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1. “Pilsēta paradokss”, Rožu laukums 5/6
2. “Pilsēta top”, Lielā iela pie TN “Kurzeme”
3. “Asimetrija”, Tirgoņu iela 19
4. “Gaisma tevī”, Rakstvežu iela 13
5. “Liepāja Ukrainai”, Rožu iela 6
6. “Ne plus ultra”, Jāņa Čakstes laukums
7. “Medūzas nāk!”, Rožu iela no Toma līdz Liepu ielai
8. “Maģiskais mežs”, Jūrmalas parks. Aleja no Rožu  

ielas līdz stadionam “Daugava”
9. “Ritmā”, Jūrmalas parks. Strūklaka pretī  

stadiona “Daugava” ieejai
10. “Pūt, vējiņi!”, Miķeļa Valtera iela 7
11. “Karaliskās debesis”, Miķeļa Valtera iela 13

12. “Gulbīti, nāc mājās!”, Gulbju dīķis
13. “Liepājas ainiņas”, Vites iela starp Gulbju dīķi un Kūrmājas 

prospektu
14. “Pilsēta, kurā piedzimst vējš”, Kūrmājas prospekts
15. “Tilti”, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9
16. “Neizdzīvotās realitātes”, Graudu iela 36/38
17. “Liepājas dzimšanas dienas balle”, Graudu iela 43

 Pastaigas laikā būs izgaismots arī Liepājas radio un 
televīzijas centra tornis Celtnieku ielā 6/8

 Jūras spēki ar lāzeriem un gaismām Liepājas karoga krāsās 
izgaismos divus kuģus 84. piestātnē, kā arī elektroniskajā 
displejā varēs redzēt īsus video par Jūras spēku veicamajiem 
uzdevumiem un dienesta gaitu.

Gaismas objekti pastaigā “Izgaismotā Liepāja” 

Liepāja ir paradoksu pilsēta –  
(ne)miers laika gaitā ir noteicis 
pilsētas un tās kultūras dzīves 
veidošanos. Te pretpoli un pretrunas 
pastāv līdzās, un to savstarpējā 
spriedze veido Liepājas unikālo 
identitāti. Šajā standartizētajā 
pasaulē mums ir jāiemācās novērtēt 
paradoksus kā kaut ko tādu, kas 
liek pieņemt drosmīgus lēmumus ar 

iespaidīgiem izteiksmes līdzekļiem. 
Tieši Liepājas kā Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2027 tematiskā līnija 
“Pilsēta paradokss” ir 2023. gada 
pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
vadmotīvs, par kuru reflektēs gaismu 
mākslinieki.
Pastaiga “Izgaismotā Liepāja” 
norisināsies trīs vakarus – 17., 18. un 
19. martā – no plkst. 19.00 līdz 23.00. 

Liepājnieki un pilsētas viesi varēs 
aplūkot gaismu pārvērsto pilsētu un 
kājām izstaigāt aizraujošu gaismas 
objektu maršrutu. Gaismas objektus 
veidos zināmi un atzīti gaismas un 
video mākslinieki no visas Latvijas. 

Vairāk informācijas: 
www.liepaja.lv/izgaismota2023

Par pastaigu “Izgaismotā Liepāja”, šī gada tematika – “Pilsēta paradokss”



4. Gaisma tevī
īsteno Kristaps Degračs 
Rakstvežu iela 13

Cik savādi gaisma krīt
No tevis tā,
Gaisma tevī mīt
Tev nebij jāpakrīt.
/Viks/

5. Liepāja Ukrainai
īsteno Liepājas Kultūras pārvalde 
Rožu iela 6

Liepājnieki aicināti nosūtīt savus 
gaismas vēlējumus Ukrainai. Novēlējumi 
būs redzami uz Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības administrācijas ēkas fasādes 
katru vakaru pastaigas laikā. Vēlējumus 
iespējams uzrakstīt vietnē:  
gaismasstasti.lv/ukraina

1. Video projekciju konkurss  
“Pilsēta paradokss”
īsteno dažādi autori 
Rožu laukums 5/6

Pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
video projekciju konkurss uz 
Liepājas Latviešu biedrības nama 
fasādes. Šogad jaunie Latvijas 
video mākslinieki un grafiķi aicināti 
apspēlēt tēmu “Pilsēta paradokss”. 
Kas ir Liepājas mantojums, iespējas 
un stāsts,  ko varam parādīt plašajai 
Eiropai? Video darbi nodoti pasākuma 
apmeklētāju vērtējumam, un video 
projekciju konkursa uzvarētājs saņems 
stipendiju 500 eiro vērtībā. Balsošana 
pieejama: gaismasstasti.lv/konkurss

2. Pilsēta top 
īsteno mākslinieks Ričijs Pūciņa 
Lielā iela pie TN “Kurzeme”

Liepāja pārtop, Liepāja attīstās. Liepājas 
centrālā artērija – Lielā iela – piedzīvo 
savas pārmaiņas un jau pēc kāda 
laika sagaidīs liepājniekus un pilsētas 
viesus uzlabotā skatā. Tikai trīs vakarus, 
pastaigas “Izgaismotā Liepāja” laikā, 
Lielās ielas būvlaukums pārvērtīsies 
gaismu instalācijā. Paradoksāli? Protams, 
bet tāda jau ir nepieradināta un brīva 
radošā doma, kas atrod vietu, kur 
apmesties neatkarīgi ne no kā.

