FEBRUĀRIS, 2022

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM
JAUNUMI
2025
ATTĪSTAM INVESTĪCIJU
OBJEKTU KARTI

LATVIJAS KULTŪRAS
GALVASPILSĒTA

CĒSIS MEKLĒ
INVESTORUS

Aicinām visus, kas vēlas
iznomāt vai pārdot
uzņēmējdarbībai piemērotus
īpašumus, ievietot tos novada
investīciju kartē. Lasīt vairāk...

Cēsis kopā ar novada pagastiem
īstenos apjomīgu kultūras
programmu un 2025.gadā
iemirdzēsies kā Latvijas kultūras
galvaspilsēta. Lasīt vairāk...

Cēsīs pieejama investīciju
teritorija ar kopēja platību
17 663 m2, kas ietver bijušās
sanatorijas “Cīrulīši” vēsturisko
apbūvi. Skatīt investīciju
piedāvājumu...

SEKO JAUNUMIEM FACEBOOK

BRĪVA VIETA UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Aktualizēta uzņēmējdarbības platforma
sociālo mediju vietnē Facebook “Uzņēmēji
Cēsu novadā”. Aicinām sekot līdzi
jaunumiem ŠEIT.

Investīcijām pieejams īpašums Cēsīs,
Piebalgās ielā 10a. Vairāk par piedāvājumu
ŠEIT.

PAR KONKURĒTSPĒJAS
VEICINĀŠANU

Aicinājums Vidzemes uzņēmumiem
piedalīties IT ekspertu konsultācijās ŠEIT.

Kas ir viedā specializācija, un kā to izmantot
sava uzņēmuma attīstībai? Lasīt vairāk...

NVA AICINA

MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM
Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā. Lasīt vairāk…
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs
piedāvā dažādus kursus kvalifikācijas
celšanai. Visu kursu apraksti un grafiki
mājas lapā.

IT KONSULTĀCIJAS

NVA aicina darba devējus pieteikties
subsidēto darbavietu izveidei. Lasīt vairāk…

LĪDZ 25.FEBRUĀRIM NORIT
VIDZEMES INOVĀCIJU NEDĒĻA
Lasīt vairāk..

IEPLĀNO
15.02.2022.

Somijas un Igaunijas Lauku tīkls rīko četrus tematiskos
seminārus Ziemeļvalstu reģiona pārstāvjiem. Pirmā tēma
15.02. “Augu olbaltumvielas un jauni pārtikas produkti”.

16.02.2022.

Lasīt vairāk…

LTRK pasākums: Energoefektīvu ventilācijas un
dzesēšanas iekārtu pielietojums saimnieciskajā
darbībā un ESKO iespējas. Nozaru aktualitātes. Lasīt
vairāk...

16.02.2022.

18.02.2022.

Seminārs “Ar ko mums ir izdevīga mērķu
nepiepildīšana?” Lasīt vairāk...

18.02.2022.

LTRK pasākums: Kas kopīgs uzņēmēju tīklošanās
pasākumam un improvizācijai? Atnāc un uzzini!
Lasīt vairāk...

25.02.2022.

LTRK pasākums: Par nodokļiem no autoratlīdzības.
Finanšu diena. Lasīt vairāk…

LTRK pasākums: Snieguma novētēšana, iekšējāis
audits. Kvalitātes diena. Lasīt vairāk...

23.02.2022.

LTRK pasākums: Kā veicināt cilvēku sadarbošanos
un kopradi problēmu risināšanā? Fasilitatora
kompetences vadītājiem un ekspertiem. Lasīt
vairāk…

LAUKSAIMNIEKIEM
SEMINĀRI AUGKOPĪBĀ
LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz
16 stundu mācībām “Netradicionālo augu
audzēšana”. Lasīt vairāk…

VEIC GROZĪJUMUS AIZDEVUMU
PROGRAMMĀ
Vēl 20 miljoni eiro aizdevumu izsniegšanai
mazajiem lauku uzņēmējiem. Lasīt vairāk…

ATBALSTS PUTNU UN CŪKKOPJIEM

ZIVJU RESURSU ATJAUNOŠANAI

No 17. februāra līdz 17. martam izsludināta
projektu iesniegumu pieņemšana
apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un
epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības un
cūkkopības nozarei. Lasīt vairāk…
Atbalsts putnkopības un cūkkopības nozarei
profilaktiskajiem pasākumiem. Lasīt vairāk...

LAUKU BLOKU PRECIZĒŠANA

Informāciju sagatavoja:

Izsludina projektu iesniegšanas 2022.gada
pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem. Lasīt
vairāk…
Lauku atbalsta dienests aicina veikt lauku
bloku precizēšanu savlaicīgi! Lasīt vairāk…

SABĪNE METĀLA

Attīstības pārvaldes
Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas
Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja
E-pasts: sabine.metala@cesunovads.lv

