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sAndA dzelde

Lai arī pirmo pamatakmeni
priesteris Ilmārs Tolstovs šai
vietai iesvētīja pirms diviem
gadiem, tikko jaunais
izdevniecības Žurnāls
Santa projekts – viesnīca
VILLA SANTA Cēsīs – tika
iesvētīts ar tuvu cilvēku
un draugu prieku, sirsnību
un mīlestību. Pasākuma
ielūgumā bija rakstīts,
ka visi tiek aicināti uz
viesnīcas atklāšanu un
mazas dzimšanas dienas
ballīti, jo jūlijā izdevniecības
īpašniece un VILLA SANTA
dvēsele Santa Anča kā allaž
svin savu dzimšanas dienu.

Foto

Jānis Auzāns, sAntA AnčA, no privātā ArhīvA

Villa Santa
iesvētīta!
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sAntAi AnčAi
padodas dzīves
svinēšana un
ballīšu svinēšana.
tāpēc jau daudzi
viesi minēja, no
kurienes šoreiz
jubilāre parādīsies,
jo ir bijis daudz
variantu – santa
braukusi uz
motorollera, kailām
kājām bridusi pāri
pļavai, ieradusies
traktorā vai
vizināta ar zāles
pļāvēju. Bet šoreiz
gluži kā uz burvju
mājiena viņa
izlēca no viesnīcas
saimniecības
šķūņa un uzreiz
nokļuva apsveicēju
apskāvienos vecajā
ābeļdārzā.

kompleksa arhitektūras
brīnums ir viesību
zāle Tilta māja, kura
pagājušajās brīvdienās
tika dejās izbaudīta
pirmo reizi. tā ir unikāla
konstrukcija, kādas
nav nekur Latvijā, –
meža ielokā virs dīķa
eksponēta stiklota
celtne, kurā savijas
dabas skaistums un
arhitektūras askētisms.
Īpašu maģiju tā iegūst
saulrieta laikā un
tad, kad izgaismojas
kinematogrāfisku
gaismu iespējās.
Santa atklāšanas runā par būtiskāko minēja viņas un
biznesa partnera Ivara Zariņa misijas apziņu. Ieguldot savu
naudu valsts sakopšanā un dodot darbu vietējiem cilvēkiem,
citas lielākas sajūtas jau nav. Jo visi racionāli domājoši
cilvēki atzīst, ka lielos ieguldījumus atpelnīt nav iespējams.
Bet, ar sirdi radot vietu, kur Latvijas ļaudīm rodas prieks un
kur pats jūties ar savu pieredzi noderīgs, gandarījums par
savu dzīvi agrāk vai vēlāk atnāk.
Ivars ZarIņš (attēlā kopā ar
mīļoto sievieti Lauru) teica, ka viņš
uzdāvinājis santai lielāko dāvanu –
atkal pēc divdesmit pieciem gadiem,
kopš abi uzsāka izdevniecības
projektu, ļāvies santas vilinājumam
mesties iekšā jaunā un nezināmā
biznesā. varam piemetināt, ka
santas ančas un Ivara Zariņa
ilgstošais biznesa partnerības
modelis ir apbrīnojams veiksmes
un ilgnoturības ziņā.
santa anča ir viena no
spožākajām žurnālistikas
zvaigznēm, kuras
talants uzņēmējdarbībā
un žurnālistikas attīstībā
novērtēts ar triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieces titulu. Bet
viens no viņas būtiskākajiem talanta
lielumiem ir intervijas žurnālā Santa. un
pārsteidzošākais, ka ar daudziem to varoņiem
viņai saglabājas īpašas attiecības vairāku
gadu garumā. tā viesu vidū bija bijušais
Krājbankas prezidents uzņēmējs arnoLds
Laksa un Latvijas valsts eksprezidents
uzņēmējs andrIs BērZIņš. arnolds Laksa:
«Esmu tiešām iespaidots par santas jaunās
misijas grandiozo rezultātu.» andris Bērziņš:
«santai novēlu izvirzīt sev vēl augstāku
mērķi, kuru grūti sasniegt. Jo zinu, cik ļoti
nepieciešama motivācija mirkļos, kad šķiet,
ka sasniegts jau tik daudz.»

