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Rožu laukums

Liepājas 17.–19. gadsimta 
interjera muzejs “Hoijeres 
kundzes viesu nams”

Koncertzāle  
“Lielais dzintars”

J. Čakstes laukums

Liepājas muzejs

Liepājas Centra 
sākumskola

Muitas mājas  
ēka promenādē



1. Instalācija “Nāc ielās!”, Rožu laukums
2.  Gaismas objekts “Zvaigzne”, pie Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Zivju ielā 7
3.  Interaktīva instalācija “Kamenes ķerenes”, Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzejs 

“Hoijeres kundzes viesu nams”, Kungu ielā 24
4.  Pilsētvides izgaismojums “Zināšanu Gaismukuģis”, ēka Peldu ielā 5
5.  Gaismas instalācija “Liepājas sajūtas”, Liepājas domes ēka Rožu ielā 6
6.  Instalācija “Uz paklāja”, Jāņa Čakstes laukums
7.  Pilsētvides instalācija “Gaismas ziedi”, Alejas iela, posmā no Rožu ielas līdz Peldu ielai
8.  Audiovizuāls gaismojums “No patafona skan “Bellacord””, Toma iela 
9.  Digitāla instalācija “Urbaniode”, Liepājas Centra sākumskolas stadions, Toma ielā 19
10.  Instalācija “Gaismas un spoguļu satikšanās”, kultūras nama “Wiktorija” sētā, Graudu ielā 34 
11.  Video projekcija “Liepājā pirms vairāk nekā 100 gadiem...”, Liepājas muzeja ēka Kūrmājas prospektā 16/18
12.  Izgaismojums “Liepājas skati 397”, Celtnieku iela
13.  Izgaismojums “Staro Liepājas radio un televīzijas centrs”, Celtnieku iela 8
14.  Grafikas konkurss “(ne)miers”, Muitas mājas ēkas fasāde Vecajā ostmalā 54
15.  Instalācija “Tunelis”, Vecās ostmalas promenāde
16.  Ēkas krāsu gaismojums “Liepājas dzintara gaisma”, koncertzāle “Lielais dzintars” Radio ielā 8
17.  Pilsētvides instalācija “Gaismas viļņi 2. Krāsas.”, Jāņa iela
18.  Gaismas uzvedums “Teātris”, Liepājas teātra topošās mazās zāles ēkas pagalms Teātra ielā 3
19.  Muzikāls gaismas uzvedums “Skani, Liepāja!”, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle Lielajā ielā 9
20. Gaismas objekts “Dzejnieka karnevāls”, Rožu laukums
21. Virtuāls maršruts bērniem “Pa pēdām”, dažādās vietās pilsētā

Gaismas objekti pastaigā “Izgaismotā Liepāja” 



1. Instalācija “Nāc ielās!”, Rožu laukums

Īsteno RJK

Jau otro reizi, šoreiz – svinot Liepājas 
dzimšanas dienu – spožās krāsās un 
gaismās iemirdzēsies mūsu mīļā Liepāja. 
Aicinām ikvienu liepājnieku un pilsētas 
viesi uz pastaigu “Izgaismotā Liepāja”! 
Četru vakaru garumā gaismu un video 
mākslinieki no Liepājas un visas Latvijas 
piedāvā baudīt pilsētas ielas un namus, 
ļaujoties vēl neredzētam krāsu un gaismu 
piedzīvojumam. Satieciet draugus, 
paņemiet līdzi kādu našķi un izbaudiet! 
Šogad pastaiga sākas Rožu laukumā –  
ķeriet Baltijā lielākās spoguļbumbas 
atspīdumu un prieku!

2. Gaismas objekts “Zvaigzne”, pie 
Liepājas Centrālās zinātniskās  
bibliotēkas Zivju ielā 7

Īsteno December Design

Orbītā ap Sauli riņķo Zeme un pārējās 
Saules sistēmas planētas, kā arī asteroīdi, 
komētas un citi. Spožākās zvaigznes ar 
neapbruņotu aci ir redzamas tikai naktī 
vai krēslā, jo Saules gaismas spožums 
pa dienu tās neļauj saskatīt. Šī teorija 
iedvesmojusi December Design komandu 
radīt interpretētu gaismas objektu, kas 
izstaro saules siltuma sajūtas, jo saules 
gaisma iedvesmo mūs ik dienas un mēs 
visi esam saules atkarīgi. Saule ir dzīvība.

