
Tūrisms Rojas novadā



Rojas TIC dibināts 2001. gada

augustā. Pastāv jau gandrīz 17

gadus.

Līdz 2015. gada oktobrim TIC

atradās vienās telpās ar Rojas

Jūras zvejniecības muzeju.

…kā tas sākās…



…kā tas ir tagad…

Tagad Rojas TIC atrodas Rojas 

centrā kopā ar Rojas Izstāžu un 

radošo darbnīcu centru.

Blakus esošajā Izstāžu zālē tiek 

organizētas arī dažāda veida 

izstādes



TIC uzdevumi

Apkalpot un informēt tūristus, novada viesus,
uzņēmējus un novada iedzīvotājus;

TIC sagatavo novada tūrisma informatīvos
izdevumus un veido novada suvenīru klāstu;

Aktualizē tūrisma informāciju internetā;

Sadarbojas ar esošajiem novada uzņēmējiem un
palīdz topošajiem tūrisma uzņēmējiem;

Sadarbojoties ar Rojas novada Attīstības nodaļu,
iesaistās dažādu ES projektu realizācijā;

Dažādu nodarbību organizēšana un iesaistīšanās
novada svētku norisēs.



Rojas TIC statistika

Statistika 2016 - 2017
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Rojas TIC statistika

Kas ir TIC apmeklētāji?

Latvieši

Vācieši

Lietuvieši

Igauņi

Skandināvi

Franči

Amerikāņi

Pārējā Eiropa – Šveice,   

Nīderlande, Austrija, Polija, 

Čehija

Eksotiskākas valstis –

Izraēla, Austrālija, 

Jaunzēlande, Kanāda, 

Meksika, Brazīlija



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

Telšu vietas: 1 + Rojas stadions



Tūrisma uzņēmēji Rojas novadā

Kopējais gultas vietu skaits novadā – ap 860

2018.g. novada viesiem būs pieejamas 

2 jaunas naktsmītnes – v/n «Akmens stāsti»

un viesnīca «Rojas Pērle»



Aktīvais tūrisms Rojas novadā

Aktīvās atpūtas piedāvājumi:

Rojas publiskā, baltā smilšu

pludmale

SUP dēļu noma «SPURA»;

Laivu noma; pontona noma;

braucieni ar jahtām

Atjaunotais Rojas stadions ar āra

hokeja laukumu un skeitparku

Virvju taka kokos; izjādes ar

zirgiem



Daba, izziņa, tradīcijas

Rojas Jūras zvejniecības muzejs

Mielasts zvejnieku sētā

Buru kuģu modeļu kolekcija

Andres el leton piemiņas māja -

pirmais, starptautiski pazīstamais 

latviešu flamenko mākslinieks -

Andris Kārkliņš;

Rojas ostas pārvalde - jahtu osta; 

burāšanas apmācības



Daba, izziņa, tradīcijas

Pūrciema Baltā kāpa

Kaltenes akmeņainā jūrmala

Kaltenes akmens kalvas

Putnu vērošanas tornis Kaltenes

jūrmalā

Brīvdabas taka gar Rojas upi

Dzintras Pētersones skaistais

dārzs Rojā

Māksla un izstāžu zāles Rojā – 5

izstāžu zāles



Daba, izziņa, tradīcijas

SIA «Kaltenes Zivis» - zivju kulinārija, salāti, 

degustācijas

«Zivju namiņš pie Jura» - zivju produkcija, 

vasaras āra kafejnīca

Saimniecības «Rudes Vētras» apskate – audzē 

šarolē šķirņu govis; dažādi piedāvājumi ģimenēm 

ar bērniem

«Cīrulīšu» mājas vīna degustācija – plašs 

sortiments dažādu mājas vīnu (pieneņu, vīnogu, 

ķirbju, cidoniju, ērkšķogu, plūmju un citi) un sidru. 

Degustācija kopā ar vietējiem gardumiem!



Sadarbība ar novada tūrisma 

uzņēmējiem

Rojas novada tūrisma 
biedrība

✓ Dibināta 2011. gada 11. 

februārī

✓Patreiz 27 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



RTB aktivitātes

Īstenoti 6 LEADER projekti

No 2012 līdz 2014. gadam

pārstāvēja sevi Latvijas

nacionālajā valsts stendā,

starptautiskajās tūrisma

izstādēs Lietuvā un Igaunijā

Pavasarī organizē pieredzes

apmaiņas braucienus uz

dažādām Latvijas vietām

Rojas Upes svētki – «Senais

Vikingu ceļš» - šovasar jau 5

reizi!



2018.g. nozīmīgākie pasākumi 

Rojas novadā

14.04. - IV Džeza un vieglās mūzikas ansambļu konkurss 

"Rojas ritmi"

19.05. - Muzeju nakts Rojas Jūras zvejniecības muzejā 

26.05. - Rojas novada svētki 

23.06. – Līgo svētki un  atjaunotā Kaltenes 

kluba/bibliotēkas  atklāšana 

14.07 – Zvejnieksvētki Rojā

27.-28.07. – Brīvdabas kino vakari

11.08. – Vislatvijas Zaļumballe Valgalciemā

18.08. – Rojas upes svētki «Senais Vikingu ceļš»

25.08. - Senās Uguns nakts Rojas pludmalē un Baso pēdu 

ultramaratons 



Paldies par uzmanību!

Rojas novada Tūrisma Informācijas Centrs


