
 

 

                      

              Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs vēsture 

 
 

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs ir valsts akreditēta māc bu 
iestāde. Skola atrodas Stopiņu novada administrat vajā teritorijā. Skolas dibinātājs 
Stopiņu novada dome. 

1971. gada 16. februār  Latvijas PSR Izgl t bas ministrijai adresētajā vēstulē 
Nr.6/2-278 Latvijas PSR Lauksaimniec bas ministrija saskaņo vietas izvēli 
sanatorijas - meža skolas celtniec bai uz R gas pilsētas tuberkulozes slimn cas 
pal gsaimniec bas "Bunči" zemes gabala 9,5 ha plat bā, apstiprināts celtniec bas 
plānojuma projekts. 

1973. gada apr l  uzsākta Sanatorijas meža skolas celtniec ba. 

1974. gada 31. oktobr  izprojektēts tilts pāri M.Juglas upei. 

1975. gada 11. martā Latvijas PSR izgl t bas ministrija izdevusi pavēli Nr.40 "Par 
sanatorijas meža skolas atvēršanu", lai nodrošinātu ar tuberkulozi slimo bērnu 
ārstēšanu, māc šanu un audzināšanu. Izgl t bas ministrijas pavēlē Nr.40 norād ts, 
ka sanatorijas meža skolu atvērt ar 1975. gada 2. jūliju R gas rajona Stopiņu 
ciemā (jaunceltnē), nosaucot skolu par Juglas sanatorijas meža skolu. Juglas 
sanatorijas meža skolai uzdots darboties saskaņā ar Vispārizgl tojošās vidusskolas 
statūtiem un 1961. gada 21.septembra Nr.04-14/27 nolikumu par sanatorijas 

internātskolām bērniem un pusaudžiem ar mazas un dziestošas formas 
tuberkulozi. Dokumentu parakst jusi Latvijas PSR Izgl t bas ministrijas ministre 
M.Kārkliņa. 

R gas rajona Stopiņu pagasta zemes gabals Juglas sanatorijas internātskola 

izvietojas uz bijušā nekustamā pašuma "Doktormuiža" zemes. pašuma ties bas 
uz 21.07.1940. bija apstiprinātas Emilam Šmeilam. Zemes gabala plat ba ir 8,14 
ha. Ar Stopiņu pagasta Zemes komisijas 17.02.1997. lēmumu Nr.53 LR Izgl t bas 
un Zinātnes ministrijai piešķirta pastāv gā lietošanā zeme 8,2 ha plat bā Juglas 
sanatorijas internātskolas ēku un būvju uzturēšanai. Uz zemes gabala atrodas LR 
Izgl t bas un zinātnes ministrijai piederošās ēkas un būves saskaņā ar 31.08.1976. 
aktu par ēkas nodošanu ekspluatācijā. 

Saskaņā ar Valsts pieņemšanas komisijas 1976. gada 31.augusta aktu 
ekspluatācijā pieņemta skolas ēka ar 200 vietām un pagrabs (1. kārta). Skola 
celta 41 mēnesi.  

1976. gada 10. novembr  Juglas sanatorijas meža skola uzsāka māc bu darbu. 
Skolēnu komplektāciju veic tuberkulozes dispanseri, skolēnu skaits svārstās ap 
130. 



1977. gada 18. oktobr  R gas rajona galvenais sanitārais ārsts izdod atļauju  - 

atvērt Juglas sanatorijas meža skolas 2. kārtu ar 1977. gada 9. novembri ar 400 
vietām, tai skaitā 125 darbinieki. 

Ar  Latvijas Republikas Tautas Izgl t bas ministrijas 1991. gada 19. februāra pavēli 
Nr.46 apstiprināts 54 dz vokļu mājas būvniec bas darba projekts Juglas 
Sanatorijas meža skolai Republikas prettuberkulozes dispansera dz vojamā 
ciematā "Upeslejas". Celtniec bas ilgums 14 mēneši. 

1991. gada 7. oktobr  uzsākta 54 dz vokļu dz vojamās mājas celtniec ba. 

1992. gada 30. jūnijā l dzekļu nepietiekam bas dēļ slēgta 54 dz vokļu dz vojamās 
mājas celtniec ba. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta R kojumu Nr.826 no 08.12.2009. 
"Par Juglas sanatorijas internātpamatskolas reorganizāciju"  un Latvijas 

Republikas Stopiņu novada domes sēdes 11.11.2009. potokolu Nr.13. tiek 
nolemts, ka ar 2009.gada 30. decembri pārņemt Stopiņu novada pašvald bas 
padot bā Izgl t bas un Zinātnes ministrijas padot bā esošo Juglas sanatorijas 
internātpamatskolu, kura turpina pastāvēt kā Stopiņu novada pašvald bas Juglas 
sanatorijas internātpamatskola. 

