




“Rožmalas” – plašs atpūtas komplekss pašā Zemgales sirdī.

Šī vieta pašreizējā izskatā tapusi laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam. 4 ha platībā atrodas 
dizaina viesnīca un restorāns, Ribbes dzirnavas, brīvdienu māja “Zeļļi”, vecais ābeļdārzs, 
sporta laukumi un bērnu rotaļu laukums. Plašā teritorija ir piemērota lielu āra pasākumu 
rīkošanai. 2015. gadā šo vietu iegādājās divas Zemgales lauksaimnieku ģimenes, kuras ikdienā 
darbojas lauksaimniecībā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas — tanī pat laikā, augsti godā 
senās latvju tradīcijas un paražas. Pie mums tiek svinēti galvenie latviskie gadskārtu svētki — 
Ziemas saulgrieži, Lieldienas, Vasaras saulgrieži un Mārtiņi. Mēs rīkojam koncertus, izstādes 
un tikšanos ar interesantiem cilvēkiem.





Viesnīcas interjerā dominē koks un lins, radot mājīgumu 
un dabiskumu. Daļa viesnīcas numuriņi ir izvietoti divos 
stāvos ar interesantu dizaina pieskārienu, dažos no tiem 
ir arī kamīns. Lai vecāki ar maziem bērniem un cilvēki ar 
īpašām vajadzībām justos ērti ir pieejami arī vienstāvu 
numuri. Atjaunotajā brīvdienu mājā “Zeļļi” ir iekārtoti 
četri ekonomiskās klases viesu numuri ar pieejamu 
virtuvi un atpūtas zonu.

DIZAINA VIESNĪCA***





Viesi pie mums var izbaudīt garšas 
piedzīvojumu, ko radījis talantīgais 
šefpavārs Ingmārsa Ladigs. Restorāns 
piedāvā ar mīlestību gatavotus gardus un 
veselīgus ēdienus, plašu dzērienu karti  un 
izcilu itāļu Segafredo kafiju. 

Restorāna telpā pie galdiņiem varam 
uzņemt līdz 100 viesiem, terasē līdz 50 
personām. Pa restorāna plašajiem logiem 
paveras brīnišķīgs skats uz 150 gadus 
senām Ribbes dzirnavām.

RESTORĀNS

Organizējam tematiskos pasākumus, 
meistarklases, bērnu rītus, vēlās brokastis, 
dārza svētkus, kuros tiks piedāvāti 
interesanti ēdieni, dzērieni un konditorejas 
izstrādājumi.

Īpaši padomāts par mazajiem 
apmeklētājiem, kuriem ir izstrādāta bērnu 
ēdienkarte  un iekārtota plaša rotaļu istaba 
un rotaļu laukums blakus Dzirnavām.



-



-

Mēs, Rožmalu saimnieki,  esam lauksaim-
nieki un vēlamies arī mūsu apmeklētājiem 
parādīt, kā lauksaimniecība ir attīstījusies 
cauri  gadsimtiem, no senatnes līdz 
pat mūsdienu jaunajām tehnoloģijām. 
Esam  izveidojuši Ribbes vējdzirnavās 
brīnišķīgu ekspozīciju – “Graudu ceļš”, 
piedāvājam pīrāgu, klinģera vai piparkūku 
cepšanas darbnīcas, ekskursijas un vietu 
nelielām svinībām

Novērtējam senču atstāto mantojumu – 
Ribbes vējdzirnavas, kuras ir ne  vien 
mūsu, bet arī novada lepnums un atdzīvina 
tā laika ainavu Bauskas novadā. 

DZIRNAVAS

Vējdzirnavu konstrukcija, to iekārtas un 
detaļas ir veidotas un pārbaudītas gadsimtu 
gaitā un ir viens no sarežģītākajiem 
tautas  celtniecības pieminekļiem, kurš 
saglabājis mūsu senču mantojumu 
un darba tikumus.

