
 

no 1.līdz 4.martam 

 martā plkst. 17.30 un plkst. 20.00 Gulbenes kultūras centra disko zālē filma “Nameja 

gredzens”. Ieeja 2 EUR. 

 martā plkst. 18.00 un plkst. 20.30 Stāķu pamatskolā filmas "Nameja gredzens" seansi. Ieeja 

2 EUR 

 3. martā Lejasciema kultūras namā jauniešu vokāli instrumentālā grupa "Deep Silence" 

plkst. 19.00 aicina uz koncertu (ieeja 2 EUR) un plkst. 22.00 uz deju vakaru (ieeja 3 EUR). 

 3. martā plkst. 11.00 Gulbenes kultūras centra 3. stāva mazajā zālē Uģa Kuģa lekcija 

"Kā mīlēt viegli". Ieeja 8 EUR (iepriekšēja pieteikšanā pa tālruni 29494840, vietu skaits 

ierobežots). 

 martā plkst. 13.15 Lizuma vsk. zālē Uģa Kuģa lekcija "Ko grib sieviete un kā grib vīrietis". 

Ieeja 3 EUR. 

 3. martā plkst. 22.00 Kalnienas tautas namā  balle "Atceries martu...", spēlē grupa 

"Ginc un es". Ieeja dāmām 3 EUR, kungiem - 4 EUR. 

 martā plkst. 17.00 Gulbenes kultūras centrā koncerts - atceres pasākums A. Veikšānei 

“Vēstules Austrai”. Ieeja bez maksas. 

 4. martā plkst. 15.00 Lizuma kultūras namā filma "Nameja gredzens". Ieeja 3 EUR. 

no 5.līdz 11.martam 

 8. martā plkst. 18.30 Gulbenes kultūras centrā grupas "Jumprava" koncerts. Ieeja 10, 12 EUR 

(biļetes pieejamas Gulbenes kultūras centra kasē un "Biļešu Paradīzē", pirkt>>). 

 8. martā plkst. 19.00 Stāķu pamatskolā sieviešu dienai veltīts koncerts "Pavasari gaidot", kurā 

piedalīsies Stradu pagasta amatiermākslas kolektīvi un pārsteiguma viesi. Ieeja bez maksas. 

 10. martā plkst. 19.00 Stāķu pamatskolā LV100 filmas "Paradīze 89" seanss. Ieeja 1 EUR. 

 10. martā plkst. 18.00 Tirzas kultūras namā koncerts – pasākums "Tirzmalu stāsti laiku 

skaņās" no cikla "Ceļā uz Dziesmu svētkiem un Latvijas simtgadi". Ieeja par ziedojumiem. 

 10. martā plkst. 21.00 Tirzas kultūras namā balle kopā ar grupu "Zaļā gaisma". Ieeja 4 EUR. 

 10. martā plkst. 15.00 Rankas kultūras namā ar jautrām dziesmām, anekdotēm, dzejas 

rindām uzstāsies muzikālā apvienība "Ķekars" (ieeja 2 EUR, dāmām bez maksas). 
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 10. martā plkst. 22.00 Rankas kultūras namā balle, spēlēs grupa "Kompromiss" (ieeja 4 EUR, 

galdiņu rezervācija 25601509). 

 10.-11. martā Gulbenes kultūras centrā 7. Starptautiskais Bērnu un jauniešu talantu un 

modes festivāls "Pa  modes pakāpieniem". Ieeja vienai dienai 2 EUR, abām dienām - 3 EUR 

(biļetes nopērkamas Gulbenes kultūras centra kasē). 

 11. martā plkst. 16.00 Lizuma kultūras namā Jakova Rafalsona 70 gadu jubilejas izrāde 

"...Sauc, es nākšu!". Ieeja 4 EUR. 

no 12.līdz 18.martam 

 14. martā plkst. 17.00 Lejasciema kultūras namā Aigara Graubas filma-leģenda "NAMEJA 

GREDZENS". Ieeja 2 EUR. 

 15. martā plkst. 18.00 Gulbenes kultūras centra disko zālē LV100 spēlfilma "Paradīze'89". 

Ieeja 2 EUR. 

 16. martā plkst. 19.00 Staru kultūras namā Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde - 

“Pareizuo stidzine”. Ieeja 3 EUR. 

 17. martā plkst. 17.00 Gulbenes Kultūras centrā Starptautiskā teātra koncerts "Čigānu 

mūzikas virpulī". Ieeja 11, 13, 15 EUR (biļetes pieejamas "Biļešu paradīzē", pirkt>>). 

 17. martā plkst. 18.00 Lejasciema vidusskolas zālē  Gulbenes novada deju kolektīvu 

koncerts “Gaidot Deju svētkus”. Ieeja bez maksas. 

no 19.līdz 25.martam 

 21. martā plkst. 18.30 Gulbenes kultūras centrā stand-up komēdiju “MAČO”. Ieeja 6, 8, 10, 

12 EUR (biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzē", pirkt>>). 

 22. martā plkst. 18.00 Gulbenes kultūras centra disko zālē Aika Karapetjana filma 

"Pirmdzimtais". Ieeja 2 EUR. 

 24. martā plkst. 22.00 Litenes tautas namā Pavasara balle, spēlēs grupa "Ginc un Es". 

 24. martā plkst. 19.00 Kalnienas tautas namā Paaudžu vakars ”Atskatoties pagātnē, 

novērtējot nākotni”. 

 25. martā Gulbenes kultūras centrā jauniešu, vidējās paaudzes, senioru tautisko deju 

kolektīvu sadancis – koncerts. Ieeja bez maksas. 

no 26.līdz 29.martam 

 26. martā plkst. 10.00 Lizuma kultūras namā izrāde bērniem “Kā kļūt par varoni” ("Teātris un 

Es" iestudējumā). Ieeja 2,50 EUR. 

 29. martā plkst. 18.00 Gulbenes kultūras centra disko zālē Ivara Selecka dokumentālā LV100 

filma “Turpinājums”. Ieeja 1 EUR. 

 29. martā plkst. 19.00 Stāķu pamatskolā LV100 filmas "Turpinājums" seanss. Ieeja 1 EUR. 

Vairāk informācijas pasākumu kalendārā www.gulbene.lv 
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