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Rehabilitācijas centrā “Līgatne” tiks atklāta
“Grauzti.lv” bilžu izstāde
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adomju slepenajā bunkurā rehabilitācijas centrā “Līgatne” ar segvārdu “Pansionāts” pilsētpētnieku grupa
“Grauzti.lv” atklāja fotoizstādi, kurā apkopotas bildes no citām Latvijas bumbu patvertnēm un bunkuriem
mūsdienās, informēja rehabilitācijas centrā.

Izstāde iepazīstina ar reālo situāciju un aizsargbūvju stāvokli Latvijā. Tā parāda, cik aizmirstas mūsdienās ir civilās
aizsardzības aizsargbūves. Ar bildēm no speciāli izvēlētām pazemes būvēm tiek parādīta un izcelta šo vietu
atšķirība un katras vietas unikalitāte. Apvienojot gaismas, krāsas un izkārtojumu, ir izveidota mūsdienīga istaba,
kura apvieno pagātni ar mūsdienīgo, un katrs šajā izstādē saskatīs ko unikālu un ilgi neaizmirstamu.
Izstādes vieta nav nejauši izvēlēta, tā ierīkota deviņus metrus zem zemes, savulaik slepenajā padomju bunkurā.
Bunkuru sāka celt 1970.gadā ar mērķi nodrošināt aptuveni 250 tā laika valsts orgānu pārstāvjus ar minimālo
nepieciešamo dzīvošanai un strādāšanai kodolkara, ķīmisko vai citu uzbrukumu vai katastrofu situāciju gadījumā.
Pēc tā izbūves virszemē tika uzcelta ēka, kurai piešķīra nosaukumu “Ceturtās pārvaldes pansionāts”. Mūsdienās
šajā ēkā atrodas Rehabilitācijas centrs “Līgatne”.

“Grauzti.lv” apvieno cilvēkus, kuri nodarbojas ar pilsētpētniecību jeb pēta un apmeklē visdažādākās būves, kuras
netiek saimnieciski izmantotas un ir pamestas. “Grauzti.lv” darbojas jau vairākus gadus un ir apmeklējuši vairāk
nekā 100 objektus visā Baltijā. Pēdējos gados viņi nopietnāk ir pievērsušies Padomju Savienības civilās
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aizsardzības un tās aizsargbūvju pētīšanā un pēta gan bumbu patvertņu vēsturi, gan apmeklē un pēta to stāvokli
mūsdienās.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” atrodas Līgatnes novada “Skaļupēs”. Rehabilitācijas centra “Līgatne” teritorijā
deviņus metrus zem zemes atrodas labiekārtots bunkurs 2000 kvadrātmetru platībā, kuram slepenības zīmogu
noņēma tikai 2003.gadā.
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