Ar aizsardzības ministru Arti Pabriku pārrunā
turpmākos soļus kadetu skolas izveidē

Šodien, 22. maijā, Skrundas vidusskolā viesojās aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Vizītes laikā kopā ar ministrijas un zemessardzes pārstāvjiem tika apskatītas skolas
telpas un infrastruktūra.
Kā zināms, 2019. gada rudenī Aizsardzības ministrija paziņoja par plāniem Skrundas
novada Rudbāržu muižā veidot kadetu skolu, kurā jaunieši varētu iestāties pēc 9.
klases un papildus vispārējai vidējai izglītībai apgūt arī militāro programmu. Pēc kadetu
skolas absolvēšanas viņi iegūtu Jaunākā militārā vadītāja profesiju.
Kamēr Rudbāržu muiža tiek remontēta un pielāgota kadetu vajadzībām, ministrija
meklē pagaidu risinājumu, lai mācību procesu varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk.
Pirmajā gadā plānots uzņemt 25 kadetus un daļa mācību notiktu Skrundas vidusskolā,
savukārt militārajām apmācībām tiks izmantots poligons “Mežaine”. Plānots, ka pirmā
nokomplektētā klase mācības varētu uzsākt 2021. gada septembrī.
Ministrija šobrīd strādā pie izglītības programmas sagatavošanas un nepieciešamās
dokumentācijas kārtošanas, lai dibinātu izglītības iestādi.
Skrundas vidusskolas direktors Ainārs Zankovskis informēja par skolas iespējām un

kapacitāti uzņemt jaunos kadetus, kā arī nodrošināt vispārējās izglītības programmas
apmācību. Ministrijas pārstāvis Intars Kušners uzsvēra, ka vispārējās izglītības
programmas priekšmeti veidos 30%, bet speciālā programma – 70% no mācību
priekšmetiem.
Sarunas laikā pašvaldības un ministrijas pārstāvji vienojās, ka ir nepieciešams
sagatavot rīcības plānu par turpmākajām darbībām, lai kopīgiem spēkiem virzītos pretī
projekta realizācijai.
Tika pārrunātas iespējas jaunos kadetus nodrošināt ar kopmītnēm, kā arī mācību
personālu ar dzīvojamo platību. Aizsardzības ministrs apskatīja arī ēkas Rudbāržos,
kuras varētu pielāgot personāla vajadzībām, kā arī plānoto kopmītņu izveidi.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece atklāja: “Nākamais solis ir
sagatavot izglītības programmu, jo interese par to jau ir jūtama. Ir izstrādāts plāns,
pirmie sasniedzamie rezultāti, lai jau pēc gada Skrundā varētu sākties kadetu
apmācības. Ieguvums tas ir ne tikai Skrundai, kadetu skola būs kā pievienotā vērtība
visai mūsu valstij."
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