
Restorāns «Roma» 
 Zivju iela 3
Omulīgā gaisotnē trīs dienas būs 
pieejama īpaša ēdienkarte “Iedegsim 
“Zero waste” Liepājā”, vēršot cilvēku 
uzmanību uz lielo ēdienu daudzumu, ko 
mēs ikdienā izmetam atkritumos. Pamata 
ideja ir izmantot ēst gatavošanas procesā 
radušos atlikumus ikdienas ēdienkartē. 
Cena par 4 kārtu ēdienkarti: 25 eiro. 
Iespējams pasūtīt ēdienus arī atsevišķi.
Darba laiks:
18.−21. marts atvērts no 12.00

Restorāns «Palmas» 
Palmu iela 5
Īpašs pārsteigums enerģijas uzlādei 
“Vakara Starts Palmās”, cena: 8,80 eiro
Darba laiks:
18.−21. marts 11.00−22.00

Restorāns «Red Sun Buffet» 
 Pasta iela 2
Jebkurš burgers ar 15 % atlaidi
Darba laiks:
18.−19. marts     11.00−22.00
20.−21. marts    11.00−00.00

Restorāns un atpūtas centrs «Libava» 
Vecā ostmala 29
Īpašais komplekts “Mini zemeņu-jogurta 
kūciņa un kafija”,  cena 3 eiro
Darba laiks:
18.−21. marts  11.00−23.00  
 (virtuve strādās līdz 22.30)

Restorāns «Oskars»  
Rīgas iela 7/9
Īpaša 3 kārtu ēdienkarte, cena 18,50 eiro
Darba laiks:
18.−21. marts  12.00−23.00

Restorāns «BIG7» 
Baznīcas iela 14/16
Mafini ar vistu un sieru, cena 3,50 eiro                                
Ar sēnēm pildīta vistas fileja, brokoļu 
biezenis ar sarkanvīna mērci un ceptu 
kukurūzu, cena 8 eiro
Liesmojošs saldējums ar augļiem,  
cena 4 eiro                             
Īpašais kokteilis “Liepāja gaismā”,  
cena 4 eiro  
Darba laiks:
20.−21. marts  22.00–06.00

Restorāns «Piano» 
 Vecā ostmala 40
Īpašais piedāvājums − Liepājas dzimšanas 
dienas deserts “Gaismas ceļš 395”
Darba laiks:
18.−21. marts 12.00−23.00

Restorāns «Street Burgers» 
Brīvības iela 3/7
“Cūkgaļas pavēderes burgers” − trīs 
stundas sautētas, pēc pasūtījuma 
saņemšanas uz grila apceptas cūkgaļas 
burgers ar karamlizētiem sīpoliem,  
BBQ mērci un marinētiem gurķiem,  
cena 6,50 eiro
Darba laiks:
18.−20. marts 12.00−21.00
21. marts 12.00−22.00

Grilbārs «Bruno» 
Rīgas iela 7/9
Īpaša 3 kārtu ēdienkarte, cena 16 eiro
Darba laiks:
18.−19. marts 17.00−23.00 
20. marts 17.00−01.00 
21. marts 14.00−01.00

Īpašie piedāvājumi pastaigas “Izgaismotā Liepāja” laikā
NOGARŠO!



Pludmales bārs/kafejnīca «7. līnija» 
Pludmale
Mafini ar vistu un sieru, cena 3,50 eiro                                
Mocarellas siers ar tomātiem, 
cena 3,50 eiro
Heka fileja ar rizoto un ceptiem 
dārzeņiem, cena 7 eiro      
Ar sēnēm pildīta vistas fileja, brokoļu 
biezenis ar sarkanvīna mērci un ceptu 
kukurūzu, cena 8 eiro                                         
Cepts saldējums olbaltumā, cena 4 eiro                                       
Īpašais kokteilis “Liepāja gaismā”,  
cena 4 eiro  
Darba laiks:
18.−19. marts 11.00−21.00 
20.−21. marts 11.00−24.00 (dzīvā mūzika)

Beķereja «Roma» 
Zivju iela 3
Īpašais piedāvājums − Liepājas 
dzimšanas dienas kūka “395”
Darba laiks:
18.−20. marts 08.00−22.00
21. marts 10.00−22.00

Kafejnīca «Darbnīca» 
Lielā iela 8
Īpašais piedāvājums − sarkanā velveta 
siera kūka ar zaļu spoguļglazūru,  
cena 3,50 eiro
Darba laiks:
18.−19. marts 09.00−23.00
20. marts 09.00−02.00
21. marts  10.00−02.00