3. Asimetrija
īsteno dizaineris Kristaps Štobis / 
December Design 
Tirgoņu iela 19

Pretstati un priekšstati, līdzsvars un 
uzsvari, interpretācija un patiesība, 
diena un nakts, gaisma un tumsa – viss 
ir relatīvs līdz brīdim, kad mēs ieraugām 
to izgaismotu. Arī ēna var būt gaisma, 
tā rada noskaņu un notikumu, tas ir 
piedzīvojums – vizuāls pārdzīvojums, kurā 
katrs saredz ko jaunu un atklāj ierastos 
skatus pavisam jaunā, citā gaismā. 
Paskaties uz ierasto no jauna skatpunkta!



6. Ne plus ultra 
īsteno uzņēmums “Those Guys Lighting” 
Jāņa Čakstes laukums

Gaismas instalācija ir simbols sabiedrības 
nebeidzamajai virzībai pēc panākumiem 
un sasniegumiem. Instalācijas nosaukums 
“Ne plus ultra” tulkojumā no latīņu 
valodas nozīmē “nekas tālāk par” un 
vēsta par šo apsēstību ar visaugstākajiem 
panākumiem un sasniegumiem. Tas liek 
domāt – tiklīdz būsim sasnieguši kāda 
panākuma virsotnes, būsim sasnieguši 
visu, ko jebkad esam vēlējušies, taču 
realitāte bieži vien ir tālu no tā. 

7. Medūzas nāk!
īsteno uzņēmums UNTITLED originals 
Rožu iela no Toma līdz Liepu ielai

No jūras nāk medūzas. Ko tās darīs 
Liepājā? Iepazīsies! Vai zināji, ka 
medūzām nav nepieciešama elpošanas 
sistēma  – to membrānai līdzīgā āda ir 
tik plāna, ka skābekli tās uzņem difūzijas 
ceļā? Medūzas ķermenis satur ļoti 
daudz ūdens, kas ir vairāk nekā 95% no 
kopējās masas un tās pārvietojas ritmiski 
saraujoties zvanveida ķermenim un 
izgrūžot no sevis šķidrumu. Lūk, tādas ir 
medūzas – esiet pazīstami!

8. Maģiskais mežs
īsteno Jānis Pētersons 
Jūrmalas parks. Aleja no Rožu ielas  
līdz stadionam “Daugava”

Ar pirmo mūzikas noti iemirdzas zāles 
stiebri, kuri vēja pavadībā veido jaunu 
skaņdarbu. Gaisma kļūst arvien spožāka, 
ļaujot mežam iznirt no tumsas, taču ēnas 
turpina spēlēties, radot īpašu, maģisku 
atmosfēru. Gaismas, krāsas un dabas 
spēle  –  maģiskais mežs! Objekts līdz šim 
izrādīts Klaipēdā, Kauņā, Tallinā un arī 
Latvijā.

9. Ritmā
īsteno gaismu mākslinieks  
Oskars Timbars GaCo 
Jūrmalas parks. Strūklaka pretī stadiona 
“Daugava” ieejai

Sajūti ritmu un pulsē līdzi. Pulsē kā 
Liepāja. Pulsē kā sirds. Instalāciju “Ritmā” 
veidojis viens no zināmākajiem Latvijas 
gaismu māksliniekiem Oskars Timbars, 
kurš, lai gan vairākus gadus dzīvo citur, 
vēl joprojām sirdī ir īsts liepājnieks.

10. Pūt, vējiņi! 
īsteno digitālais mākslinieks Artis Vilks 
Miķeļa Valtera iela 7

2022. gada pastaigas “Izgaismotā 
Liepāja” populārākā skatītāju balsojuma 
objekta “URBANIODE” autors mākslinieks 
Artis Vilks šoreiz gaismu pastaigā 
“Izgaismotā Liepāja” pārvērtis nesen 
atklāto koncertdārzu “Pūt, vējiņi!”. 
Enerģiska mūzika, lāzeru un gaismu 
spēles vēstīs Liepājas stāstu – saklausiet 
latviešu tautas dziesmas “Pūt, vējiņi!” 
mūsdienīgajos bītos Liepājas vēju, stipros 
iedzīvotājus un liepājnieku spēcīgo un 
stingro raksturu.



11. Karaliskās debesis
īsteno ARTISTIC 
Miķeļa Valtera iela 13

“Karaliskās debesis” (Royal sky) ir īpaša 
lāzerprojekcijas instalācija  –  brīnumaina 
pastaiga vairāk nekā 40 metru garumā, 
kurā 2,5 metru diegu stīgās spēlējas 
krāsas un vējš. Ejot cauri alejai, mūzikas 
pavadībā un lāzeru staru gaismās varat 
meklēt un atrast savu stāstu.

