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Agrita Blumberga

Lai motivētu jauniešus attīstīt sa-
vus talantus un prasmes, Talsu no-
vada bērnu un jauniešu centrā jau 
otro gadu tika aizvadīts starpnovadu 
jauniešu talantu konkurss «Citāds 
pipars». Labākie dalībnieki tika uz-
aicināti piedalīties jauno talantu kon-
certā, kas 17. martā jauniešu dienas 
ietvaros notiks Talsu sporta hallē.

«Jau otro gadu mēs tiekamies starpno-
vadu jauniešu talantu konkursā «Citāds 
pipars». Arī šoreiz mūs priecēs radoši un 
talantīgi jaunieši, kuri ir bijuši gana dros-

mīgi, lai parādītu, 
ka viņi ir pelnījuši 
uzstāties uz lielās 
jauniešu dienas 
skatuves,» norādīja 
pasākuma vadītāja 
Samanta Zoniņa.

Lai noteiktu, 
kuri dalībnieki uz-
stāsies jauniešu die-
nā, priekšnesumus 
vērtēja žūrija — 
Ventspils pilsētas 
stratēģisko kultūras 
projektu vadītāja 
Dace Obodovska, 
Talsu novada bērnu 
tautas deju kolektī-
vu virsvadītāja, deju 
kolektīvu «Sprīdī-
tis», «Austris» un 
«Spriganis» vadītā-
ja Iveta Kālberga 
un Talsu novada 
koru virsdiriģents 
un Rīgas Doma 

kora skolas direktors Gints Ceplenieks.
Konkursā piedalījās
Darjus Mikelens, Kristiāna Purlica, Pau-
la Elizabete Grunsberga, Krista Prūse no 
Jaunpagasta, Krista Prūse no Spāres, Ad-
rians Dorbe, Kēte Zemniece un Elizabe-
te Anna Bernāne, Amanda Flora Ešen-
berga, grupa «Savādāk citādie», grupa 
«Labais tonis», Ričards Pulkstenis, Katrī-
na Ivanova, grupa «Spilgtais tonis», Anna 
Līna Dārziņa, Marta Elizabete Maldone, 
Emīls Rolands Bērziņš, Kate un Marta 
(Kate Kalnbirze, Marta Tālberga, Ketlīna 
Kālberga, Marija Rezonga) un grupa «C 
jam band».

Talsu novada bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste Līva Maķe at-
zina, ka konkurss aizritēja veiksmīgi, un, 
lai arī bija diezgan daudz vokālo priekš-
nesumu, dziesmu stils atšķīrās. «Priecē 
jaunieši, kuri katrā priekšnesumā mek-
lē citādo. Dalībnieku skaits, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, ir līdzīgs, bet šogad 
piedalījās vairāk grupu. Priecājos arī par 
tiem jauniešiem, kuri neapmeklē vokālos 
pedagogus, bet uzdrīkstējās piedalīties un 
parādīt savu talantu. Konkursa mērķis ir 
atrast kaut ko neredzētu. «Citāds pipars» 
notiek otro gadu — ideja par tā izveidi 
radās brīdī, kad iepriekšējais konkurss 
vairs nelikās pietiekami kvalitatīvs — sa-
pratām, ka mums jādod jauniešiem iespē-
ja parādīt ne vien muzikālos, bet arī citus 
talantus. Vēlamies palielīt Talsu jauniešus 
un palīdzēt iegūt pieredzi, uzstājoties lie-
las publikas priekšā,» uzsvēra L. Maķe.
Jauno talantu koncertā,
kas 17. martā jauniešu dienas ietvaros no-
tiks Talsu sporta hallē, uzstāsies «C jam 
band», Anna Līna Dārziņa, Krista Prūse 
(Spāre), Adrians Dorbe, Ričards Pulks-
tenis, Emīls Rolands Bērziņš, Kate un 
Marta (Kate Kalnbirze, Marta Tālberga, 
Ketlīna Kālberga, Marija Rezonga), Kris-
tiāna Purlica un Katrīna Ivanova.

19 gadus vecais Adrians Dorbe pirms 
uzstāšanās bija mierīgs un pārliecināts 
par sevi. «Šogad konkursam pieteicos pē-
dējā dienā — varēju sagatavoties labāk, 
bet nesūdzos. Esmu piedalījies arī «Notī» 
un «X Faktorā». Aizrauties ar mūziku 
sāku jau 1. klasē, kad iestājos korī. Vēlāk 
Gints Ceplenieks piezvanīja manai vokā-
lajai skolotāja un teica, ka man jādzied 
vienam pašam,» atceras Adrians.