Kafejnīca «Vējš Cafe» 
Graudu iela 45-1
Komplekts līdzņemšanai − pildīta plānā 
pankūka jeb krepe pēc izvēles, kafija vai 
tēja, cena 3,50 eiro
Darba laiks:
18.−21. marts 10.00−21.00

Kafejnīca «Krisdole» 
Siena iela 5
Pūpolu deserts Liepājas krāsās,  
cena 2,90 eiro
Darba laiks:
18.−21. marts 09.00−18.00

Restorāns «Pastnieka māja»  
F. Brīvzemnieka iela 53
Kuponi bezmaksas dzērienam 
visiem ekskursijas “Iepazīsti Liepāju” 
dalībniekiem!
21. martā no plkst. 19.00 restorāna 
apmeklētājiem būs iespēja baudīt dzīvās 
mūzikas vakaru
Darba laiks: 
18.−21. marts 11.00−23.00

Street food bārs «Grēēks»  
Kuģinieku iela 5 
(ieeja no F. Brīvzemnieka ielas)
“Grēēks” uzsauc trešo kokteili jeb 
piedāvājums 2+1 “Pacel glāzi par skaisto 
Liepāju kopā ar draugiem!” Cenas  
no 8 eiro par diviem kokteiļiem
Darba laiks:
18. marts 12.00−22.00 
19. marts  12.00−23.00 
20.–21. marts   12.00−03.00

Kafejnīca «Juliet» 
 Lielā iela 4
Visiem dzērieniem 20 % atlaide
Darba laiks:
18.−20. marts   09.00−23.00 
21. marts   10.00−23.00
Amatalus darītava “Puta”
Vecā ostmala 53
Jaunā Liepājas amatalus darītava 
piedāvās iespēju nogaršot, iegādāties alu 
un zivju uzkodas
Darba laiks:
18.–21. marts 19.00–23.00

NOBAUDI!



Juliannas pagalms 
F. Brīvzemnieka iela 7
Juliannas pagalma Pavasara tirdziņš 
Darba laiks:
21. marts 12.00−19.00

Galerija «Romas dārzs» 
Zivju iela 3
19., 20. un 21. martā notiks ekskursija 
galerijas telpās “Mākslinieku gleznās 
izgaismotā Liepāja”, īpašu uzmanību 
pievēršot autoriem un mākslas darbiem, 
kuros Liepāja un tās vide atainota 
visdažādākajos atspulgos. Ekskursijas tiks 
vadītas latviešu valodā
Ikvienam pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
galerijas viesim tiks dāvināts beķerejas 
“Roma” sagatavots neliels pilsētas 
dzimšanas dienas pārsteigums 
Ieejas maksa galerijā:
Pieaugušajiem − 2,50 eiro
Studentiem, pensionāriem − 1 eiro
Skolēniem – bezmaksas
Darba laiks:
18.−21. marts 12.00−22.00

Karostas cietums  
Invalīdu iela 4
Gida vadītās ekskursijas Karostas 
cietumā gida pavadībā, cena 3,50 eiro 
pieaugušajiem un 2 eiro skolēniem
Darba laiks:
21. marts 12.00−16.00

Pneimatiskā šautuve «Lodīte» 
Graudu iela 43-16A
Pneimatiskā šautuve un airsoft
Darba laiks:
18.−21. marts  13.00−22.00

Zinātnes un izglītības inovāciju  
centrs (ZIIC)  
Autoru iela 4/6
Tehnoloģiju darbnīca ģimenei, dalības 
maksa ģimenei: 10,41 eiro. Iepriekšēja 
pieteikšanās obligāta, zvanot pa tālruni: 
25 728 867
Darba laiks:
19.−20. marts  18.30−20.30

PIEDZĪVO! PASĀKUMI BĒRNIEM
Novadpētniecības stunda “Pirms 100 
gadiem Liepājā” 2.−5.klašu skolēniem par 
Liepāju 20. gadsimta sākumā. Grupas 
lūdzam pieteikties pa tālruni: 63 422 049 vai 
elektroniski: vecliepajasrukis@liepaja.lv 
Norises laiks: marts
Vieta: bērnu bibliotēka “Vecliepājas rūķis”