Skolu projektējusi arhitekte D.Dannerberga. Skolas kopējā plat ba 11500 
kvadrātmetri, tās teritorijā ietilpst 8,14 ha zemes. Māc bu process notiek 9 ēkas 
korpusos. Skolai ir internāts. 

pašums reģistrēts 2004.gadā. 

2010.gadā skolas 3.korpuss pielāgots pirmsskolas izgl t bas vajadz bām un 6. 
korpuss pielāgots izgl tojamiem ar kust bu traucējumiem. 2010. gada novembr  
licencēta un ieviesta pirmsskolas izgl t bas programma - apmeklē 41  Stopiņu 
novada pirmsskolas izgl t bas bērns. 

2011. gadā jau esošajām izgl t bas programmām licencētas vēl divas izgl t bas 
programmas - speciālās pamatizgl t bas programma izgl tojamajiem ar fiziskās 
att st bas traucējumiem (kods 21015311) un pamatizgl t bas pedagoģiskās 
korekcijas programma (kods 21011811). 2011. gada 1.septembr  atvērta 
piecgad go un sešgad go bērnu sagatavošanas pamatizgl t bas apguves grupa 24 
bērniem. 

No 2012. gada 01. janvāra tiek stenots ESF projekts "Atbalsta pasākumu 
stenošana jauniešu sociālās atstumt bas riska grupu integrācijai Upesleju 
internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā" . Projekta darb bas laiks 24 mēneši 
(2012. gada 01. janvāris - 2013. gada 31. decembris.)  No 2012. gada septembra 

skolā māc bas notiek latviešu valodā. 

2013. gada 31. decembr  noslēdzies 2011. gada 14. novembr  parakst tais, 

Vienošanās Nr.2011/0025/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/53, ar valsts izgl t bas 
att st bas aģentūru Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsta pasākumu stenošana 
jauniešu sociālās atstumt bas riska grupu integrācijai izgl t bā Upesleju 
internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā". Izbūvēts lifts izgl tojamajiem ar 



pašām vajadz bām starp rehabilitācijas korpusu un māc bu/administrat vo 
zonu.Licencētas tris jaunas izgl t bas programmas - vispārējās pamatizgl t bas 
programma, speciālās pamatizgl t bas programma izgl tojamajiem ar valodas 
traucējumiem un speciālās pirmsskolas izgl t bas programma izgl tojamajiem ar 
jauktiem att st bas traucējumiem. 

2014. gadā pabeigts Latvijas - Šveices kopprojekts "Atbalsts ugunsdroš bas 
pasākumiem pašvald bu vispārējās izgl t bas iestādēs" par automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss 
ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un izgaismotu izeju un evakuācijas kust bas 
virzienu norād tājz mju uzstād šanu par summu EUR 102 544,75 no kuras 16% ir 

Stopiņu novada dopmes l dzfinansējums. Uzsākts ēku siltināšanas KPFI projekts 
"Kompleksi risinājumi siltumn cefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju 
internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 
EUR 476 542.18.  Izgl t bas iestādes teritorijā pabegts tilta remonts, izveidota 
gājēju pāreja un uzstād ti ātrumu ierobežojoši elementi.  

2015. gadā piedalāmies māc bu programmas "Datorika" aprobācijā starp 157 
valsts vispārējās izgl t bas iestādēm. Izstrādāta skolas Audzināšanas darba 
programma. Aktu zālē uzsākts apr kot ar modernu gaismas un skaņas apr kojumu. 

Skolas nosaukums main jies : 

    Juglas sanatorijas meža skola. (Latvijas PSR Izgl t bas ministrijas pavēle Nr.40 
no 11.03.1975.) 

    Juglas sanatorijas internātskola. (Latvijas Republikas Tautas Izgl t bas 
ministrijas pavēle Nr.513 no 28.09.1992.) 
    Juglas sanatorijas internātpamatskola. (Latvijas Republika Izgl t bas un 
Zinātnes ministrijas Vispārējās izgl t bas departamenta vēstule Nr.1-10/196 no 

17.07.2003.) 

   Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs.(Latvijas Republikas Stopiņu 
novada domes sēdes 13.10.2010. protokols.Nr.36.) 

Apliec bas par pamatizgl t bas iegūšanu saņēmuši 1250 absolventi 

 



