
JAUNUMI

SEMINĀRS PAR ZIVJU DĪĶIEM 
Bezmaksas izglītojošs seminārs “Zivju dīķu 
ierīkošana un uzturēšana” (30.augusts). 
Lasīt vairāk…

MINISTRS TIEKAS AR LOSP 
Zemkopības ministrs tiekas ar 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 
padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu nozares 
aktualitātes. Lasīt vairāk…

PROGRAMMAS LAIKĀ IEGĀDĀTI 
VAIRĀK KĀ 55 TŪKSTOŠI HA 
Lauksaimnieki aktīvi izmanto zemes iegādes 
kreditēšanas programmas piedāvātās 
iespējas. Lasīt vairāk…

VĒRTĪGI KONTAKTI IZSTĀDĒ 
Atskats uz aizvadīto pasaules vadošo 
bioloģiskās pārtikas izstādi “Biofach 2022”. 
Lasīt vairāk…

MĀCĪBAS PAR ZĀLĀJIEM 
LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina 
pieteikties uz divi dienu bezmaksas 
mācībām par bioloģiski vērtīgu zālāju 
apsaimniekošanu (16. un 30.augusts). Lasīt 
vairāk…

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM

ROSINA RADĪT ALTERNATĪVUS 
IENĀKUMU AVOTUS
Sākas pieteikšanās pasākumam “Atbalsts 
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā”. Lasīt 
vairāk…
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LAUKSAIMNIEKIEM

IESKATIES

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

LLKC PASĀKUMI 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
sniedz konsultācijas.

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

TURPINĀS LATVĀŅU IZSKAUŠANA 
Pieejams metodiskais materiāls “Izplatītāko 
invazīvo augu sugu ierobežošana Cēsu 
novadā”. Lasīt vairāk…

KRUSTOJUMA PĀRBŪVES 2.KĀRTA
No 1.augusta līdz 29.septembrim satiksmei 
pilnībā slēgts Valmieras un Dzintara ielas 
krustojums. Lasīt vairāk…

IZNOMĀ ZEMI CĒSU 
INDUSTRIĀLAJĀ PARKĀ   

Ja savai saimnieciskajai 
darbībai meklē zemes gabalu 

nomai, piedāvājam trīs 
apbūves gabalus ar visām 

komunikācijām. Lasīt vairāk…

CĒSU NOVADA 
UZŅĒMĒJU FORUMS 

Aicinām izteikt viedokli par 
interesējošajām aktualitātēm, 
kas šobrīd visspilgtāk raksturo 
uzņēmējdarbības vidi valstī un 

pasaulē. Anketa (anonīma).

UZŅEMŠANA BIZNESA INKUBATORĀ
Sāksies jaunu dalībnieku uzņemšana 
LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas 
programmā. Uzņemšana norisināsies no 1. 
līdz 20.septembrim. Lasīt vairāk…

CĒSU NOVADA SIMBOLIKA
Tapis izzinošs materiāls par oficiālo Cēsu 
novada simboliku. Lasīt vairāk…

E-ADRESE OBLIGĀTA
No 2023.gada 1.janvāra e-adreses lietošana 
juridiskām personām būs obligāta. Lasīt vairāk…

KONKURSS
Izsludināta pieteikšanās sociālās 
uzņēmējdarbības konkursam. Lasīt vairāk…

ATTĪSTĪS DEMOKRĀTIJAS FESTIVĀLU
Sākts projekts “Tiltu veidošana starp 
Latvijas un Norvēģijas demokrātijas 
festivāliem un pašvaldībām”. Lasīt vairāk…

NVA PIEDĀVĀ ATBALSTU
Iespēja pieteikties NVA rīkotiem 
pasākumiem komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai. Lasīt vairāk…

JAUNS KOPUZŅĒMUMS
AS “Latvenergo” un AS “Latvijas valsts meži” 
dibina kopuzņēmumu SIA “Latvijas vēja 
parki”. Lasīt vairāk…

PAPILDUZŅEMŠANA AUGSTSKOLĀS
Līdz augusta beigām turpinās 
papilduzņemšana augstskolu Cēsu filiālēs. 
Lasīt vairāk…

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 

IZSTRĀDE CĒSĪM UN 
VAIVES PAGASTAM

Līdz 30.septembrim iesniedz 
savus priekšlikumus grozījumu 

izstrādei. Lasīt vairāk...
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