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«Ir jāsaprot, ka nav noteikta ceļa uz uzvaru»
Elīna Lāce
Par «Nedēļas viesi» uzaicinot
dižstendnieku Jēkabu Ludvigu
Kalmani, paturēju prātā, ka tik
plašā intervijā pirmoreiz runāšu
ar 16 gadus jaunu puisi. Viņš gan
savā vecumā ir sasniedzis daudz,
tostarp jau 2014. gadā saņēmis apbalvojumu «Latvijas lepnums», bet šī gada sākumā sevi
pieteicis kā dziedātājs The Ludvig
un ar dziesmu «I’m in love with
you» piedalīsies konkursā «Supernova», pretendējot uz iespēju
pārstāvēt Latviju «Eirovīzijā».

Uz sarunu tiekamies kādā mazā
kafejnīcā Rīgā, jo no pagājušā gada
septembra Jēkabs mācās Rīgas
Doma kora skolas mūziklu dziedātāja programmā. «Jādejo, jātēlo un jādzied — viss reizē! Tā ir jauna nodaļa, un esmu vienīgais puisis. Pirmais
puisis, kas Latvijā mācās mūziklu
žanru!» viņš uzreiz pastāsta.
Runājot par dažādiem pavērsieniem savā dzīvē, Jēkabs bieži saka:
«Tas ir interesants stāsts.» Interesanti ir arī, klausoties viņa dziesmu, līmēt kopā Jēkaba vecumu ar viņa ļoti
īpašo un patīkamo balsi.

Sapnis, kas nebeidzas

Jēkabs pats kā pirmo interesanto
stāstu nosauc ceļu uz dziedāšanu.
«Vienmēr dziedāju līdzi dziesmām,
kas skanēja pa radio, un reiz māsa
pateica: «Tev ir smuka balss!» Es par
to padomāju, bet nākamajā naktī
nosapņoju, ka esmu riktīga zvaigzne
uz lielas skatuves! Tobrīd mācījos 1.
vai 2. klasē. No tā brīža pieturējos
pie šī sapņa. Bija mākslinieki, kas
mani iedvesmoja, piemēram, visu
laiku klausījos Eda Šīrana dziesmas,
arī pats sāku mācīties spēlēt ģitāru.
Dažus mēnešus gāju pie skolotāja
Normunda Priednieka, bet tajā brīdī mācības mani neaizrāva. Pēc kāda
gada nodomāju — man pie sienas
stāv ģitāra; kāpēc tā tur stāv, ja es to
neprotu spēlēt? Paņēmu ģitāru un
sāku mācīties, skatoties internetā, kā
pareizi akordi jāliek. Pēc kāda laika
iestājos vokālajā studijā pie Kristīnes Brokas-Meļķes. Tad trīs gadus ar
dziedāšanu nodarbojos nopietnāk,
gāju uz konkursiem.
Vēl viens interesants stāsts ir par
dziesmu rakstīšanu. Sāku komponēt
11 gadu vecumā kopā ar saviem labākajiem draugiem Kristapu Solovjovu un Krišjāni Suntažu. Tas notika
Krišjāņa garāžā, kur bijām katru sestdienu un svētdienu, parasti — naktīs,
kad apsēdāmies apņēmības pilni: ir
jāraksta! Krišjānim tapa dzeja, Kristaps spēlēja klavieres, dziedāja un
nedaudz spēlēja ģitāru, es arī biju
tikko apguvis ģitāras pamatakordus, un mēs izlēmām, ka šie spēki
jāsavieno. Tagad, paskatoties atpakaļ, pirmās dziesmas šķiet vienkārši
briesmīgas! Bet toreiz mums tās šķita
labākās dziesmas, kādas jebkad esam
dzirdējuši! Un mēs zvanījām pilnīgi
visām meitenēm, kuru telefona numuri mums bija, un dziedājām jauno
dziesmu, ko tajā naktī bijām sacerējuši. Citreiz mēs pat iepriekš pabrīdinājām, lai neiet gulēt, jo būs dziesma!
Šis laiks, šķiet, mani ieveda dziesmu
rakstīšanas azartā, kāds rodas, izklāstot savu domu, sēžot pie klavierēm.
Tas ir brīnišķīgi!» vērtē Jēkabs.
Vecākiem netika dota iespēja kļūt
par garāžas dziesmu pirmajiem kritiķiem. Tās viņi nemaz neesot dzirdējuši. «Viņi parasti dzirdēja, kad
dziedāju savā guļamistabā. Mazs dzīvoklis, skaļas klavieres, skaļa balss,
viegli sadzirdēt… Bet mani vecāki ir
ļoti atbalstoši,» apliecina Jēkabs. Tētis gan gribējis, lai kāds no bērniem
kļūtu par ārstu, un arī mamma savulaik spriedusi, ka neviens no Kalma-

«Patiess, bērnišķīgs un nevainīgs prieks,» Jēkabs raksturo šo bērnības bildi.
Dienaskārtībā — konkurss
«Supernova»!