Pasākums “Svinam Liepājas dzimšanas 
dienu bibliotēkā!” Iepazīsti Liepājas 
ievērojamākās vietas, objektus, cilvēkus; 
radoša darbošanās. Pirmsskolas vecuma 
bērniem un 1. klases skolēniem. Grupas 
lūdzam pieteikties pa tālruni: 63 422 049 vai 
elektroniski: vecliepajasrukis@liepaja.lv   
Norises laiks: marts
Vieta: bērnu bibliotēka “Vecliepājas rūķis”

Pasākums “Izspēlē Liepāju” Interaktīvi 
izglītojošs pasākums sākumskolas 
skolēniem. Grupas lūdzam pieteikties 
pa tālruni: 63 422 214 vai elektroniski: 
bibliotekavaraviksne@liepaja.lv    
Norises laiks: 9.−18. marts
Vieta: bibliotēka “Varavīksne”

Pasākums “Mana Liepāja” Informatīvi 
izzinoša nodarbība pirmskolas vecuma 
bērniem un sākumskolas skolēniem. Grupas 
lūdzam pieteikties pa tālruni: 63 488 014 vai 
elektroniski: bibliotekalibris@liepaja.lv 
Norises laiks: marts
Vieta: bibliotēka “Libris”

Bibliotēkas rīkotie PASĀKUMI BĒRNIEM



17. martā 
Pl. 18.00 
Izrāde “Smaragda pils@ta.Enter”
Liepājas teātris
18. martā 
Pl. 16.00 
Pasākums “Liepājas vēstures liecinieki” 
Liepājas Centrālās zinātniskās 
bibliotēkas Reģionālais mācību centrs 

Pl. 17.00  
Apbalvošanas ceremonija  
“Goda un gada liepājnieks 2019”
Koncertzāle “Lielais dzintars”

Pl. 19.00 
Pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
atklāšana ar izrādi  
“Gaismas slepenā dzīve” 
Pie koncertzāles “Lielais dzintars”

Pl. 19.00 
Mūzikls “Purva bridējs ugunī”
Liepājas teātris
19.marts
Pl. 19. 00 
Mūzikls “Purva bridējs ugunī”
Liepājas teātris
20. marts
Pl. 18.00 Izrāde “Sarkangalvīte”
Liepājas Leļļu teātris

Pl. 19.00  
Hip-hop koncerts “Republikas tūre 2020” 
ar grupu “Singapūras Satīns”, ansi, 
Edavārdi un Prusax
Liepājas Latviešu biedrības nams

Pl. 19.00 
Liepājas teātra izrāde  
“Kur pazuda saimnieks”
Koncertzāle “Lielais dzintars”

21. marts
Pl. 12.00  
Izrāde “Kur zirgi?”
Liepājas Leļļu teātris

Pl. 18.00  
Koncerts “Spāņu flamenko.  
Ģitāras un dejas”
Koncertzāle “Lielais dzintars”

Pl. 19.00  
Pūtēju orķestra “Liepāja” jubilejas 
koncerts “50…+10…”
Liepājas Latviešu biedrības nams

22. marts
Pl. 11.00  
Ekskursija koncertzālē  
“Lielais dzintars”

Pl. 12.00 
Izrāde “Ucipuci meklē mājas”
Liepājas Leļļu teātris

Pl. 15.00 un 19.00  
Koncertuzvedums  
“Kaupēn, mans mīļais”
Koncertzāle “Lielais dzintars”

Martā apskatāmās izstādes 
Igora Bernāta personālizstāde 
“Piederība” galerijā “Romas dārzs”
Mākslas izstāde “Nebeidzamā  
pagātne un nākotne” (atklāšana  
6. martā) koncertzālē “Lielais dzintars”
Literatūras izstāde ”Liepājas teātra 
aktierim Zigurdam Akmentiņam – 
90” Liepājas Centrālās zinātniskās 
bibliotēkas lasītavā
Literatūras izstāde 
“Liepāja 20. gadsimta vējos” bērnu 
bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”
Literatūras izstāde “Mūsu Liepājā…” 
bibliotēkā “Libris”

APMEKLĒ LIEPĀJAS DZIMŠANAS DIENAS NEDĒĻAS PASĀKUMUS
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18. martā Liepājas sabiedriskais 
transports būs bez maksas

Vecpilsētas apskate svētku 
apgaismojumā gida pavadībā
19. un 20. martā  
pl. 19.00 latviešu valodā
21. martā  
pl. 19.00 latviešu un angļu valodā
Tikšanās pie koncertzāles “Lielais dzintars”


