
JAUNUMI

APSPRIEŠANA PAR KARJERA 
VEIDOŠANU 
11.jūlijā izsludināta sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme par smilts ieguvi. Lasīt vairāk…

KONTROLĒS MĀJPUTNUS UN OLAS 
Atbildīgie dienesti šogad pastiprināti 
kontrolēs Latvijā ievesto mājputnu gaļu un 
dējējvistu olas. Lasīt vairāk…

ATBALSTS LAUKSAIMNIEKIEM 
Var pieteikties ārkārtas atbalstam 
cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto 
platību dārzeņkopības nozarē. Lasīt vairāk…

PAR MEŽA KAITĒKĻIEM 
HOMED projekts jaunu meža kaitēkļu un 
slimību pārvaldībai. Lasīt vairāk…

AICINA IZTEIKTIES PAR ĢMO 
Pagarina termiņu sabiedriskā viedokļa 
sniegšanai par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Cēsu 
novadā. Lasīt vairāk…

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM

LATVĀŅI JĀIZNĪCINA
Aicina nekavēties ar latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumu veikšanu. Lasīt 
vairāk…

JŪLIJS, 2022

LAUKSAIMNIEKIEM

IESKATIES

IEPLĀNO

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

08.-10.09. 
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā. Aicina 
piedalīties Baltijas lielākajā pārtikas industrijas 
izstādē “Riga Food 2022”. Lasīt vairāk…

NVA ZIŅAS 
Aicinām sekot līdzi nodarbinātības, darba devēju 
jaunumiem.

12.-13.07. 
LLKC Cēsu birojs aicina piedalīties divu dienu 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju. Lasīt 
vairāk…

LLKC PASĀKUMI 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
sniedz konsultācijas 

VUC JAUNUMI

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

ALTUM JAUNUMI

ZELMA MIČULE
Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

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

Informāciju sagatavoja:

AKTUĀLI

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Sākusies publiskā apspriešana par novada 
attīstības dokumentiem. Apspriešanas 
sanāksme 14.jūlijā, plkst.18. Lasīt vairāk…

BALSO PAR GADA CĒSNIEKU
Aicinām iedzīvotājus balsot par “Cēsnieks 
2022” titula ieguvēju. Lasīt vairāk…

SVINAM CĒSIS!
Jau nākamās nedēļas izskaņā, 15.-17.jūlijā, 
Cēsis svinēs savus gada lielākos svētkus – 
“Cēsis 816”. Iepazīsties ar pilnu Cēsu pilsētas 
svētku programmu ŠEIT

PIESAKIES “CĒSIS 816” 
SVĒTKU GĀJIENAM   

Svētku kulminācijā, 16.jūnija 
vakarā, norisināsies svētku 

lukturu gājiens, kas tiks 
translēts televīzijas kanālā 

ReTV. Piesakies gājienam ŠEIT.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
GRANTA KONKURSA 

REZULTĀTI 
Cēsu novada pašvaldības 

izsludinātajā konkursā iespēju 
piesaistīt finansējumu līdz 

3000 eiro saņēma 14 idejas.  
Lasīt vairāk…

MOBILITĀTES ATBALSTS PIEPRASĪTS
Reģionālās mobilitātes atbalsts pieejams arī 
darba devējiem. Lasīt vairāk…

VAIRĀK PAZEMES KONTEINERU
Jauna pazemes konteineru laukumu izveide 
Cēsu iedzīvotājiem. Lasīt vairāk…

ATBALSTS KONFERENCĒM
Paplašināts atbalsts starptautisku 
konferenču, kongresu un semināru 
organizēšanai Latvijā. Lasīt vairāk…

DARBASPĒKA PIESAISTE
Publicēts jaunākais PES podkāsts par 
darbaspēka piesaistes jautājumiem un 
jauniešu atbalstu darba tirgū. Lasīt vairāk…

APTAUJA PAR DARBA SPĒKU
NVA rīko darba devēju aptaujas darba spēka 
piesaistes un noturēšanas jautājumos. Lasīt 
vairāk…

FESTIVĀLA “LAMPA” 
DISKUSIJU ARHĪVS

Ja sev interesējošu tēmu vēl 
nepaguvi noklausīties, meklē 

to arhīvā ŠEIT.
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https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/uznemejdarbiba/aicina-lauksaimniekus-pieredzes-apmainas-brauciena/
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