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Rožu laukums

Koncertzāle  
“Lielais dzintars”

Pētertirgus

J. Čakstes laukums

Liepājas muzejs

Muitas mājas  
ēka promenādē



1. Instalācija “Nāc ielās!”, Rožu laukums

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

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

4.  Izgaismojums “Nāc uz Pētertirgu!”, Kuršu iela 7 

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

6.  Pilsētvides instalācija “Gaismas ziedi”, J. Čakstes laukums 

7.  Video instalācija “Spuldzēs aizdegts prieks”, Alejas iela, posmā no Rožu ielas līdz Peldu ielai 

8.  Lāzeru projekcija “Liepājas gadalaiki”, Toma un Indriķa ielas krustojums

9.  Izgaismojums “Krāsas VIENS”, Liepājas Centra sākumskolas ēka Toma ielā 19 

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

11.  Interaktīva tehnoloģiju un mākslas instalācija “Uz Gaismas Viļņa”, Celtnieku un Laivinieku ielas krustojums  

12.  Video projekciju grafikas konkurss “Miers/Nemiers”, Muitas mājas ēka Vecajā ostmalā 54 

13.  Instalācija “Tunelis”, Vecās ostmalas promenāde

14. Ēkas krāsu gaismojums “Liepājas dzintara gaisma”, koncertzāle “Lielais dzintars” Radio ielā 8 

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

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

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

18. Gaismas objekts “Dzejnieka karnevāls”, Rožu laukums

19. Virtuāls maršruts bērniem “Pa pēdām”

Gaismas objekti pastaigā “Izgaismotā Liepāja” 



1. “Nāc ielās!”, Rožu laukums

Īsteno BANG!

Jau otro reizi, sagaidot rudens tumšos, 
vēsos vakarus, spožās krāsās un gaismās 
iemirdzēsies mūsu mīļā Liepāja. Aicinām 
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 piedzīvojumam. Satieciet draugus, 
paņemiet līdzi kādu siltu dzērienu 
un izbaudiet! Šogad pastaiga sākas 
Rožu laukumā – ķeriet Baltijā lielākās 
spoguļbumbas atspīdumu un prieku!

2. “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. “Zināšanu Gaismukuģis”, Peldu iela 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 šajā 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! 

4. “Nāc uz Pētertirgu!”,  
Kuršu iela 7

Atbalsta Liepājas Pētertirgus

Tikai četrus vakarus – pastaigas 
“Izgaismotā Liepāja” laikā – ikviens 
liepājnieks un pilsētas viesis  pirmo 
reizi Liepājas Pētertirgū var apmeklēt 
nakts iepirkšanās ballīti, baudot smaržu 
un garšu priekus lieliem un maziem. 
Izsalkums un slāpes tiks remdētas, lai 
varētu turpināt pastaigu. Vai zinājāt, 
ka tirgum nosaukums dots par godu 
Kurzemes hercogistes pēdējam 
hercogam Pēterim Bīronam un pēc 
platības tas ir lielākais tirgus Liepājā un 
otrais lielākais Latvijā?

   

5. “Liepājas sajūtas”, Liepājas dome 
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. “Gaismas ziedi”,  
Jāņa Čakstes laukums 

Īsteno UNTITLED originals

Lai krāsas un prieks ienāk Liepājā! Jāņa 
Čakstes laukums, ietērpts pasakainos 
ziedos, piedzīvojis 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.



7. “Spuldzēs aizdegts prieks”,  
Alejas iela, posmā no Rožu ielas  
līdz Peldu ielai

Režisore Dita Lūriņa

Latvijas pirmizrāde dzejas pastaigai 
“Spuldzēs aizdegts prieks”. Te, uz 
brīdi apstājoties, dzirdēsi Austras 
Skujiņas, Birutas Skujenieces, Erika 
Ādamsona un arī šī gada jubilāra 
Aleksandra Čaka dzeju, satiksi pašus 
dzejniekus un viņu sapņus par lieliem 
kuģiem un tālām austrumu zemēm, 
par piepilsētas smilšainajām ielām, 
kioskiem un afišu stabiem, par 
barbaru mīlu un tālo, neaizsniedzamo 
romantisko ideālu.

8. “Liepājas gadalaiki”,  
Toma un Indriķa ielas krustojums

Mākslinieks Jānis Pētersons

Tik dažādi ir dabas pretmeti, mainoties 
gadalaikiem! Pamodinot dabu 
pavasarī no ziemas spelgoņas, ļaujot 
visam uzplaukt vasarā un pārtopot 
majestātiskā rudens sajūtā. Tikpat 
dažādi ir arī pretmeti lāzeru projekcijas 
“Liepājas gadalaiki” realizācijā – 
senatnīgais nams Toma ielā uzmirdz 
īpašā gaismojumā, ko rada viens no 
mūsdienīgākajiem gaismu mākslinieku 
instrumentiem – lāzers.