Ribbes vējdzirnavas celtas pēc holandiešu 
tipa projekta, kas tolaik  bijis raksturīgs 
lielām un jaudīgām vējdzirnavām, no 
1867. līdz  1869.gadam. Savu nosaukumu 
tās ieguvušas pateicoties pirmā 
īpašnieka uzvārdam – Riba. Stāsta, ka par 
vējdzirnavu celtniecību strādnieki saņēmuši 
dienā vienu sieku* graudu, bet darbu 
vadītājs sudraba rubuli.

*Sieks – senlatviešu labības tilpuma mērs





Ielūdzam svinēt kāzas Rožmalās!

Kāzu viesi varēs aplūkot un izstaigāt mūsu 
dižāko lepnumu – rūpīgi saglabātās Ribbes 
dzirnavas, baudīt svētkus pie bagātīgi 
klātiem galdiem, atgūt enerģiju nakšņojot 
dizaina viesnīcā un pavadīt nesteidzīgu rītu 
pirts kompleksā. 

Piedāvājam, kāzu  pieturvietai – Mīlas ceļš 
Ribbes dzirnavās. 

KĀZAS

Atpūtas kompleksā piedāvājam rīkot gan 
mazas, gan lielākas kāzas. Mazām kāzām 
līdz 20 personām, ir iespējams galdu 
klāt mazajā svinību zālē. Lielākam viesu 
skaitam līdz 100 personām, ir iespējams 
svinēt kāzas viesību zālē vai noīrēt 
visu  Rožmalu  kompleksu. Modernais 
interjers ar plašiem logiem radīs fantastisku 
svētku sajūtu. 

Rožmalās  var svinēt un baudīt dzīvi visos 
gadalaikos un laikapstākļos, jo telpu un 
vides plānojums ir ērti pielāgojams.





Rožmalas piedāvā iespēju organizēt 
konferences, seminārus, lekcijas, 
apmācības un citus pasākumus plašās 
telpās –v svinību zālē 2.stāvā ir iespējams 
uzņemt līdz 100 personām, atkarībā no 
galdu klājuma, pasākuma koncepta un 
viesu vēlmēm. Mazā svinību zālē 1.stāvā 
ir iespējams uzņemt līdz 20 personām, 
savukārt plašā āra teritorija un terase ir 
lieliski piemērotas pasākumiem svaigā 
gaisā. Nodrošinām konferencēm un 
semināriem nepieciešamo tehnisko 
aprīkojumu.

SEMINĀRI

Semināra dalībniekiem piedāvājam kafijas 
pauzes, pusdienas un vakariņas, servētas 
bufetes veidā vai pie galdiņiem. Vakara 
daļai piedāvājam ekskursiju ar pīrāgu 
cepšanu Ribbes dzirnavās un relaksāciju 
SPA kompleksā, nakts mieram gaišus 
divstāvu numuriņus.

Rīkojiet sava kolektīva seminārus 
Rožmalās un saņemiet radošo komandas 
saliedēšanas pasākumu dzirnavās! Vakara 
daļā 2 stundas pirts un džakuzi bez maksas!





Pirts ārstnieciskās īpašības ir zināmas jau kopš seniem 
laikiem, senie latvieši pirtī gāja pēc smaga darba un 
pirms lieliem svētkiem.

Piedāvājam pirti, burbuļvannu un āra kublu, lai 
relaksētos, baudītu un atgūtu spēkus no ikdienas steigas.
Mūsu komanda parūpēsies par īpašu noskaņu, cienastu 
un pareizo pirts karstumu.

PIRTS UN RELAKSĀCIJAS 
KOMPLEKSS



ATPŪTAS KOMPLEKSS
“ROŽMALAS”

Adrese: Nameju iela 2, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, Latvija

Tālr.: +371 26564580    E-pasts: info@rozmalas.lv

Vairāk informācijas:
 www.rozmalas.lv

facebook.com/rozmalas

Bauskas centrs 5 km
Bauskas pils 7 km 
Rundāles pils 20 km
Mežotnes pils 20 km
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