viesnīcas sešu
hektāru lielajā parka
teritorijā ar četrām
jaunbūvēm nav
viegli orientēties,
tāpēc viesus pirmais
sagaidīja nacionālā
teātra jaunais
aktieris raImonds
CELms, arī žurnāla
Santa šā gada
intervijas varonis.
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Mirkli baudīja arī Santas sens draugs MāriS GailiS
un arhitekte ZaiGa Gaile, kura pazīstama ar savu
skaudro arhitektūras vērtējumu. Viņa atzina: «Santa
ar komandu ir paveikusi neticamu darbu. Man
ir nianses, kuras būtu darījusi
citādi, bet kopumā viss
ir tiešām apbrīnojami.
Mana sajūsma pieder
Tilta mājai, kura tik
organiski iesēdināta
dabiskajā vidē.»
aicināto viesu vidū bija arī Maestro raiMondS PaulS
ar kundzi lanu, bet viņi izmantoja īpašās attiecības ar
viesnīcas īpašnieci un ieradās jau dienas vidū uz pusdienām
restorānā. Maestro negaidīti izvēlējās pašas Santas
ēdienkartē ieteiktos latviskos bērnības ēdienus – frikadeļu
zupu, siļķi ar biezpienu un peldošās salas. Viņa secinājums
bija strups: «Beidzot paēdu kā latvietis.» Vēlāk piezvanījis,
viņš Santai atzina, ka nebija gaidījis tādu atjaunotās vietas
iespaidīgumu un ka visiem spēkiem viesnīcu reklamēšot
meitai, draugiem, un atvedīšot arī allu Pugačovu.
Īstens cēsinieks, SaB direktors JāniS
MaiZĪtiS iepriecina iVaru Zariņu
ar pašsacerētām dzejas rindām, kuras
veltījis Santai: «tu kādreiz Gaujai svešā,/
ar jūras vējiem matos,/ laiks iet, un
sapratīsi,/ Ka Gauja arī tava...»

Liepāja vienmēr dzīva
!
lai arī Santa izvēlējusies savus ieguldījumus atvēlēt Cēsīm, jo šī pilsēta tuvāk metropolei
un apstākļi veidojušies pateicīgāki, vieta, no kuras nācis cilvēks, sirdī vienmēr ir dzīva – tā
ir liepāja. Kurzemniekiem saknes neizplēst. Viesu vidū liepājnieki: (no kreisās) draudzene
kopš skolas gadiem, Vīna studijas radītāja ilZe PĪlēna, nekustamo īpašumu pārvaldītāja
KriStĪne StaBiņa (nav gan saistības ar liepāju), dzimusi liepājniece, tekstilmāksliniece
laiMa KauGure, liepājas uzņēmēji Monta MaGone un aloiZS norKuS.
Īpaši sirsnīgi bija muzikālie mirkļi.
ZiGfrĪdS MuKtuPāVelS
un grupa bet bet dāvināja
raimonda Paula Mēmo
dziesmu, savukārt
viesnīcas projekta
vadītājs, mūziķis
JāniS auZānS
kopā ar brāli
ati – Prāta
vētras Skoļzkije
uļici. abas šīs
dziesmas ir
Santai nozīmīgas
ar to emocionālo
vēstījumu.
Klātesošos ļoti aizkustināja, ka uz pirmo deju Santa
impulsīvi uzlūdza savu tēti dailoni danSBerGu,
kurš neslēpa aizkustinājumu, ka kādreiz mazā
meitiņa ir spējusi izdarīt tik lielus darbus.

ielūgumā viesi bija aicināti pēc savas izvēles dāvināt vāzes ar
veltījuma gravējumu – tās tiks noliktas jaunās viesnīcas numuriņos. Kā
teica Santa: «atzīšos, man nereti šajā jaunajā biznesā uznāk vājuma
mirkļi, bet tad es paņemšu centrālo atslēgu, izstaigāšu numuriņus un
katrā atradīšu laba vēlējumus no jums. un tas man dos spēku. Zinu!»
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