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“Rožmalas” – plašs atpūtas komplekss pašā Zemgales sirdī.

Šī vieta pašreizējā izskatā tapusi laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam. 4 

ha platībā atrodas viesnīca un restorāns, Ribbes dzirnavas, Zeļļu māja, 

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 

DIZAINA V IESNĪCA***

RESTOR ĀNS

justos ēr ti ir pieejami arī vienstāvu numuri. 

Atjaunotajā Zeļļu mājā ir iekār toti četri 

ekonomiskās klases viesu numuri ar pieejamu 

vir tuvi un atpūtas zonu.

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 ēdienkar te   un 

iekār tota plaša rotaļu istaba un rotaļu 

laukums blakus Dzirnavām.

Viesi pie mums var izbaudīt garšas 

piedzīvojumu, ko radījis talantīgais šefpavārs 

Ingmārsa Ladigs. Restorāns piedāvā ar 

mīlestību gatavotus gardus un veselīgus 

ēdienus, plašu dzērienu kar ti   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.



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. 

Ielūdzam svinēt kāzas Rožmalās!

Kāzu viesi varēs aplūkot un izstaigāt mūsu 

dižāko lepnumu – rūpīgi saglabātās  Ribbes 

dzirnavas, baudīt svētkus pie bagātīgi klātiem 

galdiem, nobaudīt ar mīlestību ceptu kāzu 

kūku, atgūt enerģiju nakšņojot viesnīcā un 

pavadīt nesteidzīgu rītu pir ts kompleksā. 

Piedāvājam, kāzu   pieturvietai –  Mīlas ceļš 

Ribbes dzirnavās. 

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 sajūtu. 

Rožmalās  var svinēt un baudīt dzīvi visos 

gadalaikos un laikapstākļos, jo telpu un vides 

plānojums ir ēr ti pielāgojams.

DZIRNAVA S

K Ā ZA S

Vējdzirnavu konstrukcija, to iekār tas 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



Pir ts ārstnieciskās īpašības ir zināmas jau kopš 

seniem laikiem, senie latvieši pir tī gāja pēc 

smaga darba un pirms lieliem svētkiem.

Piedāvājam pir ti, burbuļvannu un āra kublu, 

lai relaksētos, baudītu un atgūtu spēkus no 

ikdienas steigas. Mūsu komanda parūpēsies 

par īpašu noskaņu, cienastu un pareizo pir ts 

karstumu.

SEMINĀRI

P IRTS  UN REL AKSĀCI JA S  
KOMPLEKSS

Rīkojiet sava kolektīva seminārus Rožmalās 

un saņemiet radošo komandas saliedēšanas 

pasākumu dzirnavās! Vakara daļā 2 stundas 

pir ts un džakuzi bez maksas!

Rožmalas piedāvā iespējas organizēt 

konferences, seminārus, lekcijas, apmācības 

un citus pasākumus plašās telpās - 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, savukār t plašā āra teritorija un 

terase ir lieliski piemērotas pasākumiem 

svaigā gaisā. Nodrošinām konferencēm un 

semināriem nepieciešamo tehnisko aprīkoju.

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.



DIZAINA V IESNĪCA ROŽMAL A S  ****  
TŪROPER ATORU CENA S GRUPĀM 

Sākot  a r  10  per sonām 2018 . /2019 .  gads

CENA EUR CENA EURNAKTSMĪTNES

I s t abu  ka tegor i j a s
Nesezona

01.01.–30 .0 4 .
01.10 .–30 .12 .

Sezona
01.05 .–30 .09 .

31.12 .

Divstāvu divvietīgs numurs ar burbuļvannu (DBL)

Divstāvu divvietīgs numurs ar vannu (DBL)

Divstāvu divvietīgs numurs ar vannu vai dušu (TWN)

Numurs viesnīcā vienai personai

Papildu vieta numurā

Divvietīgs numurs ar dušu ēkas 1.stāvā (TWN)

Ze ļ ļ u  mā j a

Divvietīgs numurs ar dušu (DBL)

Zeļļu mājas istaba – divvietīga( TWN)

Zeļļu mājas istaba – trīsvietīga

35.00

35.00

35.00

30.00

15.00

35.00

30.00

30.00

30.00

45.00

45.00

45.00

35.00

15.00

45.00

35.00

35.00

35.00

Cenas iekļaujot 12% PVN

Cenas iekļaujot brokastis
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13 labiekār toti numuri