3. Interaktīva instalācija “Kamenes ķerenes”, 
Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzejs 
“Hoijeres kundzes viesu nams”, Kungu ielā 24

Īsteno gaismu mākslinieks Kārlis Kaupužs

Instalācijas gaismiņas ir kā saules zaķis tumsā, 
un ķerenes ir spēle, kuru var spēlēt jebkādos 
laika apstākļos un jebkur. Šis nav stāsts ar dziļu 
jēgu. Šī ir iespēja bērniem nedaudz padauzīties 
un pieaugušajiem nedaudz pasmaidīt. Nikolaja 
Rimska – Korsakova mūzika nav izvēlēta 
nejauši – šī klasiskās mūzikas etīde liek nobālēt 
pat jestrākajiem popmūzikas guru. Operas 
un baleta gaismu mākslinieks Kārlis Kaupužs 
piedalās pastaigā pirmo reizi, un objekta ideja 
viņam radusies jau daudzus gadus iepriekš, 
gaismu regulēšanas procesā vērojot, kā nejauši 
uz skatuves iemaldījušies bērni cenšas noķert 
kustīgos gaismas starus.

4. Pilsētvides izgaismojums “Zināšanu 
Gaismukuģis”, ēka Peldu ielā 5

Īsteno BANG!

1980. gadā celtais un savu laiku nokalpojušais 
sadzīves pakalpojumu nams Peldu ielā 5 pārtapis 
par vienu no skaistākajām un mūsdienīgākajām 
ēkām Liepājā. Sakoptais nams 2021. gadā atzīts 
par gada energoefektīvāko publisko ēku Latvijā. 
Tieši tāpēc atjaunotā ēka šogad izvēlēta par 
vienu no pastaigas objektiem. Pavērojiet – Peldu 
ielas 5. nama gaisma atstarosies un būs redzama 
daudzās pilsētas vietās!

5. Gaismas instalācija “Liepājas 
sajūtas”, Liepājas domes ēka 
Rožu ielā 6

Īsteno gaismu mākslinieks 
Mārtiņš Feldmanis

Pirmo reizi pastaigas “Izgaismotā 
Liepāja” ietvaros gaismās tērpjas 
arī pilsētas domes ēka. Uz tās 
Liepājas gaismu mākslinieks 
Mārtiņš Feldmanis stāstīs stāstu 
par Liepāju – ietērptu liepājnieku 
iemīļotajās melodijās un 
izgaismotu Liepājas krāsās.

6. Instalācija “Uz paklāja”,  
Jāņa Čakstes laukums

Īsteno gaismu mākslinieks  
Jānis Purvs

Daudz mazu gaismiņu iemājo 
Jāņa Čakstes laukuma kokos 
gaismu mākslinieka Jāņa Purva 
instalācijā, kas šajā gada kļuva 
par “Ziemas Gaismas dārza” 
skatītāju visiemīļotāko instalāciju. 
Jāņa instalācijā izmantotas 
vairāk nekā 100 lāzeru iekārtas 
un to papildina muzikāls fons – 
Instagram fani sarosieties – šis 
objekts ir domāts tieši jums!



7. Pilsētvides instalācija “Gaismas 
ziedi”, Alejas iela, posmā no Rožu ielas 
līdz Peldu ielai

Īsteno UNTITLED originals

Lai krāsas un prieks ienāk Liepājā! 
Alejas iela, ietērpta pasakainos ziedos, 
piedzīvo brīnumainas pārvērtības. 
Pilsētvides instalācija – pastaigu 
taka “Gaismas ziedi” ved ceļojumā 
uz neparastu gaismas ziedu pasaku. 
Projekts “Gaismas ziedi” pēc dalības 
pastaigā “Izgaismotā Liepāja” tālāk 
dosies turnejā pa Latviju.