Uz jauno talantu koncertu tika izvirzī-

ti arī «C jam band» — četru puišu gru-
pa, kas izveidojusies pirms nepilna gada. 
«Sākumā grupā darbojās citi cilvēki — 
brīdī, kad sākām spēlēt moderno mūziku 
un balles repertuāru, sastāvs izmainījās. 
Uzaicinājām jaunu basistu, nomainījām 
nosaukumu un sākām spēlēt ballēs. Šo-
brīd gatavojam jaunu repertuāru,» atklā-
ja grupas solists Kristaps.
Anna Līna Dārziņa ar dziedāšanu
sāka nodarboties septiņu gadu vecumā. 
«Bērnībā man bija problēmas ar runāša-
nu, tāpēc gāju pie logopēda — mamma 
domāja, ka dziedot ātrāk attīstīšu savu 
valodu. Man nebija plāna kļūt par dzie-
dātāju — tas notika nejauši. Skatoties 
vecos ierakstus, var redzēt, ka esmu prog-
resējusi un iemācījusies kontrolēt savu 
balsi. Esmu pateicīga mammai par to, ka 
varu šeit atrasties — nezinu, ko darītu 
bez dziedāšanas, tā ir visa mana dzīve,» 
neslēpa A. L. Dārziņa. Konkursā «Ci-
tāds pipars» viņa piedalījās arī pagājušajā 
gadā, taču neatbilstoši izvēlētas dziesmas 
dēļ tālāk netika. Šoreiz iznākums bija ci-
tāds — soliste saņēma ceļazīmi uz lielo 
skatuvi un ir apņēmības pilna turpināt 
iesākto. 

Konkursu atklāja 13 gadus vecais 
Darjus Mikelens. No labās — pasākuma 
vadītāja Samanta Zoniņa.

Lai labāk pārredzētu skatuvi, šogad žūrija dalīb-
niekus vērtēja, atrodoties zāles aizmugurē.                                           

Daiņa Kārkluvalka foto
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Rojeniece Beate Olekte šobrīd 
atrodas Somijā, kur programmas 
«Erasmus+» ietvaros apgūst audiovi-
zuālo mediju mākslu. Jauniete aizrau-
jas ar aktiermākslu un fotografēšanu, 
darbojas vokāli instrumentālajā an-
samblī un ir piedalījusies neskaitā-
mos konkursos. Viņa uzskata, ka, lai 
kaut ko sasniegtu, jābūt pacietīgam, 
neatlaidīgam un prasīgam pret sevi.

«Skatoties bērnības video, 80 procentos 
gadījumu ir redzams, kā skraidu apkārt pa 
istabu dziedot, tāpēc domāju, ka aizrau-

šanās ar mūziku radās pavisam da-
biski. To pamanīja mani vecāki, un 
septiņu gadu vecumā nonācu mūzi-
kas skolā — mācījos kora klasē un 
apguvu pūšaminstrumentu spēli,» 
atceras Beate. Rojas mūzikas un 
mākslas skolā viņa aizvadījusi 12 
gadus — ilgu laiku tā bija jaunietes 
mīļākā vieta. Mūzikas skola Beatei 
ir devusi brīvību, iespēju startēt da-
žāda mēroga konkursos, kā arī palī-
dzējusi atklāt mīlestību pret skatuvi.
«12 gadu garumā esmu
piedalījusies gandrīz visos Rojas no-

vada pasākumos — visjautrāk ir uz-
stāties jubilejās, jo nekad nevar zināt, 
kāda būs publika un vai būsi spējīgs 
tai pielāgoties. Lielu pieredzi ieguvu 
džeza festivālā «Ventspils Groove», 

atmiņā palicis arī Latvijas mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkurss un konkurss «Saxop-
honia». Manuprāt, liela daļa jauniešu Lat-
vijā baidās kaut kur piedalīties, jo nevēlas 
saskarties ar kritiku, taču mani šī pieredze 
mudināja vairāk strādāt — tehniskajā 
izpildījumā nevarēju sacensties ar dalīb-
niekiem no Rīgas, bet muzikāli jutos spē-
cīgāka. Diemžēl muzikalitāti mūsdienās 
neviens vairs nevērtē,» skaidro jauniete.

