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REĢISTRĒJIES CĒSU
NOVADA BIZNESA

MEET-UP

BALSO PAR LABĀKO CĒSU
NOVADA DARBA DEVĒJU!

Piektdien, 14.oktobrī, aicinām 
Cēsu novada pārtikas un 
dzērienu ražotājus, kā arī 
lauksaimniekus piedalīties 

klātienes seminārā “Pārtikas 
un dzērienu ražošana, 

nozares attīstības tendences”. 
Lasi vairāk 

25.novembrī koncertzālē “Cēsis” 
norisināsies Cēsu novada 

uzņēmēju forums. Svinīgās 
ceremonijas laikā tiks pasniegta 
balva nominācijā “Cēsu novada 

labākais darba devējs 2022”. 
Lasi vairāk un izvirzi nominantu 

šeit.

SHARE IT
KONFERENCES ATSKATS

Tehnoloģiju konferences “Share 
IT” vairākums no lekcijām tika 

veltītas tēmām digitālā 
transformācija un e-komercija 

uzņēmējiem. Ja sev interesējošu 
tēmu vēl nepaguvi noklausīties, 
video ierakstus, kā arī runātāju 

prezentācijas meklē arhīvā šeit.

Augstāko apbalvojumu Latvijas arhitektūrā – 
Latvijas Arhitektūras gada balvu saņem 
atbalsta centrs “Pērle” Cēsīs. Lasīt vairāk... 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
depo telpās, Cēsīs, atklāts digitālais 112 zvanu 
centrs. Lasīt vairāk…

Mobilitātes dienas laikā Cēsu novads 
pievienojas Eiropas pilsētu mēru pakta 
iniciatīvai. Plašāk ReTV sižetā.

Cēsīs pieejams “ieber.lv” pakomāts sūtījumu 
uzglabāšanai un preču saņemšanai.
Lasīt vairāk…

Turpinās Cēsu Valsts ģimnāzijas piebūves 
projektēšanas darbi. Lasīt vairāk…

Līdz 19.oktobrim izsludināta publiskā 
apspriešana par koku ciršanas ieceri Cēsīs, 
Piebalgas ielā 14/16. Lasīt vairāk...

Cēsu novadā sākusies lapu savākšanas akcija. 
Lasīt vairāk…

Būvvalde atgādina: maksimālais būvju 
būvdarbu termiņš – astoņi gadi. Lasīt vairāk…

“Adven” klientiem pieejams digitāls rīks 
siltumenerģijas patēriņa monitorēšanai.
Lasīt vairāk…

Valsts atbalsts energoresursu cenu 
pieauguma kompensācijai. Lasīt vairāk…

LIAA projektu konkurss “Labās prakses 
pārņemšana”. Pieteikšanās projektu konkursa 
otrās atlases kārtai atvērta līdz 23. oktobrim. 
Lasīt vairāk…

STC MĀCĪBU CENTRS AICINA
Bezmaksas “Zaļās lapiņas” semināri Latvijas 
pilsētās. Lasīt vairāk…

 

PARAKSTĪTA DEKLARĀCIJA PAR
LAUKU KOPIENU STIPRINĀŠANU
5.Eiropas Lauku parlamentā tiek parakstīta 
deklarācija par lauku kopienu stiprināšanu 
mūsdienu sabiedrības krīžu noturības, 
drošības un solidaritātes garantam.
Lasīt vairāk…

 
ZĀLĀJU ATBALSTA PROGRAMMA
“ZIEDU PĻAVAS”
Atbalsta programmā iespēja saņemt gan 
ekspertu konsultācijas, gan finansiālu atbalstu 
pieteiktā zālāja kvalitātes uzlabošanai.
Lasīt vairāk…

 IESPĒJA PIETEIKTIES ATBALSTAM
ZIVSAIMNIECĪBĀ
Latvijas zivsaimniekiem un uzņēmējiem 
iespēja pieteikties finansējumam savas 
darbības dažādošanai, attīstībai un izaugsmes 
nostiprināšanai. Lasīt vairāk…

 
LATVIJAS KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS
POLITIKAS STRATĒĢISKAIS PLĀNS
Apstiprināšanai EK iesniegts Latvijas 
lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 
2023.-2027.gadam; paredzēts 2,5 miljardu 
atbalsts. Lasīt vairāk…

 IZMAKSĀS VIENOTĀ PLATĪBU
MAKSĀJUMA AVANSU
No 16.oktobra LAD pakāpeniski sāks izmaksāt 
vienotā platību maksājuma un bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma avansus.
Lasīt vairāk…