8. Audiovizuāls gaismojums “No 
patafona skan “Bellacord””, Toma iela 

Īsteno gaismu mākslinieks  
Aigars Švānbergs

Leģendārās skaņu fabrikas “Bellacord” 
ieraksti uzburs pagājušā gadsimta 
30. gadu sajūtas ikvienam, kas 
dosies pastaigā pa Toma ielu, kurā 
atrodas pirmskara mūra ēkas, no 
kurām vairākas ir iekļautas pilsētas 
aizsargājamo ēku sarakstā. Vai 
zinājāt, ka viens no diviem “Bellacord” 
veikaliem Latvijā atradās tieši Liepājā –  
pavisam netālu – Graudu ielā? 
Iejūtieties senatnīgajā pastaigā, skanot 
seno laiku skaistākajām melodijām!

9. Digitāla instalācija “Urbaniode”, 
Liepājas Centra sākumskolas stadions, 
Toma ielā 19

Īsteno digitālais mākslinieks Artis Vilks

Urbaniode ir digitālās mākslas 
instalācija, kurā vērojama lāzeru staru 
sinerģija ar gaismu pikseļiem. Instalācijas 
programmēto saturu nodrošina digitāli 
programmēts kods, kurš sinhronizē 
gaismas un lāzeru risinājumus ar skaņu.

10. Instalācija “Gaismas  
un spoguļu satikšanās”,  
kultūras nama  
“Wiktorija” sētā 

Īsteno kultūras nams “Wiktorija”

Kad gaisma satiek spoguļus un spoguļi 
dejo ar gaismu – dzimst jaunas un atkal 
jaunas pasaules, kurās viss visu izskaidro, 
viss visu izgaismo. Un pēkšņi nav svarīgi, 
kurā spoguļattēla pusē mēs esam – 
nav svarīgi, vai esam nokļuvuši senā 
kinoteātra vai tagadējā kultūras nama 
“Wiktorija” sētā. Laiks ir nojaucis pēdas. 
Svarīgs kļuvis ir tikai tas, kā tu uz to visu 
skaties.

11. Video projekcija  
“Liepājā pirms vairāk  
nekā 100 gadiem...”,  
Liepājas muzeja ēka,  
Kūrmājas prospektā 16/18

Īsteno video mākslinieks Kārlis Ozoliņš 
sadarbībā ar Liepājas muzeju

Liepājas muzejs aicina apskatīt 20. 
gadsimta sākuma atklātnes no Liepājas 
muzeja kolekcijas uz Liepājas muzeja 
ēkas. Atcerēsimies, kā pa Kūrmājas 
prospektu kursēja tramvajs, kā izskatījās 
atpūtnieki, kas plūda uz jūrmalu, kāda 
izskatījās sanatorija, kurā atpūtās pat 
Krievijas caru ģimenes un daudzas citas 
vairāk nekā simts gadus vecas ainas no 
Liepājas dzīves.

12. Izgaismojums “Liepājas skati 397”, 
Celtnieku iela

Īsteno gaismu mākslinieks  
Kristaps Bunga

Liepājas dzimšanas dienā atpazīsti 
Liepājas skatus gaismu projekcijās. Vai 
izdosies atpazīt visus?



13. Izgaismojums “Staro Liepājas radio un 
televīzijas centrs”, Celtnieku iela 8

Īsteno Liepājas radio un televīzijas centrs 

Liepājas dzimšanas dienā, gaismas 
pastaigas “Izgaismotā Liepāja” laikā, 
Liepājas radio un televīzijas centra tornis 
tiks iedegts svētku apgaismojumā.

