„Logu nomaiņa Stopiņu novada Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē”

Projekts uzsākts 01.11.2010, pabeigts 1.05.2011
Projekta mērķis: Uzlabot Ulbrokas kultūras nama sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot izstāžu zāles darbību rudens un ziemas mēnešos.
Ulbrokas kultūras nams vēsturiski veidojies 1950. gados, kad Latvijas lauksaimniecības
mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskajam institūtam piederošā mašīnu
traktoru tehniskās apkopes stacija - noliktava tika pārbūvēta par kultūras nama zāli. Zāle ar
nelielu foajē bija savienota ar Institūtam piederošo zinātniskās bibliotēkas ēku.
Caurstaigājamā telpa, kas ved uz kultūras nama zāli, saglabājusies joprojām, kaut arī
Institūta bibliotēkas ēkā kopš 1998.gada saimnieko Ulbrokas mūzikas un mākslas skola.
Telpa ar lieliem viena stikla logiem ilgus gadus kalpoja kā saimniecības lietu glabātuve,
2003.gadā par pašvaldības līdzekļiem tā tika izremontēta un aprīkota ar izstāžu telpai
piemērotu apgaismojumu, inventarizēta un reģistrēta zemes grāmatā kā izstāžu telpa.
2008.gadā savesta kārtībā arī apkures sistēma. Pašlaik tā kalpo kā neliela izstāžu zālē, bet to
iespējams izmantot tikai gada siltajos mēnešos, jo plašie vienas rūts logi nespēj nodrošināt
siltumu un mākslas darbu eksponēšanai nepieciešamo mitrumu sākot no oktobra vidus līdz
aprīļa vidum. Tieši rudens un ziemas mēneši ir aktīvākais kultūras dzīves pasākumu laiks
kultūras namā: Lāčplēša dienas pasākums; 18.novembra Valsts svētku koncerts;
Ziemassvētku koncerti; Jaungada nakts karnevāls, kā arī citi pasākumi, Ulbrokas mūzikas un
mākslas skolas koncerti - izstādes, citu Latvijas mūzikas skolu koncerti, viesmākslinieku
koncerti un izstādes, Tautas lietišķās mākslas studijas "Ulbroka" izstādes; teātru viesizrādes;
pasākumi bērniem; represēto sarīkojumi, Ulbrokas pensionāru padomes sarīkojumi, Stopiņu
novada pašdarbības kolektīvu un viņu draugu koncerti, Atpūtas vakari (balles), Jauniešu
diskotēkas. Visi šie pasākumi ir ļoti apmeklēti, vidēji 100 - 200 cilvēki. Izstāžu zāles
pieejamība rudens un ziemas mēnešos sniegtu iespēju bagātināt kultūras nama sniegtos
pakalpojumus ar tematiskām izstādēm, pasākumiem atbilstošām radošam aktivitātēm
bērniem utt., kā arī ļautu vienlaicīgi piedāvāt divus pasākumus - kultūras nama zālē un
izstāžu zālē.
Projekta kopējās izmaksas: 2000,00 LVL, ELFLA finansējums 1239,67 LVL.

