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 AICINĀM SVINĒT "CEPUMA" GRAND FINALE KOPĀ 

 
Šis gads ieies vēsturē daudzu iemeslu dēļ. Tādēļ arī mēs - Kultūras un             
mākslas centrs “Nātre” - vēlamies atstāt savas pēdas kultūrā un ar lielu            
blīkšķi atzīmēt sarunu cikla “Cepums ar Slavenību” 7 gadus, kas aizvadīti           

radošā un iedvesmojošā atmosfērā kopā ar Latvijā un pasaulē zināmām personībām.           
Pavisam kopā radīti 35 pasākumi jauniešiem, kas šo pasākumu padara par garāko            
pasākumu ciklu Jelgavā. Aicinām uz pēdējo jeb GRAND FINALE pasākumu cetutdien, 1.            
oktobrī pl. 18:00 - 19:30 kafejnīcā “Silva”. 
 
Tieši septiņus gadus atpakaļ jaunieši tika aicināti uz pirmo tikšanos, lai atrastu savu ceļu uz sapņu                
profesiju un atklātu karjeras aizkulises, klātienē tiekoties ar izcilām personībām Latvijā. Šo gadu             
laikā sarunu ciklu “Cepums ar Slavenību” apmeklējuši tiešām daudzi - vairāk nekā 2000 jaunieši no               
Jelgavas, Rīgas, Liepājas, Valmieras un citām Latvijas pilsētām, 35 slavenības - gan aktieris Gints              
Andžāns, gan sportisti Reinis Nitišs, Raimonds Elbakjans, Ivo Šteinbergs, Anete Jēkabsone -            
Žogota, mūziķi Jānis Aišpurs, Kaspars Zlidnis, Jānis Jubalts, Kārlis Kazāks un grupa Carnival             
Youth, kā arī dizainere Baiba Ladiga Kobayashi, šefpavārs Mārtiņš Sirmais, stjuarti Marlēna            
Zaneriba, Viktors Veide, TV personības - Eva Johansone, Inga Spriņģe, Jānis Skutelis, un daudzi              
citi. Katrs no stāstiem bijis unikāls un pavisam īpašs, neskatoties uz atšķirīgajām profesijām. Jo              
mums - “Cepuma” veidotājiem ir skaidrs - katrā profesijā ir sava “slavenība” un katrs te izstāstītais,                
saklausītais pieredzes stāsts ir kā jauns “ķieģelītis” kāda jaunieša karjeras namiņa būvē. 
 
Ar visiem stāstiem vairāk nekā 100 fotogrāfijās, citātiem no pasākuma un jauniešu atziņām aicinām              
iepazīties unikālā fotoizstādē “Cepums ar slavenību. 35 stāsti” T/C “Pilsētas Pasāža” 2. stāvā             
no 30. septembra līdz 3. novembrim. 
 
Taču, kas kļūs par sarunu cikla “Cepums ar Slavenību” noslēguma viesi, lai paliek             
pārsteigums! Bet esiet droši - tas būs kaut kas pavisam jaudīgs! 
 
Pandēmijas laikā īpaši jāievēro piesardzība - ja nejūties labi, lūdzu, paliec mājās, tomēr, ja esi               
vecumā no 13 līdz 35 gadiem, esi laipni aicināts reģistrēt savu dalību pasākumam             
te:http://ej.uz/cepumsarslavenibu, jo vietu skaits ierobežots. Bez reģistrācijas, pasākumu apmeklēt         
stingri aizliegts. Pasākums - bez maksas. Uz tikšanos sarunu cikla "Cepums ar Slavenību"             
GRAND FINALE pasākumā - 1.oktobrī pl. 18:00 - 19:30 kafejnīcas "Silva" 2. stāvā (Jelgava,              
Driksas iela 7/9). Pasākumu organizē biedrība "Kultūras un mākslas centrs "Nātre". To atbalsta             
kafejnīca "Silva", Jelgavas pilsēta un dizaina drukas uzņēmums 212.lv. 
Seko līdzi arī jaunumiem sociālajos tīklos: facebook.com/cepumsarslavenibu un 
https://www.facebook.com/KultrasUnMakslasCentrsNATRE/ 
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