14. Grafikas konkurss  
“(ne)miers”, Muitas  
mājas ēkas fasāde  
Vecajā ostmalā 54

Konkursu organizē Liepājas pašvaldība 
sadarbībā ar UNTITLED originals

Uz Muitas mājas fasādes apskatāmas 
video grafikas, kas pieteiktas konkursam 
“(ne)miers”. Tās iesnieguši Latvijas video 
mākslinieki un grafiķi, multimediju nozares 
studenti, jaunieši, kas strādā ar video 
grafikām un citi interesenti. Konkursa 
uzvarētāju, kurš saņems stipendiju 1000 eiro 
vērtībā un iespēju realizēt video projektu 
nākamā gada pastaigā “Izgaismotā 
Liepāja”, noteiks apmeklētāji.

Balso par video projekciju grafiku konkursa 
darbiem www.unt.lv!

15. Instalācija “Tunelis”,  
Vecās ostmalas promenāde

Īsteno ARTISTIC

Instalācija “Tunelis” ir apceļojusi 
Latviju, un beidzot tā pieejama arī 
Liepājā. Šajā unikālajā instalācijā 
apmeklētājs tiek aicināts ieiet pašā 
gaismas objektā un tvert jaunas, 
neparastas sajūtas. Instalācija 
ir visgarākais līdz šim izstādītais 
gaismas objekts pastaigā “Izgaismotā 
Liepāja” – tās garums ir vairāk nekā 
100 metri.

16. Ēkas krāsu izgaismojums 
“Liepājas dzintara gaisma”, 
koncertzāle “Lielais dzintars”,  
Radio ielā 8

Īsteno GaCo

Koncertzāle “Lielais dzintars” šogad 
izgaismosies krāsās. Vērojiet gaismu 
spēles un iedomājieties skanam kādu 
melodiju. Vai tā ir klasiskā mūzika? 
Roks? Varbūt tautasdziesma? Tik 
dažādi muzikālie motīvi var pavadīt 
gaismu spēles – un katram tas var 
būt savs.

17. Pilsētvides instalācija  
“Gaismas viļņi 2. Krāsas.”, Jāņa iela

Īsteno gaismu mākslinieks Ričijs Pūciņa

Jāņa ielas vēsturiskajā apbūvē Liepājas 
vējš atkal ir iepūtis gaismas viļņus – 
šoreiz krāsainus. Lampiņu gaismu viļņi 
visas ielas garumā spēj parādīt un uzburt 
Jāņa ielas ēkas pavisam citādā noskaņā. 
Neaizmirstiet nofotografēties – Liepāja 
taču svin!

18. Gaismas uzvedums  
“Teātris”, Liepājas teātra  
topošās mazās zāles ēkas  
pagalmā Teātra ielā 3

Īsteno Liepājas teātris

Izmanto iespēju notvert mirkli starp 
pagātni un nākotni, ielūkojoties Liepājas 
teātra topošās mazās zāles ēkas 
pagalmā. Tur sagaida spožs krāšņāko 
Liepājas teātra izrāžu baudījums acīm, 
ausīm un dvēselei. Uz mirkli ļaujieties 
aizmirst ikdienišķo un noticēt brīnumam. 
Izrādes “Ķiršu dārzs” kristāla lustru 
mirdzums un Kārļa Auzāna melodijas no 
izrādes “Teātris”, kas pirmizrādi piedzīvo 
pastaigas “Izgaismotā Liepāja” laikā.



19. Muzikāls gaismas uzvedums 
“Skani, Liepāja!”, Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāle Lielajā ielā 9

Īsteno gaismu mākslinieks Oskars 
Timbars

Latviešu mūzikas klasika spēj 
atmodināt Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāles fasādi un 
mūrus. Sinhronizējot gaismu ar 
muzikālo materiālu, gaismotājs Oskars 
Timbars muzikālā gaismu uzvedumā 
ļauj dzīvot līdzi mūzikai un tam, kā tā 
pārvērš pilsētvidi.

20. Gaismas objekts “Dzejnieka 
karnevāls”, Rožu laukums

Īsteno gaismu mākslinieks Vilnis Valle

Mēs katrs esam dažādi cilvēki 
dažādās vietās. Mums visiem ir 
maskas! Cik masku spēj izskaitīt 
tu? Objektā “Dzejnieka karnevāls” 
veiksmīgi izmantots RGB (red/green/
blue) gaismu jaukšanas princips. 
Pievērsiet uzmanību – pastaigas 
apmeklētāja ēnu veido divas krāsas, 
aizklājot trešo. Kopā sajaukušās trīs 
krāsas izveido balto. Objekts ir iespēja 
dzīvē pārliecināties par fizikas krāsu 
spektra jaukšanas principu darbību.

