
JAUNUMI

LAUKU PARTERĪBA AICINA 
Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” 
izsludina LEADER projektu konkursu 9. 
kārtu. Pieteikšanās līdz 10.februārim. Lasīt 
vairāk…

“BRASLA” PROJEKTS
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
izsludinājusi LEADER projektu konkursa 
11. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. 
Pieteikšanās līdz 26.janvārim. Lasīt vairāk… 

ATBALSTS LAUKU SAIMNIECĪBĀM 
Līdz 10.februārim pieteikšanās pasākumam 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakš-
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās”. Lasīt vairāk… 

ATBALSTS PĀRSTRĀDĒ 
Līdz 10.februārim pieteikšanās pasākuma 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2. apakš- 
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē”. Lasīt vairāk… 

ATBALSTS INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBĀ 
Līdz 10.februārim pieteikšanās pasākuma 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.3. apakš- 
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā”. Lasīt vairāk…

BIZNESA KONKURSS JAUNIEŠIEM
Banku Augstskolas Studējošo pašpārvalde 
sadarbībā ar Banku Augstskolu, 
Swedbank, Nordic Group un LIAA organizē 
uzņēmējdarbības veicināšanas konkursu 
“Bizness24h” jauniešiem. Lasīt vairāk...

IZMAIŅAS PASĀKUMĀ “APMĀCĪBA 
PIE DARBA DEVĒJA”
Ņemot vērā darba devēju ierosinājumus, 
veiktas izmaiņas NVA pasākuma “Apmācība 
pie darba devēja” īstenošanas nosacījumos 
Lasīt vairāk… 

NOVĒRTĒ PAŠVALDĪBU
Vidzemes uzņēmēji aicināti novērtēt 
pašvaldību sniegtos pakalpojumus un 
atbalst. Lasīt vairāk..

PAŠVALDĪBA UZŅĒMĒJIEM 
Darbu sākusi jaunizveidotā 
Cēsu novada pašvaldības 

Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības 

nodaļa ar mērķi veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību Cēsu 

novadā.

Cēsu novada pašvaldības

ZIŅAS UZŅĒMĒJIEM

CĒSIS MEKLĒ 
INVESTORUS

Cēsīs pieejama investīciju 
teritorija ar kopēja platību 

17 663 m2, kas ietver bijušās 
sanatorijas “Cīrulīši” vēsturisko 

apbūvi. Skatīt investīciju 
piedāvājumu...

LAD: KAS PAVEIKTS 2021. GADĀ? 
Lasīt vairāk…

JANVĀRIS, 2022

LAUKSAIMNIEKIEM

CĒSNIEKIEM BALVA
“Cēsu alus” produkti 

novērtēti konkursā “Labākais 
iepakojums Latvijā 2021”. Lasīt 

vairāk… 

IEPLĀNO

10.02.2022. 
“Enter Gauja” organizē biedru un uzņēmēju biznesa 
kontaktu un diskusiju vakaru. Lasīt vairāk.. 

25.01.2022. 
LIAA pasākums: Tiešsaistes seminārs “Eksports 
un e-komercija: praktiski soļi e-veikala izaugsmei 
ārvalstu tirgos”. Lasīt vairāk...

24.01.2022. 
LIAA pasākums: Trešā tiešsaistes sesija par efektīvu 
tīklošanos Lasīt vairāk…

26.01.2022. 
LTRK pasākums: apmācību cikls “Apkalpošanas, 
komunikācijas un pārdošanas apmācības - “Kā 
pārdot sevi?”” Lasīt vairāk…

25.01.2022. 
LTRK pasākums: vebinārs “Prezentācija attālinātajā 
saziņā. Labā prakse.” Lasīt vairāk… 

27.01.2022. 
LTRK pasākums: vebinārs “Kā personāla vadītājs var 
palīdzēt darbiniekiem (iz)dzīvot šajos pārmaiņu un 
stresa pilnajos laikos?” Lasīt vairāk...

04.03.2022. 
RTU aicina uzņēmumus piedalīties Virtuālajā 
Karjeras dienā 2022 virtuālajā vidē īpašā izstāžu 
platformā. Lasīt vairāk… 

19.01.2022. 
LTRK pasākums: vebinārs “10 praktiski padomi balss 
un ķermeņa kontrolēšanai, uzstājoties publiski”. 
Lasīt vairāk… 

26.01.2022. 
LTRK pasākums: vebinārs “ Būvniecības nozare 
Zviedrijā”. Lasīt vairāk… 

ZELMA MIČULE
Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

E-pasts: zelma.micule@cesunovads.lv

Par uzņēmēju aktualitātēm un jautājumiem sazināties:

APTAUJA PAR LIELSTRAUPES PILS 
NĀKOTNI
Aicinām ikvienu, kas vien kādreiz savu acu 
skatu pievērsuši Lielstraupes pilij, aizpildīt 
aptaujas anketu, kas palīdzēs virzīt pils 
tālāko attīstību. Aptauja šeit...

PIESAKI PASĀKUMU INOVĀCIJU 
NEDĒĻĀ
No 21. līdz 25. februārim notiks jau ceturtā 
Vidzemes inovāciju nedēļa. Vidzemes 
plānošanas reģions aicina arī uzņēmumus 
pieteikt pasākumus. Lasīt vairāk… 
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