Kāzas ir mīlestības pilns
(pa)sākums. 2020
Mēs ticam mīlestības mūžīgajam apsolījumam un kāzu dienas
maģijai!
Piena muižā godā tiek turētas patiesas, īstas un mūžīgas vērtības,
tāpēc arī Jūsu kāzu svinības muižā ir kas vairāk par labi izdevušos
pasākumu.
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Kāzu svinības
Svinības muižā: Piena muižas greznajās zālēs kāzu galdus klājam līdz 80 cilvēkiem, bet,
ja izvēlaties *zviedru* pašapkalpošanās galda klājumu, tad - maksimums 250
cilvēkiem. Kāzām šaurā lokā aicinām izmantot atsevišķas zāles. Ja vēlaties svīnīgā
un harmoniskā gaisotnē dot *JĀ*vārda solījumu – to aicinām rīkot kādā no muižas
zālēm vai muižas plašajā dārzā, izvēloties sev sirdij tīkamāko vietu.
Smalkas svinības – Lielo īpašo svinību māja: Te savus viesus variet pārsteigt ar
orģinalitāti un plašā telpa pati pielāgosies Jūsu radošumam. Svinību māja – tā ir
iespaidīga - 300 kv/m. Galdu klājums iespējams visdažādākais un balle
visromantiskākā un jautrākā! Piena muižas ļaudis neskoposies ar priekšlikumiem!
Diena pirms kāzām: Lai Līgava piedzīvotu visskaistāko dienu un Līgavainis būtu no
visiem organizēšanas kreņķiem brīvs, aicinām Jauno pāri jau dienu pirms lielā
notikuma palikt Piena muižā - Barona fon Mēdema numuriņā, dāvanā saņemot
vannu peldi *Tikai TU un ES*! Izvēlaties sev tīkamāko no SPA rituāliem, un mēs
Jūs palutināsim! Rožu krodziņā gādāsim, lai - romantiskas vakariņas sveču gaismā!
Nakšņošana jaunlaulātajiem: Mēs zinām to, ka jaunais pāris savās kāzās jūtas metru virs
zemes un mēs šo attālumu līdz realitātei vēlamies tikai palielināt, tāpēc lutināsim
viņus pēļos, barona fon Mēdema numuriņā. Pēc Jūsu lūguma, to izrotāsim ar rožu
ziediem un nākošajā rītā numuriņā pasniegsim brokastis.
Nakšņošana viesiem: Nakšņošana Piena muižas kompleksā līdz 115 cilvēkiem. Kungu
mājā ir 14 divvietīgie numuriņi, Muzeja mājā ir 9 divvietīgie numuriņi, Kungu
mājas mansardā varam izvietot matračus līdz 50 cilvēkiem, kā arī numuriņos
iespējams ievietot papildvietas.
Kāzu mielasts: Piena muiža no tiesas lepojas ar pavāriem, kas vienlīdz profesionāli
vienkāršas maltītes pārvērš par svētkiem un baronu cienīgus kārumus gatavo no
vienkāršiem produktiem. Atkarībā no Jūsu vēlmēm, kāzu mielasts tiek plānots
sadarbībā muižas pavāriem, kāzu rīkotājiem, vedējiem un muižas vadību.
Vedējiem: Senatnīgi romantisks un jestrs pasākums jaunajam pārim - Jaunā pāra izdarības
*JAUNSAIMNIEKI*. Tā ir praktisku zināšanu ieguve jaunās kopdzīves veiksmīgai
uzsākšanai. Priekšā neteiksim, pārsteigumu nesabojāsim. Ieskatu un aptuvenu
informāciju lasiet piedāvājumā. Pasākums *JAUNSAIMNIEKI* var kalpot arī kā
pieturvieta garām braucošajiem kāziniekiem.  Jā, mums ir viena pus-raibaļa, ko
liksim slaukt!
Rožu dārza un ābeļu dārza stādīšana: Lai iemūžinātu Jūsu dienu, mēs piedāvājam
iestādīt rožu krūmu vai ābelīti muižas dārzā. Atbrauciet ar savu stādu vai palūdziet
mums to iegādāt! Muižas dārzu zinātāji rekomendēs arī vēlamās šķirnes! Variet arī
ierakt zemē kādu piemiņas velti, ko pēc gada vai desmit izrakt uz apskatīt.
Medusmēnesis: Romantiku, kas gaisā jāsaglabā pēc iespējas ilgāk, tāpēc piedāvājam
Jaunajam pārim baudīt atpūtu Piena muižā, izmantojot kādu no aktuālajiem
piedāvājumiem un SPA rituāliem. Uzrādot Laulību reģistrācijas apliecību un
rezervējot Piena muižā Barona fon Medema numuriņu, dāvanā saņemiet Piena
vannas peldi *Tikai Tu un Es* vēl nedēļu pēc kāzu dienas! Iespējams, tieši Melnās
akmens pirts rituāls ar pirtnieku vai lutināšanās Lauku SPA mājā ir domāts tieši
Jums.