Mācoties mūzikas skolā, Beatei un viņas 
domubiedriem radās doma nodibināt vo-
kāli instrumentālo ansambli. Kādā vasaras 
dienā viņas sanāca kopā un sāka meklēt 

repertuāru. Ansamblī darbojas Linda An-
džāne, Beate Olekte, Efeja Šnikvalde, Lo-
reta Krontāle, Sabīne Briede un Helga Gū-
tšmite. Rudenī apritēs jau pieci gadi, kopš 
nodibināts ansamblis «Pārsteigums» — šī 
iemesla dēļ meitenes plāno noorganizēt 
koncertu un apkopot repertuāru. Par vienu 
no laimīgākajiem mirkļiem grupas vēsturē 
Beate sauc dienu, kad «Pārsteigums» pie-
dalījās jauno grupu konkursā «Homesick» 
un izcīnīja 3. vietu. Tāpat grupa piedalījusies 
konkursā «Skani Latvijai», kas bija veltīts 
Kārļa Baumaņa 180. gadadienai. Drīz vien 
ar skolotājas Litas Krūmiņas palīdzību tapa 
dziesma «Mūžam par sarkanbaltsarkano». 
Šovasar meitenes plāno noorganizēt radošo 
nometni un radīt vēl kādu skaņdarbu.
«Man ļoti patīk dziedāt
un vienmēr kaut ko dungoju, bet uz ska-
tuves neesmu pārliecināta par savu balss 
materiālu, jo intonatīvi tā dažkārt nav no-
turīga, taču, spēlējot instrumentus, it īpaši 
saksofonu, uz skatuves jūtos kā zivs ūdenī. 
Lai kaut ko sasniegtu, jābūt pacietīgam, 
neatlaidīgam, prasīgam pret sevi un jā-
cenšas dzīvot pēc principa, ka ir tikai 
jādara — kamēr esi jauns, tev ir atļauts 
kļūdīties,» uzsver jauniete.

Tā kā skatuve ir Beates mīļākā vieta, 
pēdējo gadu laikā viņa ir aizrāvusies arī 
ar aktiermeistarību, ko apguva augstsko-
lā un neatkarīgā teātra «Skatuve» kursos 
pie Annas Eižvertiņas un Toma Liepāj-
nieka. Viņasprāt, aktiera profesija ir vie-

na no sarežģītākajām, taču vienlaikus tajā 
ir sava burvība. Brīvajā laikā jauniete lasa 
biogrāfijas, vēstures literatūru un aizrau-
jas ar fotografēšanu.
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju
augstskolas «RISEBA» audiovizuālās 
mediju mākslas programmā Beate iestā-
jās, draugu pamudināta. «Draugi teica, ka 
tā varētu būt mana īstā vieta — aizgāju uz 
iestājeksāmenu un uzsāku studijas. Mani 
vienmēr ir interesējusi televīzijas un kino 
joma — protams, uznāk brīži, kad šaubos 
par savu izvēli, bet nekad to neesmu no-
žēlojusi. Studiju gados esmu iepazinusies 
ar pasniedzējiem, kuri ir spējīgi izzināt 
sevi un procesus, kas notiek mums visap-
kārt,» atklāj Beate.

Šobrīd jauniete atrodas Somijā, kur 
programmas «Erasmus+» ietvaros ap-
gūst audiovizuālo mediju mākslu. Beate 
uzskata, ka mēs varam daudz mācīties 
no Skandināvijas valstīm. «Skandināvijas 
valstīs dominē patstāvīgs darbs — ja cil-
vēks nejūt interesi, attīstības ziņā viņš 
paliks uz vietas, tāpēc dažkārt jāpiespiež 
sevi izkāpt no gultas. Par tālāku nākotni 
man nepatīk skaļi runāt, bet šajā vasarā 
ar pāris kursa biedriem plānojam izvei-
dot nelielas dokumentālo filmu sērijas 
par sabiedrībai aktuāliem tematiem, kuri 
netiek atspoguļoti sabiedriskajos medi-
jos. Ir svarīgi ieviest sev apkārt pozitīvas 
pārmaiņas, nebūt savtīgam, bet dot ko 
jaunu,» pārliecību pauž Beate.

Rojas mūzikas un mākslas skolā Beate 
Olekte aizvadījusi 12 gadus — ilgu laiku 
tā bija viņas mīļākā vieta.      Albuma foto