Apsargāta autostāvieta viesnīcas viesiem 

Visos numuros pieejams TV

Bezvada internets bezmaksas

Daļa numuros pieejami kondicionieri

Papildus sega, spilvens numurā

Čības numurā

Viesnīcas viesiem ar 15% atlaidi pieejama 
sauna, džakuzi

Bērniem draudzīga viesnīca

Ribbes dzirnavu apskate viesnīcas viesiem 
apskate bez maksas

Zeļļu mājā 4 numuri un aprīkota vir tuve 
ar atpūtas telpu un TV

Wc un duša atrodas ēkas pirmajā stāvā

Pilsētas centrs 5 km

Bauskas Tūrisma informācijas centrs 6 km

Rundāles pils 20 km

Bauskas pils 7 km

Mežotnes pils 20 km

Aprīkota semināra un konferenču zāle 
līdz 100 pers.

Svinību zāle līdz 100 pers.

Mazā svinību zāle līdz 20 pers.

Restorāns Ala car te un grupu 
ēdināšana pakalpojumi

Bārs

Sauna un džakuzi viesnīcas viesiem 
ar 15% atlaidi

Sporta un aktīvās atpūtas laukumi teritorijā

Latviskas Ekskursiju programmas Ribbes 
Dzirnavās viesnīcas viesiem sākot no 
15 pers. 15% atlaide

VIESNĪCA S
GALVENĀ ĒK A ZEĻĻU MĀJA

AT TĀLUMIPAK ALPOJUMI

Viesnīcā ar papildus gultām līdz 50 viesiem.

Viesnīcas numuros kategoriski aizliegts smēķēt
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NOTEIKUMI  TŪRISTU GRUPĀM,  

ĒDINĀ ŠANA S PAK ALPOJUMI
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Grupām sākot no 16 personām – 1 persona FOC

Grupām sākot no 32 personām – 2 personas FOC

Ja grupa atceļ ierašanos mazāk nekā 24 stundas iepriekš pirms pakalpojuma 
sniegšanas brīža, tad Viesnīca Rožmalas saņem kompensāciju 50 % apmērā, no 
pasūtījuma summas.

Ja  aģentūra par cilvēku skaita samazināšanos informē mazāk kā trīs dienas pirms 
pakalpojuma sniegšanas brīža vai neinformē vispār, tad rēķins tiek sagatavots vadoties 
pēc pieteikto personu skaita, nevis pēc faktiskā personu skaita.

1.

2 .

3 .

4 .



P IEDĀVĀJUMS

PUSDIENĀM VAI  VAK ARIŅĀM

Kraukšķīgas kartupeļu 
pankūkas
ar mazsālītu lasi un 
garšaugu krēmu

Dārzeņu krēmzupa
ar grauzdiņiem

Svaigu dārzeņu salāti
ar jogur ta mērci

Vistas šķinķītis
ar vārīti ceptiem kar tupeļiem un 
sezonas salātiem

Pildīta vistas fileja
ar kazas sieru un kar tupeļu biezeni

Cepta zivs fileja
ar karija rīsiem un sezonas salātiem

Karameļu krēms
ar ogu mērci

Ogu muss
ar vaniļas mērci

Rupjmaizes zupa
ar žāvētiem augļiem un 
putukrējumu

Krēms ar rupjmaizi
un ogu mērci

1. 2. 3.

Tunča salāti
ar svaigiem dārzeņiem

Vistas zupa
ar dārzeņiem

Siļķes fileja tradicionālā 
marinādē ar biezpienu un 
kar tupeli

Grilēta cūkgaļa
ar ceptiem kar tupeļiem un sēņu mērci

Kailgraudu miežu grūdenis
ar saceptu cūkgaļu, dārzeņiem un 
saldkrējuma aizdaru

Līdakas kotletes
ceptas ar sviestu un pasniegtas ar 
kar tupeļiem un sezonas dārzeņiem

Cūkgaļas strogonovs
ar kar tupeļu biezeni un marinētiem gurķiem

Vaniļas krēms
ar ogu mērci

Rupjmaizes un brūkleņu 
Pana cotta

Biezpiena krēms
ar ogu mērci

1. 2. 3.

