
JAUNUMI

PROGRAMMA ZIVSAIMNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBAI 2021 - 2027.GADAM 
Būs pieejams publiskais finansējums 193 
milj. eiro apmērā. Lasīt vairāk…

ATBALSTS JAUNAJIEM 
LAUKSAIMNIEKIEM 
Līdz 2027.gadam paredzēts būtisks 
atbalsts – kopumā 55,1 milj. eiro apmērā. 
Lasīt vairāk…

LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS 
ZEMES APSEKOŠANAS REZULTĀTI
Šogad kopumā apsekoti 2,2 miljoni hektāri 
LIZ. Lasīt vairāk…

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM

PLATĪBU MAKSĀJUMU IZMAKSA
LAD turpinās veikt maksājumus šogad 
decembrī, kā arī vēl nākamā gada sākumā. 
Lasīt vairāk...

DECEMBRIS, 2022

LAUKSAIMNIEKIEM

IESKATIES

IEPLĀNO

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

17.12. 
Lekcija “Vēsturisku ēku apdares atjaunošana 
un restaurācija” 17.decembrī plkst.10.00. Galvenā 
uzmanība tiks vērsta ēku apdarei. Lasīt vairāk…

14.12. 
Informatīvais vebinārs par lauku energokopienām 
14.decembrī, plkst.10.00. Lasīt vairāk…

21.12. 
Plkst.18.30 Ziemassvētku labdarības koncerts ar 
mērķi sniegt atbalstu medikamentu iegādei Cēsu 
novada senioriem. Ieeja koncertā par ziedojumiem. 
Lasīt vairāk…

DECEMBRĪ 
Ieskaties plašajā Ziemassvētku pasākumu kalendārā 
visā Cēsu novadā. Lasīt vairāk…

LLKC PASĀKUMI 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
sniedz konsultācijas.

ALTUM JAUNUMI
Valsts atbalsts uzņēmējiem.

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

RUCKAS MUIŽA GAIDA JAUNUS 
SAIMNIEKUS 
Izsludināts konkurss par Ruckas muižas 
kompleksa bezatlīdzības lietošanas tiesībām 
uz desmit gadiem. Lasīt vairāk…

CĒSU NOVADS SEKMĪGI VIRZĀS 
KLIMATNEITRALITĀTES VIRZIENĀ
Noslēgta vienošanās par ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata rīcības plāna 
izstrādes. Lasīt vairāk...

APSTIPRINĀTI JAUNI 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

IELU TIRDZNIECĪBAI   
Saistošie noteikumi par 

ielu tirdzniecības kārtību 
un pašvaldības nodevu ielu 

tirdzniecībai publiskās vietās 
Cēsu novadā nodrošinās 

vienotu kārtību, kādā turpmāk 
tiks organizēta tirdzniecība 

novadā. Lasīt vairāk…

ATSKATS CĒSU NOVADA 
UZŅĒMĒJU FORUMĀ 

Novembra izskaņā aizvadīts 
Cēsu novada uzņēmēju 

forums ar vadmotīvu 
“Noturība”, kā arī tika 

pasniegtas “Cēsu novada 
uzņēmēju gada balvas 2022” 

desmit nominācijās.  
Lasīt vairāk…

ATVĒRTA LEADER PROJEKTU 
KONKURSA 10.KĀRTA 
UZŅĒMĒJDARBĪBAI
Lai veiksmīgāk sagatavotu projekta 
pieteikumu, uzņēmēji aicināti pieteikties 
konsultatīvajiem semināriem. Lasīt vairāk…

DARBA TIRGUS PROGNOZES
Publiskoti NVA darba devēju 
ekspresaptaujas dati par aktuālo situāciju 
darba tirgū, kā arī tendences darba spēka 
piesaistē un noturēšanā. Lasīt vairāk…

AICINA VEIKT JUMTU TĪRĪŠANU NO 
LĀSTEKĀM
Namu apsaimniekotājus un īpašniekus aici-
na veikt ēku jumtu apsekošanu un attīrīšanu 
no sniega, ledus un lāstekām. Lasīt vairāk…

PIESAKIES MĀCĪBU PROGRAMMĀ 
“DEMOKRĀTIJAS AKADĒMIJA”
Pieteikšanās atvērta līdz 2023.gada 
8.janvārim. Lasīt vairāk…

IZVEIDOTS 
ZIEMASSVĒTKU DĀVANU 
IEPIRKŠANĀS MARŠRUTS 

Aiz katras īpašas svētku 
dāvanas slēpjas cilvēks – 
uzņēmējs. Ziemassvētku 

dāvanu iepirkšanās maršrutā 
apkopoti Cēsu novada 

uzņēmēju veikaliņi, kā arī 
amatnieku un rokdarbnieku 

darbnīcas ŠEIT.

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvijas-zivsaimniecibas-attistibai-lidz-2027-gadam-193-miljoni-eiro?id=13425
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/2023-2027-gada-atbalstam-gados-jaunajiem-lauksaimniekiem-novirzis-vair?id=13420
https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/zinami-lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-si-gada-apsekosanas-rezultati
https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/lad-veic-platibu-maksajumu-izmaksu
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunumi?page=0
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/kultura/pasaules-latviesu-makslas-centra-notiks-lekcija-par-vesturisku-eku-atjaunosanu-un-restauraciju/
https://laukuforums.lv/lv/archives/14712
https://pasakumi.cesis.lv/pasakums/ziemassvetku-labdaribas-koncerts/
http://pasakumi.cesis.lv/
http://www.laukutikls.lv/kalendars/menesis
https://www.altum.lv/par-altum/aktualitates/
https://www.ltrk.lv/lv/events/2022/12
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/izsludinats-konkurss-ruckas-muizas-bezatlidzibas-lietosanai-radosajam-industrijam/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/vide/cesu-novads-sak-celu-uz-klimata-ricibas-plana-izstradi/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/ielu-tirdzniecibas-kartiba-un-nodevas/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/jauna-formata-aizvadits-cesu-novada-uznemeju-forums-2022/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesu-rajona-lauku-partneriba-izsludina-leader-projektu-konkursu-10-kartu/
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/publiceti-darba-deveju-ekspresaptaujas-3-un-4-posma-apkopojumi-darbaspeka-piesaiste-un-treso-valstu-pilsonu-piesaiste-darba-tirgum
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/aicinam-veikt-jumtu-tirisanu-no-lastekam/
https://laukuforums.lv/lv/archives/14697
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/izveidots-ziemassvetku-davanu-iepirksanas-marsruts-cesu-novada/
https://www.surveylegend.com/s/4l1d