9. “Krāsas VIENS”, Liepājas Centra 
sākumskola Toma ielā 19

Instalācijas autors Ričijs Pūciņa

Krāsas un gaismas logos spēj pārvērst 
jebkuru ēku. Un tomēr, kurš gan varētu 
iedomāties un iztēloties Liepājas 
Centra sākumskolas ēku tik krāsainu 
un košu? Krāsās gaismotie skolas ēkas 
logi noteikti ir jāredz! 

10. “Liepājā pirms vairāk  
nekā 100 gadiem...”,  
Liepājas muzejs  
Kūrmājas prospektā 16/18

Video mākslinieks Kārlis Ozoliņš 
sadarbībā ar Liepājas muzeju

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 simts gadus 
vecas ainas no Liepājas dzīves.

11. “Uz Gaismas Viļņa”, Celtnieku un 
Laivinieku ielas krustojums  

Projekta autori Jānis Bukovskis, Reinis 
Smiltenis, Jurijs Šišlovs (Those Guys Lighting)

Projekts “Uz Gaismas Viļņa” ir interaktīva, 
tehnoloģiju un mākslas sintēzē radīta 
pilsētvides ainavu papildinoša instalācija. 
Instalācijas uzdevums ir tiešā un arī pārnestā 
nozīmē dot divus vēstījumus – lai kurp 
cilvēks dotos, ir gaisma, kas vienmēr atrodas 
līdzās, tā tikai jāspēj saskatīt un otrs – viss 
šajā pasaulē sastāv no vibrācijām, tāpēc arī 
instalācijai ir viļņveidīga forma. Ejot garām 
instalācijai, sensors uztver cilvēka klātbūtni 
un plūdeni iededz gaismas avotu.

12. Grafikas konkurss  
“Miers/Nemiers”, Muitas mājas  
fasāde Vecajā ostmalā 54

Konkursu organizē Liepājas pašvaldība 
sadarbībā ar UNTITLED originals

Te apskatāmas video projekciju grafikas, 
kas pieteiktas konkursam “Miers/Nemiers”. 
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 “Izgaismotā 
Liepāja” pasākumā, noteiks apmeklētāji.

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



13. “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.

14. “Liepājas dzintara gaisma”, 
koncertzāle “Lielais dzintars”  
Radio ielā 8

Īsteno GACO

Koncertzāle “Liepājas 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 tā var būt sava.

15. “Gaismas viļņi 2. Krāsas.”,  
Jāņa iela

Gaismu mākslinieks Artis Vilks sadarbībā 
ar HOT POTATO

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!

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

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 
topošajai izrādei “Teātris” aicina uz brīdi 
tapt par daļu no dzīvās gleznas. 

17. “Skani, Liepāja!”, Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāle Lielajā ielā 9

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. 

18. “Dzejnieka karnevāls”, Rožu laukums

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
21. oktobrī pl. 19.00 latviešu un krievu valodā
22. oktobrī pl. 19.00 latviešu un krievu valodā
23. oktobrī pl. 19.00 latviešu un angļu valodā
24. oktobrī pl. 19.00 latviešu valodā

Tikšanās pie Liepājas Universitātes,  
Lielajā ielā 14. Dalība bez maksas
Pieteikties ekskursijai var:
• zvanot pa tālruni 63 480 808 vai 29 402 111,

• sūtot e-pasta vēstuli uz info@liepaja.travel,

• klātienē Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā, Rožu 
laukumā 5/6 katru darba dienu no pl. 9.00 līdz 17.00 un 
sestdienās no pl. 10.00 līdz 16.00,

• vai arī mirkli pirms ekskursijas sākuma pie gida.

