
JAUNUMI

ATBALSTA SAŅEMŠANA PASĀKUMĀ 
“IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS 
AKTĪVOS” 
Atbalsts paredzēts investīciju veikšanai lauku 
saimniecībās un lauksaimniecības produktu 
pārstrādes uzņēmumos. Lasīt vairāk…

REĢIONĀLIE SEMINĀRI PAR AT-
BALSTA MAKSĀJUMIEM 2023. GADĀ 
Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par 
jaunajiem atbalsta maksājumiem un to 
saņemšanas nosacījumiem, LLKC organizēs 
23 informatīvos seminārus lauksaimniekiem 
un lauku uzņēmējiem. Lasīt vairāk…

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS 
SERTIFIKĀCIJA
No 1.janvāra sertifikāti tiks izsniegti tikai EK 
vietnē TRACES. Lasīt vairāk…

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM

NOZĪMĪGĀKĀS TIESĪBU AKTU 
IZMAIŅAS NO 2023.GADA
Jaunais plānošanas periods paredz jaunas 
prasības Latvijas lauksaimniecības un lauku 
attīstībai. Lasīt vairāk…
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LAUKSAIMNIEKIEM

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

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 LEADER PROJEKTU 
PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 
Pieteikumu iesniegšana LEADER projektu 
konkursam uzņēmējdarbības atbalstam 
turpinās līdz 28.janvārim. Lasīt vairāk…

BŪTISKAS IZMAIŅAS LIKUMOS UN 
CITOS TIESĪBU AKTOS NO 2023.GADA
Apkopota informāciju par būtiskākajām 
izmaiņām likumos un citos noteikumos, kas 
stājas spēkā no 2023.gada. Lasīt vairāk…

STĀJAS SPĒKĀ CĒSU 
NOVADA ILGTSPĒJĪGAS 
ENERĢIJAS UN KLIMATA 

RĪCĪBAS PLĀNS   
Jaunizstrādātais plāns 

nākamajos gados paredz veikt 
dažādus energoefektivitātes 

un klimata pielāgošanās 
pasākumus. Lasīt vairāk…

ZEMES NOMA CĒSU 
INDUSTRIĀLAJĀ PARKĀ

Cēsu industriālajā parkā 
pieejami divi zemes gabali 

nomai ar visām nepieciešamām 
komunikācijām. Teritorija 
piemērota dažāda veida 
ražošanas vai biroja ēku 

celtniecībai. Uzzināt vairāk…

VIDZEMES INOVĀCIJU NEDĒĻA  
20.-24.FEBRUĀRIS
Vidzemes inovāciju nedēļa jau piekto gadu 
pulcēs zinātkāros un inovācijas zinātājus. 
Virstēma – improvizācija. Lasīt vairāk…

ATBALSTS ENERGORESURSU IZMAKSU 
PIEAUGUMA KOMPENSĒŠANAI
Uzņēmējiem un citiem juridiskajiem 
lietotājiem automātiski tiek piemēroti vairāki 
valsts atbalsta pasākumi. Lasīt vairāk…

“INOVĀCIJU AKADĒMIJA” GAIDA 
JAUNOS DALĪBNIEKUS
Vēl līdz 8.janvārim biznesa ideju autori var 
pieteikties uzņēmējdarbības veicināšanas 
pirmsakselerācijas posmam. Lasīt vairāk…

APMĀCĪBAS KIBERDROŠĪBĀ 
MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM
Līdz 31.janvārim mazajiem uzņēmumiem 
bezmaksas apmācības kiberdrošības un 
pretpikšķerēšanas jomā. Lasīt vairāk… PAGARINA ATBALSTU KARA 

SKARTAJIEM BIZNESIEM
Valdība pagarina aizdevumus un garantijas 
uzņēmējiem Krievijas militārās agresijas 
radīto seku mazināšanai. Lasīt vairāk…

AZBESTA ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA
Aptauja par azbestu saturošo atkritumu 
apjomu Latvijas pašvaldībās. Lasīt vairāk…

STIPRINĀS SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU
Labklājības ministrija uzsāk apjomīgu sociālās 
uzņēmējdarbības aktivitāšu ciklu “Attīstām 
sociālo uzņēmējdarbību kopā”. Lasīt vairāk…

VALSTS ŠOGAD NOVADĀ PLĀNO 
BŪTISKUS CEĻU PĀRBŪVES DARBUS
Izsludināti vairāki ceļu posmu pārbūves 
projekti, kas skars visa novada teritoriju. 
Lasīt vairāk…

BEZMAKSAS KURSS PAR DATU 
ANALĪTIKU
Videolekcijās iespēja apgūt ikdienišķas 
vajadzības datu analīzē Microsoft Excel un 
Google sheets izklājlapās. Lasīt vairāk…

NO 1.JANVĀRA 
E-ADRESE OBLIGĀTA 

VISĀM JURIDISKAJĀM 
PERSONĀM 

E-adreses lietošana attiecas 
ne tikai uz uzņēmējiem, bet arī 
biedrībām, nodibinājumiem un 
pat reliģiskajām organizācijām.

Uzzināt vairāk…

https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/pieejams-atbalsts-investicijam-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-informativa-vebinara-ieraksts
http://laukutikls.lv/regionalie-seminari-par-atbalsta-maksajumiem-2023-gada
https://stc.lv/aktualitates/jauna-biologiskas-lauksaimniecibas-sertifikatu-izsniegsanas-kartiba/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nozimigakas-tiesibu-aktu-izmainas-kas-stajas-speka-2023-gada-sakuma?id=13452
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunumi?page=0
http://www.laukutikls.lv/kalendars/menesis
https://www.lad.gov.lv/lv/jaunumi
https://www.ltrk.lv/lv/events/2023/01
https://www.partneriba.lv/konkursi/izsludinata-leader-projektu-konkursa-10-karta/
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/iedzivotajiem-butiskakas-izmainas-likumos-un-noteikumos-2023-gada-sakuma?utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/vide/stajas-speka-cesu-novada-ilgtspejigas-energijas-un-klimata-ricibas-plans/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/uznemejdarbiba/aicina-pieteikties-zemes-gabalu-nomai-cesu-industrialaja-parka/
https://innovation.vidzeme.lv/lv/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=519730580250039&set=a.188819720007795
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/inovaciju-akademija-gaida-jaunos-dalibniekus
https://www.ltrk.lv/lv/content/jaunumi/7107
https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-pagarina-aizdevumu-un-garantiju-programmas-uznemejiem-krievijas-militaras-agresijas-pret-ukrainu-radito-seku-uz-ekonomiku-mazinasanai
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/aptauja-par-azbestu-saturoso-atkritumu-apjomu-latvijas-pasvaldibas/
https://sua.lv/lm-sak-apjomigu-socialas-uznemejdarbibas-aktivitasu-ciklu/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/valsts-2023gada-plano-vairakus-butiskus-celu-parbuves-darbus-cesu-novada/
https://macibas.cdc.lv/?fbclid=IwAR0ZqEb8qu5Ru46fL9bmKSAUPAjNa2BmkEZVNeqhStXyPTREudN9-SguVzk
https://mana.latvija.lv/e-adrese/?fbclid=IwAR2FN_SVfMuzCsV7-daslUV0o8WLObYFb2In0ajwLFKaicfOQv8KKxi_fNM