Jēkabs Ludvigs Kalmanis.
Daiņa Kārkluvalka foto
ņu ģimenes bērniem nebūs mākslinieks. «Bet mana vecākā māsa mācās
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, es mācos Rīgas Doma kora skolā,
mazais brālis aizraujas ar sportu, bet
mana mazā māsiņa arī būs dziedātāja. Būs! Es jau tagad jūtu! Viņa dzied
visur, viņai ir tik mīlīga balstiņa un
viņa, šis mazais, piecgadīgais bērniņš, labi dzird atšķirību starp harmonisku un disonējošu skaņu. Lielā
māsa pateica man, ka labi dziedu —
es to pašu jau esmu pateicis mazajai
māsai, kura jau gaida, kad varēsim
padziedāt kopā,» atklāj Jēkabs.

Drosmīgs vai veiksminieks?

Sešus gadus viņš mācījies Talsu
mūzikas skolā. «Spēlēju trombonu!
Jā, tāpat kā Intars Busulis, bet man
skolotājs teica, ka Busulis esot labi
spēlējis. (Smejas.) Es vislabāk nospēlēju beigšanas eksāmenā. Diemžēl man trombonu spēlēt iepatikās
tikai pēdējos divus gadus. Pirms tam
bieži vien negāju uz stundām. Tas
mainījās, kad sapratu, ka bez mūzikas skolas savu sapni nesasniegšu.
Tagad mācos skolā, kur visi cilvēki
ir īpaši un apdāvināti, tāpēc cits no
cita var mācīties. Man ir kursabiedrs,
kurš spēlē trombonu Latvijas Radio
bigbendā. Tikai redzot, kā viņš spēlē,
sapratu, cik patiesībā tas ir stilīgi. Tomēr katrai lietai ir savs laiks,» spriež
Jēkabs.
Viņam sanācis visai bieži mainīt
izglītības iestādes — savu izglītošanās ceļu Jēkabs sāka Lībagu sākumskolā, kur apmeklēja pirmsskolas
grupas un pirmo klasi. No 2. līdz 6.
klasei viņš mācījās Talsu 2. vidusskolā, no 7. klases — Talsu Valsts ģimnāzijā. Jau pirmajā mācību gadā, kad
Jēkabs bija kļuvis par Talsu Valsts
ģimnāzijas skolnieku, notika zīmīgais
atgadījums, kas viņam nesa «Latvijas
lepnuma» balvu. «Tas bija 13. martā.
Es jau minēju, ka nebiju daudzsološākais skolnieks mūzikas skolā, un
todien domāju neiet uz trombona
spēles stundu, jo īsti nebiju iemācījies visu, ko vajadzēja. Tomēr tuvojās tehniskā ieskaite, tāpēc secināju,
ka labāk būs, ja aiziešu. Un gāju, pa
ceļam pavadot klasesbiedru. Ejot pa
kalniņu, kura pakājē ir dīķis, dzirdējām mazu meiteņu saucienus. Kad
sadzirdēju vārdu «ielūzis», man bija
pilnīgi vienalga, vai viņas nemēģina
mūs izjokot, es vienkārši skrēju lejā.
Redzēju, ka pašā vidū ir ielūzis mazs
puisītis, 3. klases skolnieks, ķepurojas, turas pie ledus un bļauj, ka neprot peldēt. Pieskrēju klāt, redzēju,
ka tur jau stāv cits klasesbiedrs, bet

ir sastindzis, nezinot, ko darīt. Arī
Abas vecmāmiņas esot
klasesbiedrs, kurš
Kalmaņu ģimene: mamma Dace, tētis Dāvis,
bija kopā ar mani, lepnas — viņu mazais JēkaJēkabs,
lielā māsa Terēze, mazā māsa Anastasbija neziņā. Ne- biņš vienā bildē ar Raimondu
tija
un
brālis
Aleksandrs.
Albuma foto
bija ne jausmas, Paulu!
cik ilgi puisītis
Iepriekš ar Raimondu Paulu neRīgas Doma kora skolā mana
ir ūdenī — varbūt piecas sekundes,
bet varbūt piecas minūtes, un katra vokālā pedagoģe ir Annija Putniņa. biju ticies. Galvenais, ko viņš man
sekunde var būt pēdējā! Novilku sa- Ir daudz jādara. Daudz! Bet pirmo pateica: dari to, kas tev patīk. Ja tev
vus milzīgos zābakus un skrēju dīķī, pusgadu esmu izturējis, jāturpina ti- patīk mūzika, ja tu zini, ka šis ceļš nelaužot ledu. Dīķis ir mazs, bet dziļš kai strādāt, un viss būs kārtībā. Man būs viegls, bet vēl joprojām to gribi,
— kopš 7. klases esmu paaudzies ti- jau šis režīms ir iepaticies! Prieks šajā tad dari to! Es šo tikšanos joprojām
mēģinu apsmadzeņot,» atzīst Jēkabs.
kai par vienu centimetru, tātad tolaik skolā mācīties!» apliecina Jēkabs.
Par iespējām, kas viņam radušās
Pārējo konkursa «Supernova» dabiju 1,85 metrus garš, bet jau pusceļā
līdz tam puikam vairs nejutu zemi, muzikālajā jomā, pateicība pienāko- lībnieku dziesmas viņš vērtē kā ļoti
tāpēc nācās peldēt. Kad izvilku puiku ties arī Kristīnei Brokai-Meļķei. «Bija kvalitatīvas, un negrasās mest plinti
krastā, atbrauca neatliekamā medicī- tā — uzvarēju konkursā «Nots». Daļa krūmos, ja šoreiz neizdosies tapt noniskā palīdzība. Man bija ar stiklu sa- no balvas bija dalība konkursa «Talsi vērtētam kā labākajam. «Tas ir jāsa
griezta kāja, tāpēc mūs abus aizveda uzdod toni» pusfinālā. Godīgi sakot, prot, ka nav noteikta ceļa uz uzvaru.
uz slimnīcu, un viss bija kārtībā. Bet! citādākā gadījumā šajā konkursā ne- Vienmēr nāksies piedzīvot zināmu
Līdz šai dienai domāju — vai esmu būtu piedalījies, jo būtu bijusi doma: apkaunojumu vai vilšanos. Līdz reidrosmīgs, kam es neticu, vai vien- ai, ko nu es tur… Kā jau tādam sīka- zei, kad izdosies kaut ko sasniegt, būs
kārši idiots, kam paveicās! Jo es taču jam. Bet nu, es pusfinālā uzvarēju, arī arī izgāšanās, tomēr nedrīkst viegli
to iepriekš nebiju darījis, nekad pat finālā dabūju pirmo vietu savā vecu- padoties. Ja tu zini, ka tev kaut kas
nebiju iedomājies, ka man ko tādu ma grupā. Žūrijā bija mūziķis Jānis patīk, tad šajā virzienā jāiet! Kāda
varētu nākties darīt, bet biju tik iedo- Ķirsis no grupas «Framest». Viņš jēga darīt to, kas tev nepatīk? Mana
mīgs, lai nolemtu, ka tieši es to spēšu teica: «Tu daudz vari sasniegt, tev ir vecmamma ir teikusi: «Ar mūziku tu
milzīgs potenciāls, bet tev ir daudz nenopelnīsi naudu maizei.» Varbūt!
izdarīt,» situāciju analizē Jēkabs.
«Latvijas lepnuma» balvai viņu jāstrādā.» Domāju — forši vārdi! Jā- Bet man patīk rakstīt dziesmas, man
patīk ar melodiju izveidot stāstu par
pieteica māsa un izglābtā puisēna tē- turpina rakstīt un strādāt!
Pagājušā
gada
augustā
Kristīne
to, kā jūtos, kas man uz sirds, vārdos,
tis. «Tas bija skaists pasākums, mīlestības un prieka pārpilns,» Jēkabs vērtē, pateica, ka viņa iedevusi Jānim Ķir- kādus tu neteiktu, vienkārši runājot.
sim manu telefona numuru. Pēc di- Man vienalga — kaut vai gulēt zem
atceroties apbalvošanas ceremoniju.
vām dienām viņš man zvanīja un iztei- tilta, lai tikai varu kaut ko mūzikā