19. 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 ar QR koda aplikāciju jeb 
aicini talkā vecākus un dodies īpaši bērniem veidotā 
“Izgaismotā Liepāja” maršrutā – sešās vietās pilsētā 
noskenē īpašo QR kodu vai atver slepeno mājas lapas 
adresi, kas būs redzama uz norāžu trijskaldņiem, –  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. Liepājas Pētertirgū 

3. Čakstes laukumā,  Rožu un Alejas ielas krustojumā

4. Celtnieku ielas un Kūrmājas prospekta krustojumā

5. Spīķeru un Kuģinieku ielas krustojumā

6. Radio ielā, pie koncertzāles “Lielais dzintars”



 Baudi gardas maltītes šarmantajos Liepājas restorānos un kafejnīcās
                          Līdz pl. 23.00 strādās un par īpašiem piedāvājumiem parūpējušies būs:

     Vējš Cafe, aiz Liepājas Universitātes, Graudu iela 45/1  

   Cafe Juliet, Pasta iela 4 
   10% atlaide visiem sildošajiem dzērieniem pasākumu norises laikā

    Kafejnīca “Vinilkoks”, Avotu iela 4  

     Kafejnīca “Apetītes namiņš”, Peldu iela 35A  

   Klubs “Big7”, Baznīcas iela 14/16  

Restorāns “MO”, Juliannas pagalms 
Darba laiks ceturtdien līdz pl. 22.00, piektdien un sestdien līdz pl. 23.00, svētdien līdz pl. 20.00 

  Gastrobārs “Woodstock”, Juliannas pagalms 
  Darba laiks piektdien un sestdien līdz pl. 23.00 

       Gastrobārs “Greeks”,  Juliannas pagalms  

 Restorāns “Tex-Mex Klondaika”, Stendra iela 3 
 Pasākuma ēdienkarte: 
 Liellopa gaļas tartars ar kraukšķīgu ciabatu: 6 eiro, sarkanvīnā sautēti liellopa vaigi ar kartupeļu biezeni: 12 eiro,  
 šokolādes braunijs ar saldējumu: 4 eiro, karstais ingvera dzēriens: 2,50 eiro.  
 Komplekta cena: 20 eiro (var izvēlēties arī atsevišķus ēdienus un dzērienus)

      Restorāns “Pastnieka māja”, F. Brīvzemnieka iela 53  

  BB Wakepark BB Caffe, aktīvās atpūtas parks “Beberliņi”  
  10% atlaide visiem ēdienkartē esošajiem ēdieniem, karsto dzērienu piedāvājums 1+1. Īpašais piedāvājums spēkā  
  no pl. 19.00 līdz pl. 23.00

     Roma Beķereja, Romas dārzs, Zivju iela 3 
     Eklēri ‘’Rudens garša’’ un citi svētku gardumi



“BURĀ UN ZVEJO LIEPĀJĀ”,  Ostas Promenādē, 82.piestātnē (pretī dzintara pulkstenim) 
Apciemo vēsturisko zvejas kuģi Ornfloy un baudi Liepājas zivju zupu uz kuģa klāja

   Restorāns “Piano”, Vecā ostmala 40 
   Deserts ‘’Liepājas piekraste’’

  Restorāns “Kapteinis”, J. Dubelšteina iela 14 
  Īpašā ēdienkarte pasākuma norises laikā un 15% atlaide visai dzērienu kartei

      Alus bārs “Vecais Taizel`s”, Pasta iela 1  

 Restorāns “Pavillon de Roze”, Uliha iela 32  
 Darba laiks līdz pl. 24.00 
 Īpašais piedāvājums – uz oglēm gatavoti dažādi gaļas ēdieni. Ēdienus būs iespējams  
 baudīt gan restorāna iekštelpās, gan āra terasē

Restorāns “Upe”, Lielā iela 11 
Darba laiks ceturtdien pl 22.00, piektdien un sestdien līdz pl. 23.00, svētdien līdz pl. 21.00  
Ābolu-ingvera bezē tarte ar brūkleņu marmelādi + jebkurš bezalkoholiskais karstais dzēriens pēc izvēles. Komplekta cena: 8 eiro

      Makšķernieku namiņš, Vecā ostmala 11  

  Čili pizza, TC Rietumu centrs un Stendera ielā 18/20. Darba laiks piektdien un sestdien līdz pl. 23.00 
  Karstie dzērieni līdzņemšanai 

 Hot Potato, Jāņa iela 1 
 Īpaši pasākumam pieskaņoti sildošie dzērieni kā līdzņemšanai, tā baudīšanai uz vietas

     Boroffish, Roņu ielas izeja uz jūru 
     Kokteiļi: 5 eiro

   Maestro Design Hotel, Jūras iela 22 
   Īpašais piedāvājums restorānā īpaši izgaismotā zālē

 Restorāns “Spīķeris53”, Vecā ostmala 53 
 Darba laiks līdz pl. 23.00, svētdien līdz pl. 22.00 
 Īpašais piedāvājums: sildoši dzērieni un gardas uzkodas līdzņemšanai un baudīšanai uz vietas 
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Visi notikumi vienkopus
kalendars.liepaja.lv
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Sadarbības partneri:

Organizē:


