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Sadarbība ar novada tūrisma 

uzņēmējiem

Rojas novada tūrisma 
biedrība

✓ Dibināta 2011. gada 11. 

februārī

✓Patreiz 28 biedri – lielākā daļa 

novada tūrisma uzņēmēji

✓ Mērķis veicināt efektīvāku sadarbību un atbalstu starp

novada domi un vietējiem tūrisma uzņēmējiem. Piesaistīt ES

fondu finansējumu dažādām tūrisma aktivitātēm un tūrisma

infrastruktūrai



Biedrības darbība

✓Biedrībai ir valde – 4 valdes locekļi 

✓Atalgots grāmatvedis

✓Vismaz 2 reizes gadā tiek rīkotas biedru kopsapulces

✓ Ir noteikta biedru naudas maksa reizi gadā - visiem biedriem 

vienāds biedru naudas apmērs.

✓Biedru naudu izlieto dažādām biedrības  mārketinga aktivitātēm 

un rīkotajiem pasākumiem. Veidojot novada tūrisma materiālus, 

daļa to izdevumu tiek segta no biedru naudu iemaksām.



RTB aktivitātes

Īstenoti 6 LEADER projekti – īstenoti

ar pašvaldības līdzfinansējumu:

✓ EZF projekts «Mazo laivu piestātne Rojā»
2012/2013.g.

✓ EZF projekts “Rojas Jahtu ostas sanitārā
mezgla izbūve” 2013.g.

✓ EZF projekts “Tūrisma aktivitāšu un
apskates vietas izveide” 2014.g.

✓ EZF projekts “Suvenīru un mājražotāju
tirdzniecības vietas izveide Rojā” 2014.g.

✓ EZF projekts “Labiekārtota auto
stāvlaukuma izveide Valgalciema
jūrmalā” 2014.g.

✓ EZF projekts “Rojas izstāžu un radošo
darbnīcu centrs” 2015.g.



RTB aktivitātes

No 2012 līdz 2014. gadam

pārstāvēja sevi Latvijas nacionālajā

valsts stendā, starptautiskajās

tūrisma izstādēs Lietuvā un Igaunijā

2014.g – tika organizēts

savstarpējais iepazīšanās

brauciens – vienam pie otra.



RTB aktivitātes

Pavasarī tiek organizēti

pieredzes apmaiņas braucieni uz

dažādām Latvijas vietām –

Pāvilostu, Sabili, Kandavu,

Carnikavu, Salacgrīvu.

Rojas Upes svētki – «Senais

Vikingu ceļš» - šovasar jau 5 reizi

– 18.augustā!



✓ Sadarbībā ar tūrisma biedriem tiek 

organizēti tūrisma sezonas 

atklāšanas pasākumi - atraktīvs 

Rojas iepazīšanas ceļojums 

«Iepazīsti Roju» , gan velo 

orientēšanās pasākums

Pēc pasākuma apbalvošana un  

kopīga zupas ēšana.

RTB aktivitātes



RTB aktivitātes 2018

Maijā – biedru iepazīšanās brauciens tepat pa

novadu, pie jaunajiem tūrisma uzņēmējiem;

2 – 3. jūnijs: TIC un biedru/uzņēmēju dalība Brīvdabas

muzeja organizētajā amatnieku gadatirgū.

Biedru pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils

novadu



Tūrisma uzņēmēji Rojas novadā

2018.gadā Rojas novadā nakšņošanas piedāvājumus sniedz 

36 naktsmītnes

No tām: 

viesnīcas - 6

viesu nami, brīvdienu mājas: 20

Atpūtas komplekss «Dzintarkrsts»

Kempingi un atpūtas vietas: 5

Hostelis: 1 + Rojas vidusskola

Kopā ap 860 gultas vietām



Aktivitātes vides pieejamības 
veicināšanā

2012.gadā uzsāktas pirmās

aktivitātes Rojas pludmales vides

pieejamības veidošanā –

pielāgotas pastaigu laipas, auto

stāvvietas, pielāgotas tualetes

Speciālistu ieteikumi vides

pieejamības veicināšanā



Aktivitātes vides pieejamības 
veicināšanā

2013.gads - Studentu vasaras nometnes «ArhVasara» vides 
pieejamības izpēte Rojas novadā.

Noslēgumā izstrādāti 5 vizuāli vides pieejamības risinājumi, 
ieteikumi kādai publiskai vietai vai ēkai Rojas novadā

Jānis Bērziņš un Kristīne Obodova

TEORĒTISKĀS DARBNĪCAS VADĪTĀJI





IZGLĪTOJAM 
BĒRNUS

PIEEJAMĀKA PIEKĻUVE 
«STROPAM»

JAUNS TŪRISMA 
OBJEKTS

PUTNI

KOKI

AUGI

MAZUPĪTE 

AKMENS

Anna Kalniņa

MULTI-ROJAI

Multifunkcionāls risinājums MFC “Strops”piekļuves 

uzlabošanai 



Aija Zabrauska

LĪMEŅU MAIŅAS UN KĀPŅU MARĶĒJUMA 

DIZIANS ROJAI



Monta Kārkliņa

SAJŪTI ROJU!

Rojas sajūtu karte visām maņām



Sabīne Strazdiņa

ROJA MAN!

INTERAKTĪVA KARTE PIE AUTOOSTAS / SIMBOLU LIETOJUMS 

PILSETVIDĒ



Aktivitātes vides pieejamības 
veicināšanā



«UniGreen» projekta aktivitātes

Rojas pludmales pastaigu laipas 

renovācija un pielāgošana 512m 

garumā

Info stends ar informatīvo 

planšeti braila rakstā un taktilo

karti

Apmeklētāju skaitītājs



«UniGreen» projekta aktivitātes

Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda ietvaros 

īstenots projekts “Apgaismotas 

pastaigu takas izveide Rojas 

pludmalē”

Uzstādītas 32 laternas ar saules 

baterijām un vēja ģeneratoriem



Paldies par uzmanību!

Rojas novada Tūrisma Informācijas Centrs


