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IESKATIES

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

NVA ZIŅAS 
Aicinām sekot līdzi nodarbinātības, darba devēju 
jaunumiem.

LLKC PASĀKUMI 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 
sniedz konsultācijas 

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

ZELMA MIČULE
Attīstības pārvaldes 
Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

E-pasts: zelma.micule@cesunovads.lv
Tālrunis: 26348155

Informāciju sagatavoja:

AKTUĀLI

NOTIKUSI UKRAIŅU 1.DARBA BIRŽA
Darba biržā dažādas vakances piedāvāja 
divpadsmit Cēsu novada darba devēji. Lasīt 
vairāk...

VASARAS SKOLU KONKURSS
Izsludināts vasaras skolu organizēšanas 
projektu konkurss. Pieteikšanās no 27.aprīļa 
līdz 26.maijam. Lasīt vairāk...

BRĪVI APBŪVES GABALI
Industriālajā parkā pieejami brīvi apbūves 
gabali - Baltā iela 7, Baltā iela 9 un Eduarda 
Veidenbauma iela 21. Lasīt vairāk...

GRANTU KONKURSS  
Pašvaldība izsludina 

uzņēmējdarbības grantu 
konkursu, dodot iespēju 

piesaistīt finansējumu līdz 
3000 EUR uzņēmējdarbības 
idejas attīstībai. Lasīt vairāk...

PIESAKIES DARBA BIRŽAI
Aicinām uzņēmējus pieteikties 

darba biržas pasākumam 
17.maijā no 14.00 līdz 16.00, lai 

piedāvātu darbu ukraiņiem, 
kas apmetušies Cēsīs un tās 
apkārtnē. Pieteikšanās ŠEIT.

AIZVADĪTS BIZNESA MEET-UP
22.aprīlī norisinājās šī gada pirmais Cēsu 
biznesa “MEET-UP”, kas šoreiz tika veltīts 
radošajām industrijām. Lasīt vairāk...

NOVADAM JAUNS ĢERBONIS
Apvienojot elementus no vēsturiskā Cēsu 
rajona ģerboņa ar jaunām heraldiskām 
figūrām, izstrādāts jauns apvienotā Cēsu 
novada ģerbonis. Lasīt vairāk...

STUDĒ CĒSĪS
Izvēlies studēt vienā no trim Cēsu 
augstskolām, studē pie profesionāliem 
pasniedzējiem un iegūsti augstāko izglītību 
tepat Cēsīs. Lasīt vairāk...

APGŪSTI PROGRAMMĒŠANAS 
PAMATUS
No 23.05 līdz 08.08. norisināsies tālāk-
izglītības kursi “Programmēšanas 
pamati”, kur varēs iepazīties ar dažādām 
programmēšanas valodām. Lasīt vairāk...

THELAB CĒSIS
Atvērtā prototipēšanas darbnīca jebkuram 
interesentam, uzņēmējam un studentam. 
Ideju realizācijai piedāvājam konsultācijas, 
3D drukas, modelēšanas, lāzergriešanas un 
uzlīmju ploterēšanas pakalpojumus. Lasīt 
vairāk...

MS EXCEL PAMATU KURSI
Mācību kursā var apgūt prasmes, kā 
apstrādāt liela apjoma datus. Lasīt vairāk...

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA - 
RESURSU PĀRVALDĪBA
Skaties ŠEIT lekciju par digitālās transfor-
mācijas iespējām, īpašu uzmanību veltot 
resusrsu pārvaldības sistēmām jeb ERP.

MEKLĒ INVESTORUS 
CĪRULĪŠOS

Cēsis joprojām meklē 
investorus Cīrulīšu teritorijas 

attīstībai. Lasīt vairāk...
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