkārtnē. Anketa darba 

vietas piedāvāšanai ŠEIT.

PIETEIKŠANĀS CĒSU 
PILSĒTAS SVĒTKU 

TIRDZIŅAM 
Amatnieki un tirgotāji aicināti 
pieteikties “Cēsis 816” svētku 
tirdziņam līdz 19.jūnijam Lasīt 

vairāk…

KRIŠJĀNIS KARIŅŠ CĒSU NOVADĀ
“Cēsu novads ir pievilcīga vieta dzīvei 
ar iespēju strādāt pasaules līmeņa 
uzņēmumos,” tā, 27.maijā viesojoties Cēsu 
novadā, teica Latvijas Republikas Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš. Lasīt vairāk…

ZAAO IZSOLE
ZAAO rīko rakstisku izsoli piecām kustamām 
mantām. Lasīt vairāk…

ATBALSTS KARA SEKU 
MAZINĀŠANAI
Saeima pieņem likumu par atbalsta 
sniegšanai komersantiem kara seku 
mazināšanai. Lasīt vairāk…

PANDĒMIJAS SEKU PABALSTS
Uzņēmējiem vēl jūnijā būs pieejams 
Covid-19 atbalsts. Lasīt vairāk…

MOBILITĀTEI REĢIONOS
NVA piedāvā jaunu pakalpojumu – 
reģionālās mobilitātes atbalstu darba 
devējiem. Lasīt vairāk… 

IESPĒJA UZŅĒMĒJĀM
EIT Food aicina sievietes-uzņēmējas 
pieteikties biznesa atbalsta programmai 
EWA!, kas ietver atbalstu, apmācības un 
personalizētu mentoringu, piekļuvi kontaktu 
un investoru tīklam, kā arī balvas līdz 10 000 
eiro. Reģistrēšanās līdz 13.06. Lasīt vairāk…

MEKLĒ INVESTORUS
Cēsīs, GNP teritorijā, pieejama 

investīciju teritorija ar 
kopējo platību 17 663 m2, 

ietverot bijušās sanatorijas 
“Cīrulīši” vēsturisko apbūvi. 

Piedāvājumu skatīt te

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ar-meza-attistibas-fonda-atbalstu-2022-gada-veiks-meza-zinatnisko-izpe?id=13072
https://www.zm.gov.lv/presei/latviju-uznem-eiropas-lauku-attistibas-instituciju-asociacija-?id=13076
https://www.zm.gov.lv/presei/atcels-prasibu-majputnus-turet-norobezota-vieta-?id=13058
https://www.vaad.gov.lv/lv/jaunums/parskatiti-risku-mazinosie-pasakumi-selektivo-herbicidu-lietosanai-sosnovska-latvanu-ierobezosanai?utm_source=https%3A%2F%2Feuc-word-edit.officeapps.live.com%2F
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/sezonas-laukstradniekus-vares-nodarbinat-un-registret-ari-akmenu-lasisanas-darbos-1253
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalstu-par-parraudziba-esosam-vaislas-sivenmatem-sogad-pieskirs-tris-menesus-agrak-1254
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikumu-kalendars?page=1
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2022-06-02-000000-lidz-2022-06-14-000000/lap-macibas-cesis-galas
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunumi
https://invest.vidzeme.lv/lv/events/vidzemes-forums-augt-krizes-apstaklos-iespejas-izaicinajumi-un-citu-valstu-pieredze
https://invest.vidzeme.lv/lv/events/vidzemes-forums-augt-krizes-apstaklos-iespejas-izaicinajumi-un-citu-valstu-pieredze
http://new.llkc.lv/lv/kalendars/menesis/2022-06
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi_vidzeme
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/kontaktbirza-vares-satikt-liaa-parstavjus-no-19-valstim
https://laukuforums.lv/lv/archives/14115
https://www.ltrk.lv/lv/events/2022/06
https://www.altum.lv/lv/jaunumi/
https://www.altum.lv/lv/jaunumi/aicinam-uznemejus-pieteikties-bezmaksas-energoefektivitates-forumam
https://stc.lv/aktualitates/seminars-auglu-koku-ogulaju-slimibas-un-kaitekli/
https://www.cesualus.lv/preses-relizes/cesu-alus-darbinieki-iestada-2000-eglu-jaunaudzi/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/vizite-cesu-novada-viesojas-zemkopibas-ministrs/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/stajusies-speka-vienoti-noteikumi-par-teritoriju-kopsanu-novada/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rZ7C5JKvHE6pBKodjEAiKfDQ07qNi_RMg97hoH0d_cxUOUcyVks1M1U4R1NMSVJQSVBZTllCSkJFTi4u
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/pieteiksanas-cesu-pilsetas-svetku-tirdzinam-134043/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/pieteiksanas-cesu-pilsetas-svetku-tirdzinam-134043/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/krisjanis-karins-cesu-novads-ir-pievilciga-vieta-dzivei-ar-iespeju-stradat-pasaules-limena-uznemumos/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/zaao-riko-rakstisku-izsoli-piecam-kustamam-mantam/
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/saeima-pienem-likumu-atbalsta-sniegsanai-komersantiem-kara-seku-mazinasanai
https://www.altum.lv/lv/jaunumi/uznemejiem-vel-junija-bus-pieejams-covid-19-atbalsts
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-piedava-jaunu-pakalpojumu-regionalas-mobilitates-atbalstu-darba-devejiem
https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood-2022
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/uznemeji/C%C4%ABrul%C4%AB%C5%A1i-2022.pdf

