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Zelta spalva 2018 –
labākie no labākajiem

Izskanējusi lielākās nacionālās izdevniecības
Žurnāls Santa ikgadējā balvu pasniegšanas
ceremonija Zelta spalva 2018. Spilgts
apliecinājums tam, ka straujajā informācijas
laikmetā drukātā prese saglabā patiesas
vērtības un kvalitātes, spēj ne tikai
informēt un izklaidēt, bet arī piedāvā
domāt dziļāk un lasīt ar sirdi.
Ceremonijas viesus uzrunāja un
gada vāka nomināciju pasniedza
Dziesmu un Deju svētku
izpilddirektore EVA JUHŅĒVIČA.
Izdevniecību un dziesmu svētkus
vienoja īpaša sadarbība – svētku
dalībniekiem uzdāvināja savu
labāko autoru radītu žurnālu,
kas izklaidēja un informēja
svētku laikā, tā atbalstot un
novērtējot daudzu cilvēku darbu
patriotisma saglabāšanā.

Izdevniecības Žurnāls Santa līdzīpašniece SANTA ANČA šoreiz bija atkal
pieņēmusi jaunu izaicinājumu, atcerējās skolas gadu aktrises meistarību
un vadīja ceremoniju kopā ar intelektuālā flirta virtuozu, Valmieras Drāmas
teātra aktieri MĀRTIŅU MEIERU. Vakara gaitā tika atklāts vēl kāds
noslēpums – jau pavisam drīz Mārtiņu redzēsim Hamleta lomā!

DMITRIJS SUĻŽICS (F64)

Cēsu domes priekšsēdētājs JĀNIS
ROZENBERGS ir ne tikai pastāvīgs Kluba
abonents, bet arī pagājušā gadā startēja
Kluba redaktora kausā tenisā. Šajā vakarā
viņš apbalvoja savu iecienītāko žurnālu
par gada labāko mēneša izdevuma
dizainu. Kopumā Klubs saņēma četras
Zelta spalvas. Arī par gada labāko
interviju – žurnālistes Inetas Meimanes
sarunu ar advokātu Aldi Punduru. Uzreiz
pēc žurnāla iznākšanas tā medijos tika
nodēvēta par gada skandalozāko interviju.

FOTO

Nominācijā Labākais foto tika atzīts fotogrāfa
Matīsa Markovska darbs žurnālā Astes –
rokmūzikas apskatnieka Ulda Rudaka un viņa
visnotaļ muzikālā suņa Odiņa dubultportrets.
Balvu žurnāla galvenajai redaktorei ZANEI
PIĻKAI-KARAĻEVIČAI pasniedza politiķis
ARVILS AŠERADENS, kurš secināja – Rudaks
un Odiņš ir piemērs tam, ka ar gadiem suņi un
viņu saimnieki kļūst līdzīgāki.
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Pirmo reizi balvu pasniegšanas ceremonija notika
izdevniecībai piederošajā viesnīcā Villa Santa Cēsīs.
Atklājot svinīgo pasākumu, izdevniecības Žurnāls
Santa līdzīpašnieks IVARS ZARIŅŠ sacīja: «Esmu
gandarīts par aizvadīto gadu. Jaunākie abonēšanas
dati rāda, ka esam stipri savās izdevējdarbības
pozīcijās. Savukārt atsaucība mūsu viesnīcai
nozīmē, ka paplašināt biznesa robežas ir bijis pareizs
lēmums. Esam arī tikko atklājuši portālu santa.lv, kas
koncentrētā veidā pasniegs mūsu profesionālo saturu.»

Gada labākos
rakstus un foto
lasiet un skatiet
manizurnali.lv!

Kā atsauce uz Krievijas
estrādes dīvas Allas
Pugačovas balvu jau sen
radās SANTAS ANČAS
Dīvas balva. Šoreiz tā tika
pasniegta kā zīme, ka bez
pagātnes nav nākotnes.
Jau radītas vērtības
sargā un jaunu rakstu
tapšanā palīdz arhivāre
INESE GAILE, bet par
informācijas pasniegšanas
nākotni rūpējas SINDIJA
MELUŠKĀNE –
izdevniecības jaunākā
projekta portāla
www.santa.lv galvenā
redaktore.

ŽB – žūrijas balsojums
TB – tautas balsojums
LABĀKAIS MĒNEŠA
ŽURNĀLU DIZAINS
ŽB: EJ, Pavasaris 2018,
Kārlis Bērziņš.
TB: Klubs, Nr. 8, Kārlis Bērziņš.
LABĀKAIS NEDĒĻAS UN DIVU
NEDĒĻU ŽURNĀLU DIZAINS
ŽB: IEVAS Māja, Nr. 25/26,
Laura Nordmane.
TB: IEVA, Nr. 7, Iveta Bajāre.
LABĀKAIS FOTO
ŽB: Astes, Nr. 5, Rudaka
muzikālais Odiņš, Matīss
Markovskis.
TB: Santa, Nr. 2, Artis Dzērve ar
suni, Lauris Vīksne, Laila Trilopa.
LABĀKAIS VĀKS
ŽB: Klubs, Nr. 7, Kārlis Bērziņš.
TB: Santa, Nr. 8, Ieva Briede.
LABĀKAIS PRAKTISKAIS
MATERIĀLS
ŽB/TB: IEVAS Dārzs, Nr. 2,
Puķu dobe slinkai pilsētniecei,
Sandija Šēnberga.

Izdevniecības balles vienmēr ir bijušas īpašas.
Šoreiz par muzikālo noformējumu un deju
ritmiem rūpējās Marija Naumova, LAIMIS
RĀCENĀJS un viņa košās Neaizmirstulītes.

Videomākslinieka ARTA
DZĒRVES pavadone šajā vakarā
bija suņu dāma Korina, kas
ceremonijas laikā demonstrēja
priekšzīmīgas manieres. Viņa arī
kāpa uz skatuves, lai apbalvotu
fotogrāfu LAURI VĪKSNI un stilisti
LAILU TRILOPU, kuru kopdarbs
Arta un Korinas dubultportretā
žurnālā Santa tika atzīts par
labāko foto kolēģu balsojumā.

Žūrijas balvu par labāko dizainu neglancēto žurnālu
konkurencē IEVAS Mājas māksliniecei LAURAI NORDMANEI
pasniedza sīpolpuķu selekcionārs JĀNIS RUKŠĀNS un vairāku
grāmatu autore dārzkope GUNA RUKŠĀNE. Rukšānes kundze
atzinās – savulaik bijusi uz IEVAS Mājas vāka un par godu
ceremonijai nolēmusi ietērpties tāpat kā tajā foto. «Taču man
derēja tikai cepure!» smējās viņa.

Tikai pāris stundu
pirms ceremonijas
ārsts TV3 ziņu
moderatora
ARŅA KRAUZES
kāju atbrīvoja
no ģipša. «Šī ir
pirmā reize, kad
atkal varu uzvilkt
balles kurpes,»
teica Arnis, kurš
šogad debitēja
izdevniecības
uzaicinātajā
profesionālajā
žūrijā kopā ar
mediju ekspertēm
Andu Rožukalni un
Nelliju Ločmeli.

LABĀKAIS PROBLĒMRAKSTS
ŽB: IEVA, Nr. 19, Īpašs bērniņš
aprūpes centrā. Vai mammai
jājūtas vainīgai?, Lolita Lūse.
TB: Klubs, Nr. 9, Labā cilvēka
tētis, Ralfs Dravnieks.
LABĀKĀ INTERVIJA
ŽB: Klubs, Nr. 1, Advokāts
Pundurs. Zemstrāvas,
Ineta Meimane.
TB: Santa, Nr. 8, Re, kāds
stāsts, Laura Dumbere.
LABĀKAIS APRAKSTS
ŽB/TB: IEVAS Veselība,
Nr. 15, Pēc diviem gadiem.
Par eitanāziju, Liena Britāne.
LABĀKAIS FOTOSTĀSTS
ŽB: IEVA, Nr. 36, Ģēnijs un viņa
mūza, Agnese Meiere, Agija
Vismane, Lauris Vīksne.
TB: SANTA, Nr. 5, Mammas
portrets, Laila Trilopa, Aiga
Rēdmane, Natālija Golubova.
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