12. Gulbīti, nāc mājās!
īsteno gaismu mākslinieks Mārtiņš 
Feldmanis 
Gulbju dīķis

Liepājnieks Mārtiņš Feldmanis savam 
objektam izvēlējies Gulbju dīķi, lai 
pievērstu uzmanību māju nozīmei. Ar 
gaismu, krāsu un liegas mūzikas saspēli 
pie Gulbju dīķa tiks aicināti gulbji mājās, 
simboliski domājot par to, cik svarīgi 
ikkatram cilvēkam ir māju sajūta un vieta, 
kur vienmēr tiec gaidīts. 

13. Liepājas ainiņas
īsteno Kristaps Bunga 
Vites iela starp Gulbju dīķi un  
Kūrmājas prospektu

Ieraugi Liepāju, atpazīsti Liepāju, svini 
Liepāju! Te ar dažādu gaismu spēļu 
palīdzību tiks atainotas dažādas Liepājas 
vietas – vai spējat atpazīt visas? Gaismu 
instalācija ir parafrāze par Liepājas 
vēsturi un tās dažādos laikos tapušajām 
ēkām – laikmetu lieciniecēm.

14. Pilsēta, kurā piedzimst vējš
Īsteno radošā grupa UN_BOX 
Kūrmājas prospekts

Dziesmu “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” 
Imants Kalniņš sarakstīja 1973. gadā, 
veltīdams to Liepājai un liepājniekiem. 
Pirmā to izpildīja Austra Pumpure 1975. 
gadā. Par godu Liepājas himnai, 2010. 
gadā Kūrmājas prospektā atklāja 
tēlnieku Ģirta Burvja, Gaida Burvja un 
Kārļa Īles skulptūras un četras no tām 
– Laivinieks, Vārna, Dzintara latvieši 
un Telefonists pastaigas “Izgaismotā 
Liepāja” laikā pārvērtīsies īpašā 
gaismojumā.

15. Tilti
īsteno 2022. gada video grafiku konkursa 
uzvarētājs Ritvars Embrekts 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9

Kultūra runā vienā valodā neatkarīgi no 
vietas, kurā atrodamies. Tā palīdz mums 
vienam otru labāk saprast, pārvarēt 
barjeras un izcelt savu unikalitāti. No 
iezemiešu saucieniem tropu mežos 
līdz ovācijām kādā no Eiropas operas 
namiem – kultūra un māksla caurstrāvo 
mūsu dzīves. Laikā, kad pasaulē notiek 
nežēlīgi kari, ir tik svarīgi apzināties, ka 
līdzās visām sienām, ko ap sevi būvējam, 
mums nepieciešami arī tilti, kas palīdz 
vienam otru atrast.



16. Neizdzīvotās realitātes
īsteno 2020. gada video grafiku konkursa 
uzvarētāja Anna Meldrāja 
Graudu iela 36/38

Pilsēta ir pilna ar paradoksiem, bet vai 
kaut kas neeksistējošs un nepiepildīts 
arī ir paradokss? Annas Meldrājas 
un kultūras nama “Wiktorija” radītā 
audiovizuālā pieredze abstraktā 
veidā stāsta par pamestām ēkām un 
realitātēm, kas šajās vietās nav notikušas, 
kā arī par mūsu pašu dīvainībām un 
iztēlēm.

Pastaiga “Izgaismotā Liepāja” gida pavadībā:
    17. martā plkst. 19.00 latviešu valodā 
         18. martā plkst. 19.00 latviešu un angļu valodā
     19. martā plkst. 19.00 latviešu valodā

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

17. Liepājas dzimšanas dienas balle 
īsteno BANG! 
Graudu iela 43

Kas gan ir dzimšanas diena bez kārtīgas 
ballītes? Pie šī objekta aicinām izkustināt 
kājas gaismu instalācijā, kuru radījuši 
liepājnieki – uzņēmums BANG! Te skanēs 
dziesmas, ar kurām Liepāja zināma visā 
Latvijā! Nāciet – paši liepājnieki ielūdz uz 
dzimšanas dienas balli!



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

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

    Restorāns “Oskars”, Rīgas iela 7/9, 63 480 888

   Restorāns “Parka Paviljons”, M. Valtera iela 3, 28 800 887

 Restorāns “Piano”, Vecā ostmala 40, 63 483 800

     Restorāns “Rīve”, Rīgas iela 14, 20 016 121

       Restorāns “Rosemary”, Zivju iela 3, 20 373 144

Restorāns “Spīķeris 53”, Vecā ostmala 53, 27 824 464

    Restorāns “Tik un Tā...”, Kuršu iela 32, 29 239 111

      Beķereja “Roma”, Zivju iela 3, 26 362 233

   Kafejnīca “Upe~le”, TN “Kurzeme”, Lielā iela 13, 26 661 691

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





www.liepaja2027.lv

    Liepāja ceļā uz 
         Eiropas kultūras 
galvaspilsētu 2027
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