Mācies Cēsīs!
Cēsnieki ir gudri. Cēsu iedzīvotāju, kam ir augstākā izglītība, īpatsvars ir izteikti augsts.
Nenoliedzami, to veicina ikvienam cēsniekam pieejamās izcilās izglītības iespējas tepat
Cēsīs!
Cēsis lepojas ar divām valsts ģimnāzijām. Turklāt Cēsu skolēni ir apveltīti ar sevišķi
asiem prātiem. Cēsu Valsts ģimnāzija vairākus gadus pēc kārtas ierindojusies starp
desmit labākajām Latvijas skolām Ata Kronvalda fonda skolu reitingā, 2018.gadā
sasniedzot 2.vietu “Zvaigžņu reitingā”, kurā vērtē skolēnu panākumus dažāda veida
starptautiskajās olimpiādēs.
Bet panākumi nebūtu iespējami bez izciliem skolotājiem! Cēsis var lepoties ar
labākajiem skolotājiem pasaulē. Un tas nav pārspīlējums – Cēsu Jaunās pamatskolas
direktore Dana Narvaiša 2016.gadā tika nominēta Starptautiskajai skolotāju balvai,
nonākot 50 pasaules labāko skolotāju vidū.
Cēsu Jaunā pamatskola ir vieta, kur satiekas cilvēki, kuriem patīk un kuri vēlas
mācīties. Savstarpēji šie cilvēki iedvesmo, papildina un māca viens otru, veicinot katrs
savu izaugsmi. Skola māca bērniem izvirzīt un sasniegt mērķus. Skola iedrošina bērnus
būt radošiem, patstāvīgiem un uz rezultātu orientētiem. Skolas piedāvātā izglītība
pēdējos gados uz Cēsīm atvilinājusi sešdesmit jaunas ģimenes.
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums izaicinoši jautā - kas Tu gribi būt?
Vidusskolēns vai profesionālis? Skola piedāvā apgūt vajadzīgas un pieprasītas
profesijas, kļūstot, piemēram, par namdari, mēbeļu galdnieku, telekomunikāciju tehniķi
vai mēbeļu un apģērbu dizaineri. Savukārt Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskola pulcē topošos mūzikas un dejas profesionāļus no visas Vidzemes, sniedzot
iespēju zinības apgūt un prasmes izmēģināt uz koncertzāles “Cēsis” skatuves.
Protams, izglītības piedāvājums nebūtu pilnīgs bez iespējas iegūt augstākās izglītības
diplomu. Cēsīs atrodas trīs Latvijas augstskolu ﬁliāles: Rīgas Tehniskās
universitātes Cēsu ﬁliāle, Biznesa augstskolas “Turība” Cēsu ﬁliāle, LU Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu nodaļa.
Pēc Cēsu izglītības tīko gana daudz jauniešu no tuvākiem un tālākiem novadiem, tāpēc
esam nodrošinājuši viņus ar ērtu un mūsdienīgu skolēnu dienesta viesnīcu Saules
ielā 23.
Pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības Cēsīs pārsniedz piedāvājumu, tāpēc ik gadu
tiek atvērtas jaunas bērnudārza grupiņas. Tas norāda, ka Cēsis kā dzīvesvietu izvēlas
arvien vairāk jaunu ģimeņu. Pirmsskolas izglītības nodrošināšana visiem mazajiem
cēsniekiem ir patīkamas rūpes, kas liecina, ka Cēsis ir uz pareizā attīstības ceļa.
Atverot jaunu bērnudārzu Krīvos, kur darbojas vairākas pirmsskolas izglītības grupiņas,

nodrošināts, ka Cēsīs šobrīd nav rindas uz bērnudārzu.