Kad mēs sākam strādāt?
ca piedāvājumu strādāt kopā, radot darīt! Tas man liek labi justies,» deIzdzirdot Jēkabu atkal pieminot
jaunu mūziku. Es uz Jāņa piedāvā- dzīgi saka Jēkabs.
māsu, precizēju, vai tā pati māsa,
jumu atbildēju: «Jā! Kad mēs sākam
Būt uz skatuves citu priekšā esot
kuras teiktajam bija izšķiroša loma
strādāt?» Nākamajā dienā aizbraucu ne ar ko citu nesalīdzināmi. Dienu
viņa virzībā pretim dziedātāja karjepie viņa uz Rīgu, parādīju savas jau- pirms intervijas Jēkabs bija uzaicirai. «Jā, tā bija viņa! Māsai ir milzīga
nākās dziesmas, un tā mēs sākām šo nāts kādā pasākumā nodziedāt savu
loma manā dzīvē. Mēs ģimenē esam piedzīvojumu. Septembra beigās iekonkursa dziesmu, un daudzi to jau
četri bērni — man ir divas skaistas rakstījām dziesmu «I’m in love with
zinājuši un dziedājuši līdzi! «Tas bija
māsas un viens brašs brālis. Viņi visi you», un Jānis ierosināja pamēģināt
tā — wow, labais! Pie tā es varētu
man ir vienādi īpaši, tik atbalstoši! piedalīties konkursā «Supernova», lai pierast!» smejas Jēkabs.
Man reizēm ir žēl, ka tik daudz laika parādītu sevi pasaulei,» pēdējā laika
Šo dziesmu viņš esot sarakstījis
pavadu Rīgā, jo vēl nesen mazā mā- notikumus ieskicē Jēkabs.
pirms gada. «Varbūt es vairs nejūtos
siņa, kurai 12. janvārī (starp citu, rei- Ceļavārdi no Maestro
tieši tāpat, bet tur ir tā lieta — līdzko
zē ar Raimondu Paulu!) palika pieci
Janvāra sākumā Rīgā, vīna bārā tu dziesmu parādi kādam citam, tā
gadiņi, salauza man sirsniņu, sakot: «Garage», notika pirmās dziesmas un vairs nav tavējā. Tā jau ir citu dzies«Man tevis pietrūkst, kad tu neesi videoklipa prezentācija. «Piedaloties ma. Bet ir jānobriest, lai savu dziesmājās…» Mums ir ļoti forša ģimene. konkursos, parasti sāku uztraukties mu parādītu. Ja esi dziesmu rakstījis
Labākus cilvēkus sev apkārt nevarē- piecas minūtes iepriekš. Pirms pre- no sirds, vajag lielu dūšu, lai to izdatu vēlēties! Arī draugi ir tik atbalsto- zentācijas uztraucos jau trīs dienas rītu,» neslēpj Jēkabs.
ši,» priecājas Jēkabs.
Sarunas noslēgumā viņš pateicas
iepriekš!» salīdzina Jēkabs. UztrauArī uz Rīgas Doma kora skolu kums būtu vēl lielāks, ja viņš būtu visiem, kuri viņu atbalsta, un iedroviņš sekoja savam draugam Krista- zinājis, ka šo notikumu apmeklēs pat šina arī citus virzīties uz mērķi. «Nepam. «Šī skola bija mans mērķis jau Raimonds Pauls! «Jānis parādīja Ma- kad nevari izpatikt visiem. Nekad!
no 5. klases. Kristaps tajā iestājās jau estro manu dziesmu. Raimonds Pauls Tas nav iespējams. Vienmēr būs cil8. klasē. Kad viņš stāstīja, cik daudz ļoti atbalsta jaunos māksliniekus, un vēki, kuriem tu riebsies, kuriem likir jāzina un kādas ir prasības, sapra- ar prieku bija piekritis ierasties uz sies, ka tas, ko tu dari, ir nekam netu: ja turpināšu mācīties (vai, pa- videoklipa prezentāciju. Kad ierau- derīgs, un to vajag apzināties. Tiem,
reizāk sakot, nemācīties!) tā kā līdz dzīju, ka Jānis nāk kopā ar Raimondu kuri raksta dziesmas, gribu teikt —
šim, tad nekur netikšu! Divus gadus Paulu, pazuda uztraukums. Iespē- nekaunieties tās rādīt citiem! Tas paapguvu solfedžo pie brīnišķīgas pri- jams, ka man jau sagāja uz īso, un es līdzēs tapt vēl labākām dziesmām,»
uzskata Jēkabs.
vairs neko nejutu! (Smejas.)
vātskolotājas Benitas Paegles.
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