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Ventspils

Nedēļas nogalēs un Ziemassvētku
brīvdienās pilsētas ielās īpašā
maršrutā kursēs Ziemassvētku
vilcieniņš "Ventspils Train".
Iekāpšana vilcieniņā no Kuldīgas 
ielas, līdzās koncertzālei "Latvija".

Pilsētas galvenā egle
Jaunums!
Laukuma mirdzošo mūzikas instrumentu kompozīciju šogad 
papildina "Gaismas bungas", 2023. gada skaitlis ar nākamā gada 
Austrumu horoskopa - truša figūru. 

1 Lielais laukums

ZIEMASSVĒTKU
VILCIENIŅŠ

Ziemassvetku
gaismas

Eglītes DekorācijasIeteicamais maršruts Gaismas elementi
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No Lāčplēša ielas līdz Lielajam 
laukumam - spuldzīšu virtenes kokos 
un Austrumu horoskopa figūras.

2 Lielais prospekts

Dāvanu kaste ar trīs muzicējošiem 
eņģeļiem.

Jaunpilsētas laukums

Izgaismota lietussargu kompozīcija.

Laikrakstu aleja

Lielizmēra sveču dekorācijas.

Dzirnavu laukums

3

Pie Ventspils Tehnikuma - trīs 
lielizmēra sveces un visas ielas 
garumā laternās mirdz zvaigznes un 
sniegpārsliņas.

Jūras iela4

5
Apgaismes stabus rotā eņģelīši.

Aleksandra iela

6

7

Adventes vainagā ik nedēļu līdz 
Ziemassvētkiem iedegas pa vienai 
svecei.

Kuldīgas iela8

Mirdzošs sniegpārsliņu un
virteņu plīvurs.

Sofijas iela9

Jaunums!
Annas ielu šogad rotā izgaismotas 
egļu vītnes ar 12 lielām bumbām, 
kuras apgleznojuši Ventspils Mākslas 
skolas skolēni.

Annas iela10

Kokos mirdzošās gaismiņas un laternu 
stabos sēdošie eņģeļi, pūšot taures, aicina 
apciemot izgaismoto Bētlemes silīti un 
grezni rotāto Ziemassvētku eglīti.

11 Rātslaukums

Apgaismes stabus rotā eņģelīši.
12 Poruka iela

Stilizēts gaismas objekts "Priecīgus 
svētkus!".

13 Inženieru iela

Ekspozīcija - izgaismots rūķīšu 
pārītis, pie laternām mirdz
sniegpārsliņas.

14 Brīvības iela

Ziedu skulptūra “Puķu govs” mirdzošā 
ziemas noformējumā.

16 Sarkanmuižas pļava

Jaunums!
Stilizēts gaismas objekts.

17 Zinātnes centrs “Vizium”

Ceļu no abām tilta pusēm izgaismo 
spārni.

18 Ventas tilts

Uz viadukta laternu stabiem izvietoti 
stilizēti gaismas dekori.

19 Dzintaru iela

Galvenā labā krasta egle
Izgreznota Ziemassvētku egle, mirdzošs 
briežu pāris ar ragavām, kokos spīguļo 
lāstekas un līdzās koši sārtas mirdz 
mārītes.

20 Pārventas centrs

Sarkanmuižas dambja krustojumā 
ar Lauku ielu koki izgaismoti ar 
līstošo lāsteku dekoriem.

15 Sarkanmuižas dambis
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