 NO 01.01.2023. JAUNI NOSACĪJUMI
PLATĪBU MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAI
Lai 2023.gadā saņemtu eko-shēmas atbalstu, 
par augsnes apstrādes metodi jāinformē LAD. 
Lasīt vairāk…

 AICINA IESNIEGT IDEJAS INOVĀCIJU
PROJEKTIEM MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARĒ
Tiks atbalstītas projektu idejas 
mežsaimniecības nozarē, kas vērstas uz 
jaunradi. Lasīt vairāk…

 DOKUMENTĀLĀ FILMA “ZEMNIEKI”
Kinoteātros skatāma Ivara Selecka 
dokumentālā filma "Zemnieki" – stāsts par 
Latviju 21. gadsimtā, kad cilvēki pamet 
pilsētas, lai sāktu saimniekot Latvijas laukos. 
Lasīt vairāk…

 KONFERENCE PAR VIEDAJIEM CIEMIEM
LLKC 13.oktobrī aicina uz konferenci “Viedie 
ciemi – nākotnes lauku teritoriju virzītājspēks”. 
Lasīt vairāk…

 

25.NOVEMBRĪ KONCERTZĀLĒ “CĒSIS”

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

LLKC PASĀKUMI 

LAD JAUNUMI 
Lauku atbalsta dienests

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

ALTUM JAUNUMI
NVA ZIŅAS  

ILZE BĪBERE
Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja
E-pasts: ilze.bibere@cesunovads.lv
Tālrunis: 25723833

Informāciju sagatavoja:

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
sniedz konsultācijas

Aicinām sekot līdzi nodarbinātības, darba 
devēju jaunumiem

CĒSU
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https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/notiks-cesu-novada-biznesa-meet-up/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/balso-par-labako-cesu-novada-darba-deveju/
https://shareit.lv/lv/programma
https://a4d.lv/raksti/arhitekturas-gada-balvu-sanem-cesu-perle/?fbclid=IwAR0tkOCOPxMJa1RgIBxeZKuMe6YzAzINjHCOePztg4Rf_BgxCYkyX5gdTBM
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesis-jauns-112-zvanu-centrs-projekta-50-operatoru-darbavietas/?fbclid=IwAR07Y6reqlIkhN7AQppups7ViCTPrmbAsblXMZfm4d674qlIfsqRBzu2bl0
https://www.facebook.com/watch/?v=3326507657625529&ref=sharing
https://www.ieber.lv/cesis-tirilabi/lietu-interneta-pakomats-tev/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/izglitiba/turpinas-cesu-valsts-gimnazijas-piebuves-projektesanas-darbi/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/publiska-apspriesana-par-koku-cirsanas-ieceri-cesis-piebalgas-iela-1416/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/vide/cesis-lidz-4novembrim-notiek-lapu-savaksanas-akcija/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/buvvalde-atgadina-maksimalais-buvju-buvdarbu-termins-astoni-gadi/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/ar-jaunu-digitalo-riku-cesis-vares-sekot-lidzi-savas-majas-siltumenergijas-paterinam/
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/pieteiksanas-energoresursu-izmaksu-pieauguma-pabalstam/
https://eprasmes.lv/funding-opportunity/liaa-projektu-konkurss-labas-prakses-parnemsana/
https://stc.lv/aktualitates/zalas-lapinas-seminaru-sarunu-cikls-latvijas-pilsetas/
https://laukuforums.lv/lv/archives/14361
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/zalaju-ipasniekus-iesaistis-zalaju-atbalsta-programma-ziedu-plavas
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteikties-atbalstam-zivsaimnieciba-1284
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvija-iesniedz-eiropas-komisijai-apstiprinasanai-latvijas-kopejas-la?id=13299
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-no-oktobra-vidus-izmaksas-vienota-platibu-maksajuma-avansu-1280
https://lvportals.lv/dienaskartiba/345092-lai-2023-gada-sanemtu-eko-shemas-atbalstu-par-augsnes-apstrades-metodi-jainforme-lad-2022
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-idejas-inovaciju-projektiem-mezsaimniecibas-nozare-1274
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/dokumentala-filma-zemnieki-sesi-stasti-par-latvijas-laukiem-sodien-1289
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-viedie-ciemi-nakotnes-lauku-teritoriju-virzitajspeks
http://new.llkc.lv/kalendars/menesis
https://www.ltrk.lv/lv/events/2022/10
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunumi?page=0
https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunumi?page=0
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
https://www.altum.lv/par-altum/aktualitates/



