APRĪLIS, 2022

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM
AKTUĀLI

PIESAKIES DARBA BIRŽAI
Aicinām uzņēmējus pieteikties
darba biržas pasākumam
13.aprīlī, lai varētu klātienē
piedāvāt darbu ukraiņiem,
kas apmetušies Cēsīs un tās
apkārtnē. Lasīt vairāk...

PAR PIEDĀVĀTO
PALĪDZĪBU CĒSU NOVADĀ

DARBS UKRAINAS KARA
BĒGĻIEM

Visa aktuālākā informācija par
palīdzības sniegšanu atradīsi
ŠEIT.

Aicinām uzņēmējus pieteikties
un piedāvāt iespēju strādāt
tiem bēgļiem, kuri jau ir Cēsu
novadā. Anketa darba vietas
piedāvāšanai ŠEIT.

JAUNUMI
VIZĪTE PIE PĀRGAUJAS UZŅĒMĒJIEM
Pašvaldība iepazīst Cēsu novada uzņēmējus
un viņu vajadzības. Neliels ieskats no
viesošanās pie Pārgaujas uzņemējiem ŠEIT.

LABĀKAIS DARBA DEVĒJS VIDZEMĒ
AS “Cēsu alus” astoto gadu pēc kārtas atzīst
par labāko darba devēju Vidzemē. Lasīt
vairāk...

AR SAVU PRECI ĀGENSKALNA TIRGŪ

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS CĒSU
NOVADĀ
Aicināti uzņēmumi ēdināšanā vai jebkurā
citā nozarē, kā arī vietējie iedzīvotāji savās
mājās un sētās. Ikviens, kas ir gatavs atvērt
savu “mājas kafejnīcu”! Lasīt vairāk...

NOSŪTĪJUMS UZ MUZEJU
Programma “Nosūtījums uz muzeju” laba ideja darba kolektīva pasākumam.
Pārsteidziet savus darbiniekus, kolēģus un
sadarbības partnerus. Lasīt vairāk...

Āgenskalna tirgus aicina Cēsu novada
uzņēmējus un saimniecības realizēt savu
produkciju jaunajā tirgū. Lasīt vairāk...

KONSULTĀCIJAS LAUKSAIMNIEKIEM

NODOKĻU REŽĪMS

Lauku atbalsta dienests konsultē Cēsīs. Lasīt
vairāk...

Sezonas laukstrādniekiem – īpašs nodokļu
režīms. Lasīt vairāk...

CĒSU NOVADA BIZNESA MEET-UP
22.aprīlī norisināsies šī gada pirmais Cēsu
novada biznesa Meet-up īpaši veidots radošo
industriju pārstāvjiem. Piedalīties aicināts
ikviens, kas uzskata sevi un savu nodarbošanos,
kā radošu izaicinājumu. Vai arī Tevi interesē
jaunākās tendences sava radošā potenciāla
maksimāla izmantošana. Pieteikšanās ŠEIT.
Lasīt vairāk...

IESKATIES
NVA ZIŅAS

Aicinām sekot līdzi nodarbinātības, darba devēju
jaunumiem.

ALTUM AKTUALITĀTES

Valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu
instrumentiem nodrošina finansējumu jomās, kuras
valsts izvirzījusi kā svarīgas.

VUC AKTUALITĀTES

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs nodrošina
koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
reģionā.

Informāciju sagatavoja:

LIAA PASĀKUMI

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

LTRK PASĀKUMI

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

LLKC PASĀKUMI

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
sniedz konsultācijas

SABĪNE METĀLA

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