Pastaiga “Izgaismotā Liepāja”  
gida pavadībā
17. martā pl. 19.00 latviešu un krievu valodā
18. martā pl. 19.00 latviešu un krievu valodā
19. martā pl. 19.00 latviešu un angļu valodā
20. martā pl. 19.00 latviešu valodā

                 Tikšanās pie Liepājas Universitātes,  
            Lielajā ielā 14. Dalība bez maksas

21. Virtuāls maršruts  
bērniem “Pa pēdām”,  
dažādas vietas pilsētā

Projekta sadarbības partneris –  
Liepājas Leļļu teātris

Dodies pa pēdām Liepājas Leļļu teātra 
izrāžu varoņiem! Izmanto pats savu 
viedtālruni un nolasi QR kodu deviņās 
vietās pilsētā! Ar koda palīdzību atver 
slepeno mājaslapas adresi un satiec 
drosmīgo pūcīti Ucipuci, astrosuņus Kosu 
un Mosu un citus izrāžu tēlus!

Virtuālie sveicieni atrodas šajos punktos:

1.  Zivju ielā, pie Liepājas Latviešu  
 biedrības nama

2.  Peldu un Kuršu ielas krustojumā

3.  Čakstes laukumā, Rožu un  
 Alejas ielas krustojumā

4.  Toma un Peldu ielas krustojumā

5.  Celtnieku un Laivenieku ielas  
 krustojumā

6.  Spīķeru ielā

7.  Pasta un Radio ielas krustojumā

8.  Teātra ielā, netālu no Liepājas teātra

9.  Zivju un Lielās ielas krustojumā,  
 netālu no Rožu laukuma



Baudi gardas maltītes šarmantajos Liepājas restorānos un kafejnīcās
Par īpašiem piedāvājumiem parūpējušies būs:

  Restorāns “Maestro Design Hotel&Restaurant”, Jūras iela 22, tālr.: 28 661 001 

Restorāns “Spīķeris 53”, Vecā ostmala 53, tālr.: 27 824 464

     Restorāns “Piano”, Vecā ostmala 40, tālr.: 63 483 800

 Restorāns/bārs “Kapteinis”, J. Dubelšteina iela 14, tālr.: 27 774 426

      Beķereja “Roma”, Zivju iela 3, tālr.: 26 362 233

  Kafejnīca “Streetfoodlv”, Siena iela 5, tālr.: 28 112 141

Pludmales kafejnīca “7. līnija”, pludmale, tālr.: 27 770 075 

     Zivju kafejnīca “Boroffish”, Roņu iela 8, tālr.: 26 686 854

  Kafejnīca “Valhalla Wine & Coffe”, Jūras iela 24, tālr.: 63 420 956

 Bistro “O!Bistro”, Brīvības iela 164, tālr.: 63 431 717

    Kafejnīca “Sakta”, Tirgoņu iela 22, tālr.: 29 153 001 

     Kafejnīca “Vinilkoks”, Avotu iela 4, tālr.: 29 233 412

Alus bārs “Vecais Taizel’s”, Pasta iela 1, tālr.: 20 000 388
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Vieta, kur piedzīvot 17. - 19.gs. vēstures 
klātesamības sajūtu, atmosfēru, garšu un smaržu

Liepājas 17. – 19. gs. interjera muzejs.

Kungu iela 24
Hoijeres kundzes viesu nams

interjeramuzejs_hoijeresnams

@liepajasinterjeramuzejs

Muzejs atvērts apmeklējumam, 
sākot ar 2022.gada 12. martu: 
Tr. – Sv. 10.00 – 18.00
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Visi notikumi vienkopus
kalendars.liepaja.lv
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Sadarbības partneri:

Organizē:


