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Šogad vakara saimnieki bija Villas Santa līdzīpašniece SANTA ANČA un AIGARS NORDS, kurš ir
aizvadītā gada īpašais cilvēks, jo par savu organizēto Tet Rīgas maratonu saņēmis starptautisko Gold
Label kvalitātes zīmi, bet paralēli viņa kaislība arvien ir vīns un šampanietis. Santa Anča vakara
atklāšanas uzrunā uzsvēra, cik svarīgi ir izbaudīt cilvēkus sev līdzās, arī tos, kuri nejaušas izlozes
kārtībā sēž pie viena galdiņa svētku naktī. Savukārt Aigars arī kā konkursa Gada vīns dibinātājs
aicināja šajā naktī samainīt mīļākos – mīlēt visus viņa piedāvātos vīnus un atrast jaunu mīļāko. Aigara
novēlējums jaunajā gadā sev un visiem – turpināt nonākt pie jaunām atklāsmēm un neatslābt!

Santa Anča katrai ģimenei, kas apmetās viesnīcas trīsdesmit
istabiņās, no rīta bija sarūpējusi individuālus, ar roku rakstītus
novēlējumus. Viņa atzina, ka tas nav bijis viegli, rokā pat iemeties
stīvums, bet gandarījums par personisko vēstījumu bijis lielāks.

Vakara gaitā viesi devās dejot pie vieniem no
labākajiem ballīšu mūziķiem – Coco Orchestra. Agrāk
viņu solists bija Valters Frīdenbergs, tagad – Kārlis
Būmeisters. Pēc Santas lūguma šajā vakarā viņiem
pievienojās grupas Laime pilnīga solists Ervīns Ramiņš.

Pusnaktī izsmalcināta franču šampanieša
izlase tika atvērta nu jau populārajā
sabrage tehnikā – ar zobenu –, kuras
izcelsme datējama ar Napoleona laikiem.

AIGARS NORDS vakara viesiem prezentēja milzīgu klāstu
konkursa Gada vīns 2019 zelta, sudraba un bronzas atzīmi
ieguvušos vīnus. Tie ne tikai tika servēti uz galdiņiem, bet bija
pieejami arī sentēvu niķelētajā vanniņā. Šis droši vien bija
viens no retajiem Jaungada vakariem, kuros netika izdzerts
viss piedāvātais. Patiesi – astoņdesmit pudeļu visdažādākā
vīna ir grūti notestēt pat pieredzējušam vīnzinim.
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Nakts villā
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MĀRTIŅŠ LĀCIS ar draudzeni VITU sevi dēvē par vīna baudītājiem. Tāpēc viņus uzrunāja
Norda klātbūtne. Viņiem patīk atpūsties Villā Santa, jo ir moderni atjaunota vecā arhitektūra
un pārsteidzis Tilta mājas vieglums. Bijusi jauka sagaidīšana un arī kompānija pie galdiņa.
Mārtiņš, svētku atmosfēras iedvesmots, novēl visiem vieglāku un gaisīgāku jauno gadu!
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Krievu aristokrāti, kuriem pagājušā
gadsimta sākumā piederēja villas
Gaujas kalnā Cēsīs, varētu būt
laimīgi. Jo viņu izjūtas par prieku un
svētkiem pilnā apjomā tika atkal
izdzīvotas jaunā gada sagaidīšanā
viesnīcas Villa Santa unikālajā
svinību zālē virs gravas – Tilta mājā.

ERVĪNS: «Man
ļoti patīk dziedāt
Tilta mājā,
jo tā ir vieta,
kur pilnībā
vari atslēgties
no ikdienas.
Unikāla
arhitektūra.
Cilvēki šajā
vakarā arī bija
ļoti atvērti
un atsaucīgi.
Jaunajā gadā
novēlu – ļoti
mīlēt to, ko dari,
jo tas vienmēr
dara gadu
laimīgu!»

Liepājas Neatkarīgā teātra režisore DAINA KANDEVICA uz balli
kopā ar vīru bija ieradusies tieši no Liepājas. «Mani kā režisori
iepriecināja vakara viegluma sajūta. Šeit esmu pirmo reizi un mani
pārsteidza vietas aura. Te nav sadzīviskā līmeņa, izjūtas pārceļas
citā dimensijā. Kādu laiku man pašai piederēja viesu nams, tāpēc
apbrīnoju Villas Santa īpašniekus un komandu par izvēli strādāt
šādā līmenī. Tas nav viegli. Jaunajā gadā sev un visiem novēlu – lai
pietiek spēka un veselības izdarīt to, ko esam iecerējuši!»
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