Pārsteigumu rīkošana: Bildināšana un citi pārsteigumi Jūsu jaunās ģimenes dzīvē – Piena
muižas ļaudis ar lielāko prieku piedalīsies noslēpuma glabāšanā un pārsteiguma
sarīkošanā.
Uguņošana: Piena muižas teritorijā uguņošanu drīkst veikt tikai sertificēti uzņēmumi pēc
saskaņojuma ar Skrundas pašvaldību un Piena muižas vadību! Līdz 23:00

Lielā Godu zāle: Ērti pie apaļajiem galdiem sasēdināmi līdz 70 cilvēkiem. Izvēloties
*gareno* galdu klājumu, tad līdz 100 cilvēkiem, bet *zviedru* galda klājuma
gadījumā līdz 250 cilvēkiem. Lieliska deju zāle, pirmais valsis – Lielās zāles
vidū zem rožu dekoriem vai gaisīgajā ziemas dārzā, vai turpat līdzās Enģeļu
zālē.
Dienvidu āra terase: No Lielās Godu zāles ērti varat nokļūt uz Dienvidu āra terasi. Jauka,
pusdienu un vakara saules apspīdēta vieta. Terases izmantošanas iespējas ir
radošuma izpausmes nianse-kafijošanas un tērzēšanas vieta, pārsteigumu
vieta.....
Eņģeļu zāle: Vieta intīmām vakariņām, šampanieša baudīšanai, nelielām svinībām,
pirmajam valsim vai svinīgai tortes griešanai pasākuma kulminācijā.
Balkoniņš, kas iziet uz parku noder gan līgavas pušķa mešanai, mūziķu vietai,
ja svinības vai kāds svinību būtisks akcents notiek muižas parkā.
Saulainā zāle: Saulainās zāles centrā atrodas biljarda galds, kuru apsedzot ar speciālām
izgatavotām koka plāksnēm, iegūstam galdu nelielu svinību vakariņām ar
saviesīgām sarunām. Lielos pasākumos Saulainā zālē ērti var novietot
nepieciešamo atribūtiku, gan izmantot kā pārģērbšanās un mēģinājumu telpu.

Rožu krodziņš: Kāzas, svinīgas pusdienas vai vakariņas šaurā draugu un ģimenes lokā vai
divatā varam pasniegt arī omulīgajā Rožu krodziņā. Rožu motīvi un sveču
gaisma akcentēs romantisko atmosfēru. Ieteicamais viesu skaits līdz 20
cilvēkiem.
Rožu krodziņa āra terase: Rožu krodziņa āra terase ir omulīga siltā laika svinību vieta
līdz 35 cilvēkiem. Seno rožu smarža un fantastiskie ziedi, maigi papildina
svētku svinīgumu. Rīta saules apspīdēts brokastu laiks un veiksmīga diena ir
sākusies.
Kungu pirts kamīnzāle: Kungu pirtis ir īsta izklaide. Omulīgā Kamīnzāle ar romantisko
tiltiņu pār baseinu savieno pirts telpas – saunu un aromātisko tvaika pirti.
Šobrīd kamīnzālē savu vietu atradušas arī klavieres – un kāpēc visiem kopā
neuzdziedāt?!
Muižas lielais dārzs: Romantikai, kas gaisā trīs, ne vienmēr pietiek vietas muižas telpās,
tāpēc atsevišķas pasākuma atrakcijas var notikt ārpus telpām – laulību
ceremonija, jaunā pāra sagaidīšana, mičošana, līgavas pušķa mešana, utml.
Tenisa korti: Pēc jautrās svinēšanas nākamajā dienā jāizkustina kājas. Muižas kompleksā
pieejami 2 tenisa korti un 1 multifunkcionāls laukums.
Vēstures mūri: Aktīvā ballīte lauku dabas idillē! Mūri atrodas pie tenisa kortiem, tā ir
lieliska iespēja apvienot Jūsu pasākumā gan *piknikveida* maltīti, kura
pagatavota uz grila, gan fiziskas aktivitātes sporta laukumā.
Dārza atpūtas vieta: Laiskai atpūtai kompānijā, brokastošana un pusdienošana muižas
dārza atpūtas vietā pie ugunskura ar skatu uz muižu, un sen aizmirsto spēļu vai
rotaļu izvešanai, noteikti ir ideālā vieta.
Šis materiāls ir informatīvs. Aicinām jauno pāri vai kāzu rīkotājus tikties ar muižas
pārstāvjiem un pavāriem, lai apskatītu muižu un pārrunātu klātienē tieši Jūsu
vēlmes. Pēc sarunas tiek sagatavots detalizēts piedāvājums un tāme.
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