Zaļie salāti
ar garnelēm un citrona 
eļļas mērci

Mocarella
ar tomātiem un bazilika 
pesto

Pikantā laša zupa
ar dārzeņiem

Grilēta vistas fileja
ar grilētiem dārzeņiem un kar tupeļu 
biezeni

Cepts lasis
ar spinātu biezeni un sezonas 
dārzeņiem

Liellopu veltnītis
ar ceptiem kar tupeļiem un sezonas 
dārzeņiem

Pasta ar spinātiem,
cukurzirņiem un Grand Padano sieru

Kailgraudu miežu grūdenis
ar dārzeņiem un saldkrējuma aizdaru

Siera karbonāde
ar ceptiem dārzeņiem

Šokolādes fondants
ar kafijas mokā mērci

Biezpiena deserts
ar vārīto krēmu un 
dzērveņu mērci

Baltās šokolādes kūka
ar ogām

1. 2. 3.

12 .0 0
EUR/pers .

14 .0 0
EUR/pers .

16 .0 0
EUR/pers .

Visos piedāvājumos ietilpst kafija, 
tēja, ūdens ar citronu, maize ar 
garšaugu sviestu

Izvēlieties pa vienam ēdienam 
no katras grupas

PAMATĒDIENI
VEĢETĀRIEŠIEM
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Ceraukste,
2018.gada_____________
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “AGITIS” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā ar 
vienotās reģistrācijas numuru 40003893315, juridiskā adrese: Nameju iela 1,Ceraukste, Ceraukstes pagasts, 
LV-3908, turpmāk tekstā – Viesnīca, tās vadītājas Ilze Djačukas personā, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „___________________________________”, reģistrēta Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienotās reģistrācijas numuru _______________________________, 
juridiskā adrese: ____________________________________________________________________, 
turpmāk tekstā – Aģentūra, tās direktora(-es) ________________________   personā, no otras puses,
 
Viesnīca un Aģentūra turpmāk tekstā kopā – Puses, noslēdz līgumu par pakalpojumu rezervēšanu, turpmāk 
tekstā Līgums, par sekojošo:
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
 
1.1. Līguma mērķis ir noslēgt vienošanos, kas nodrošina abām pusēm virkni abpusēju tiesību un saistību 
attiecībā uz sadarbības mērķi attīstīt augstu viesnīcas servisa un konferenču, semināru, banketu telpu, 
tūrisma, kā arī ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti atbilstoši klienta vēlmēm un pastāvošiem standar tiem.
1.2. Līgums sastāv no vispārējiem nosacījumiem un noteikumiem, kas izskaidro šīs līgumvienošanās būtību 
un pielikumiem. Pielikumi ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa.

2. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Aģentūra apņemas:
2.1.1. Iesniegt Viesnīcai pieprasījumus rakstiskā veidā (fakss un e-pasts tiek uzskatīts par rakstisku 
dokumentu), norādot klienta vārdu un uzvārdu vai grupas nosaukumu, viesu skaitu, nepieciešamos 
pakalpojumus (viesnīcas serviss, ēdināšanas un ekskursiju pakalpojumi), datumu un uzturēšanās ilgumu, kā 
arī menedžera uzvārdu un kontaktinformāciju.
2.1.2. Izmaiņas pasūtījumos vai to anulāciju Aģentūra iesniedz Viesnīcai pēc iespējas ātrāk rakstiskā veidā vai 
atsevišķos gadījumos pa telefonu.
2.1.3. Visus pa telefonu izdarītos pasūtījumus, un anulācijas Aģentūra pēc tam apstiprina rakstiskā veidā.
2.1.4. Informēt savus klientus par Viesnīcas iekšējās kār tības noteikumu prasībām.
 

SADARBĪBA S  L ĪGUMS NR.          



2.2. Viesnīca apņemas:
2.2.1. Saskaņā ar Aģentūras rakstiskajā pieteikumā pieprasītajiem un Viesnīcas apstiprinātajiem 
pakalpojumiem, nodrošināt tūristu uzņemšanu, izvietošanu un ēdināšanu viesnīcā. 
2.2.2. Pieprasīt no tūristiem, pēc šī Līguma Pielikuma Nr.1 uzrādītā parauga, Aģentūras uzrakstītu kvīti – 
„voucher”, kas apliecina maksājumu, gadījumā, ja tūristi ir ieradušies viesnīcā patstāvīgi, saglabāt to un 
pievienot pie Aģentūrai adresētā rēķina. Labotus, kļūdainus dokumentus Viesnīca apmaksai nepieņem.
2.2.3. Viesnīca apņemas ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc šī Līguma 2.1.1. punkta minētās informācijas 
saņemšanas nosūtīt Aģentūrai rakstisku apstiprinājumu, ka Viesnīca piekrīt sniegt pakalpojumus saskaņā ar 
saņemto pieprasījumu, vai arī šajā pašā termiņā paziņot Aģentūrai, ka Viesnīca atsakās sniegt pakalpojumus 
saskaņā ar pieprasījumu.
2.2.4. Garantēt nevainojamu kvalitāti apkalpošanā saskaņā ar viesnīcu, restorānu un tūrisma nozares 
vispārējiem standar tiem Latvijā.
2.2.5. Saskaņā ar iepriekšēju pieteikumu, nodrošināt veģetāros un diētiskos ēdienus.
2.2.6. Gadījumā, ja jebkādu apstākļu dēļ Viesnīca nevar izpildīt apstiprinātu nakšņošanas pasūtījumu, tad 
Viesnīca apņemas nodrošināt tūristus ar līdzvēr tīgām naktsmājām tuvākajā apkār tnē, bez papildus samaksas, 
kā arī nodrošina pārbraukšanu vai sedz transporta izdevumus, kas radušies klientam, pārbraucot uz citu 
viesnīcu.
2.2.7. Viesnīcai savlaicīgi rakstiski jābrīdina Aģentūra par jebkurām cenu izmaiņām. Cenu palielināšanas 
gadījumā Viesnīca brīdina Aģentūru vismaz divus mēnešus iepriekš rakstiskā veidā un garantē saglabāt 
iepriekšējo cenu jau apstiprinātām rezervācijām.
 
3. ANULĀCIJAS NOTEIKUMI
 
3.1. Visu veidu pasūtījumu anulācijas Aģentūrai jāveic rakstiskā veidā pa e-pastu, faksu vai regulāro pastu. 
Anulācija stājas spēkā tikai pēc rakstiska apstiprinājuma saņemšanas no Viesnīcas.
3.2. Individuālajiem tūristiem:
3.2.1. Pasūtījumu anulācija jāveic vismaz 24 stundas pirms tūrista ierašanās viesnīcā.
3.2.2. Ja pasūtījums tiek anulēts mazāk nekā 24 stundas pirms tūrista ierašanās vai tūrista neiebraukšanas 
gadījumā Viesnīca saņem kompensāciju no Aģentūras 100% apmērā no pielikumos noteiktajām cenām par 
vienu pilnu dienu.
3.3. Tūristu grupām, kas lielākas par 10 personām:
3.3.1. Tūristu grupu pasūtījumu anulācija jāveic vismaz 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu pirms 
pasūtījuma izpildīšanas dienas.
3.3.2. Ja Aģentūra pasūtījuma anulāciju veic 20 līdz 7 kalendārās dienas pirms tūristu grupas ierašanās, 
Viesnīca saņem kompensāciju 50% apmērā no pielikumos noteiktajām cenām par vienu pilnu dienu.
3.3.3. Ja Aģentūra pasūtījuma anulāciju veic mazāk nekā 7 dienas pirms tūristu grupas ierašanās vai grupa 
neierodas vispār, Viesnīca saņem kompensāciju 100% apmērā no pielikumos noteiktajām cenām par vienu 
pilnu dienu.
3.3.4. Ja ēdināšanas pakalpojumi, neskaitot brokastis, tiek atteikti mazāk nekā 24 stundas pirms 
pakalpojuma sniegšanas, tad Viesnīca saņem kompensāciju 50% apmērā no pasūtījuma apjoma.
3.3.5. Ja Aģentūra par cilvēka skaita samazināšanos grupā mazāk nekā 3 dienas pirms pasūtījuma 
izpildīšanas vai vispār neinformē par to, tad Viesnīca piestāda rēķinu nevis pēc faktiskā, bet pēc pasūtītā 
cilvēku skaita.
3.3.6. Viesnīca ir tiesīga, brīdinot rakstiski Aģentūru 3 dienas iepriekš, vienpusīgi anulēt klienta pasūtījumu, 
ja Aģentūra nav veikusi samaksu par iepriekš sniegtajiem pakalpojumiem 5. punktā noteiktajos termiņos.
 



4. NEPĀRVARAMĀ VARA
 
4.1. Neviena no pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā 
neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai pusei ir paziņots rakstiski 3 (trīs) 
dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par 
nepārvaramās varas iestāšanos un izraisītajām sekām.
4.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku Līguma saistību 
pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkār tēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst 
saprātīgiem līdzekļiem. Šajā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies 
šie apstākļi.
4.3. Ja nepārvaramās varas apstākļu rezultātā kādai no pusēm Līguma saistību izpilde ir traucēta vairāk nekā 
60 (sešdesmit) dienas, otrai pusei, kurai nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kār tā 15 (piecpadsmit) 
dienas iepriekš paziņot par Līguma laušanu un savstarpējo norēķinu izdarīšanu.
4.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums 
tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, šī 
līguma noteiktajā kār tībā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.
 
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
 
5.1. Viesnīca izraksta rēķinu pēc šī Līguma Pielikumā Nr. 2 noteiktajām aģentu cenām un par citiem papildus 
pasūtījumiem ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc pakalpojumu sniegšanas. Pareizi noformētu rēķinu apmaksu 
Aģentūra veic 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina oriģināla saņemšanas.
5.3.Aģentūra ieskaita pēc nepieciešamības vajadzībām 50% avansa summu.
5.4. Par katru kavētu dienu virs rēķina norādītā apmaksas termiņa Aģentūra maksā līgumsodu 0.5% apmērā 
no kopējās rēķina summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aģentūru no šajā Līgumā noteikto saistību 
izpildes.
5.5. Ja maksājumi tiek kavēti vairāk nekā 30 dienas no rēķina izrakstīšanas datuma, sniedzot tālākos 
pakalpojumus tiek piemērotas 70% priekšapmaksa no pasūtījuma summas.
5.6. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārskaitījuma veikšanu – bankas komisijas utml. – sedz Aģentūra.
5.7. Nodokļu maksājumus budžetā katra puse veic patstāvīgi likumā noteiktajā kār tībā.
 
6. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI
 
6.1. Līgumam var pievienot papildinājumus vai izmaiņas, un tie stājas spēkā no brīža, kad abas puses ir tos 
parakstījušas.
6.2. Līgums ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. līdz 31. decembrim. Ja pēc šī datuma neviena no 
pusēm rakstiskā veidā nav brīdinājusi par nodomu lauzt līgumu, tad automātiski tiek pieņemts, ka līgums ir 
stājies spēkā uz nenoteiktu laika periodu. Līguma pielikumi jāsaskaņo katru gadu. Pusēm parakstot jauno 
Līguma pielikumu, iepriekšējais zaudē spēku.
6.3. Ja kāda no pusēm neievēro līgumā noteiktās saistības, otra puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no 
līguma, vienu mēnesi (30 kalendārās dienas) iepriekš iesniedzot rakstisku paziņojumu.
6.4. Visi strīdi, kas rodas līguma izpildes gaitā, tiek atrisināti sarunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams nokār tot 
sarunu ceļā, tad strīdu izskata Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kār tībā.
6.5. Ja kādai no pusēm tiek izmainīti šajā Līgumā uzrādītie rekvizīti, tai ir pienākums par to nekavējoties 
informēt otru pusi.



6.6. Šis Līgums ir saistošs kā pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no pusēm nevar 
no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras 
puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāda no pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvēr tīgu 
notikumu objektu, kas ietekmē otras puses intereses, otrai pusei ir tiesības paziņot par Līguma laušanu un 
pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.
6.7. Līgums ir sastādīts konfidenciāls un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens 
Viesnīcai otrs Aģentūrai. Līguma noteikumus neviena no pusēm nedrīkst atklāt trešajai personai bez otras 
puses rakstiskas piekrišanas.
7. Pušu juridiskās adreses
 
 
VIESNĪCA
SIA „AGITIS” 
Reģ. Nr. 
Juridiskā adrese: 
             
 
Banka: 
Kods: 
IBAN:
 
 

_________________________ ___________
Ilze Djačuka     z.v.

AĢENTŪRA
SIA 
Reģ. Nr. 
Juridiskā adrese: 
             
 
Banka: 
Kods: 
IBAN:
 
 

_________________________ ___________
      z.v.



ATPŪTA S  KOMPLEKSS
“ROŽMAL A S”

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

 

RĪGA

LIETUVA

Ceraukste

“ROŽMALAS”

Bauska

7 km

A7

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

RĪGA

Bauska
“ROŽMALAS”


