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Definīcijas 
Stratēģijā izmantotas šādas definīcijas:  

Apzīmējums  Avots   Definīcija  

Darbības  plāns  -  

stratēģija  

2015.gada 28.aprīlis 

Ministru kabineta 

instrukcija Nr.3 

“Kārtība, kādā 

izstrādā un aktualizē 

institūcijas darbības 

stratēģiju un novērtē 

tās ieviešanu” 

Institūcija stratēģijā atspoguļo informāciju par 

situāciju institūcijas pārvaldītajās politikas 

jomās kopumā, izvirzot stratēģijas plānošanas 

ciklam tādus mērķus, prioritātes un 

sasniedzamos rezultātus, kas ir saistoši arī 

attiecīgā Ministru kabineta locekļa padotības 

iestādēm, bet padotības iestāde stratēģijā sniedz 

detalizētāku informāciju par attiecīgās politikas 

jomas (nozares, apakšnozares) īstenošanu 

atbilstoši šīs instrukcijas 

Rojas novada 

Attīstības programma 

Rojas novada domes 

19.01.2016. sēde  

lēmums Nr.6 

(1.protokols 

6.punkts) 

Ilgtspējības principā balstīts vidēja termiņa 

plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar 

Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

Rojas novada 

Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 

Rojas novada domes 

19.01.2016. sēde  

lēmums Nr.6 

(1.protokols 

6.punkts) 

Ilgtspējības principā balstīts ilgtermiņa 

pamatdokuments, saskaņā ar ko tiek izstrādāta 

novada Attīstības programma un atbilstoši 

stratēģijai tiek izstrādāts Rojas novada 

teritorijas plānojums un citi plānošanas 

dokumenti 

SVID analīze  - Stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj 

noteikt projekta stiprās puses, vājās puses, 

iespējas un draudus.  

 

 

 

Saīsinājumi un apzīmējumi  
Metodikā izmantoti šādi saīsinājumi un apzīmējumi:  

Saīsinājums  Apzīmējums  

SM3 Stratēģiskais mērķis 

15M-K Ilgtermiņa mērķis 

7M Vidēja termiņa mērķis 

ES   Eiropas Savienība  

SAM Specifiskie atbalsta mērķi 

KM  Kultūras ministrija  

LR   Latvijas Republika  

DP Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”  

5.5.1.SAM 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus" 
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Normatīvā bāze  
Stratēģijas izstrāde balstīta uz šādiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un to prasībām:  

Politikas plānošanas dokumenti  
- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvijas Republikas Saeimas 

2010.gada 10.jūnija Paziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam apstiprināšanu); 

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam (2012.gada 20.decembra 

Latvijas Republikas Saeimas paziņojums “Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-

2020.gadam”); 

- Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam (apstiprinātas ar Ministru 

kabineta 2013.gada 29.oktobra rīkojums Nr.496 “Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 

2013.-2019.gadam”; 

- Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija” (apstiprinātas ar 

Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401 “Par kultūrpolitikas 

pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija"); 

- Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 

2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130 “Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-

2020.gadam”); 

- Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar 

Ministru kabineta 2017.gada 10.maija rīkojumu Nr.233 “Grozījumi Vides politikas 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam”); 

- Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam (apstiprinātas ar 

Ministru kabineta 2014.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.326 “Par Latvijas tūrisma attīstības 

pamatnostādnēm 2014.‒2020.gadam”; 

- Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 

2013.gada 7.augustu rīkojumu Nr.361 “Par Ainavu politikas pamatnostādnēm 2013.-

2019.gadam”); 

- Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (apstiprinātas ar 

Ministru kabineta 2011.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.169 “Par Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam”), viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

„Latvija 2030” īstenošanas soļiem; 

- Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošie  noteikumi Nr.22/2011 

„Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”; 

- Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam (apstiprināta ar Rojas 

novada domes 19.01.2016. lēmumu Nr.6 (protokols Nr.1,6. punkts) “Par attīstības 

dokumentu apstiprināšanu”); 

- Rojas novada attīstības programma 2015.–2021.gadam (apstiprināta ar Rojas novada 

domes 2011.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.6 “Par Rojas attīstības dokumentu apstiprināšanu”). 

Darbības programmas papildinājums 

- Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums. 

Metodikas un vadlīnijas  
- Projekta idejas veidlapas izstrādes vadlīnijas darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju 

priekšatlasei; 

- Publisko iepirkumu vadlīnijas. 

Likumi  
- Likums "Par pašvaldībām"; 

- Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas 

perioda vadības likums; 

- Būvniecības likums; 

- Publisko iepirkumu likums. 

http://likumi.lv/ta/id/86678-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem
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Ministru kabineta noteikumi  
- Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”;  

- 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.322 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 

un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi”. 

 

Stratēģijas mērķis un darbības sfēra 
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides 

aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus" objektu investīciju piesaistes ilgtermiņa darbības stratēģijas mērķis - pamatot 

finanšu pieprasījumu objektā plānotajiem nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī  objekta 

uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij. Investīcijām 

objektos jāatbilst nosacījumiem, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta 

uzturēšanas izmaksām. 

Stratēģijas mērķi plānots sasniegt, pamatojoties uz valstī un pašvaldībā spēkā esošiem 

normatīviem aktiem un plānošanas dokumentiem. 

Atbilstoši Rojas novada attīstības programmai (2015.-2021.) un Rojas novada 

ilgtspējīgās attīstības stratēģijai (2015.-2030.) (apstiprināts Rojas novada domes 19.01.2016. 

sēdē ar lēmumu Nr.6 (1.protokols 6.punkts), Rojas pašvaldības plānotais attīstības 

pamatvirziens ir pakalpojumu, tai skaitā kultūras pakalpojumu, attīstība, lai stimulētu vispusīgu 

iedzīvotāju attīstību, radošu personību veidošanos novadā, saglabātu un attīstītu Latvijas 

kultūras kapitālu un veicinātu piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, veidojot kvalitatīvu 

kultūrvidi.  

Rojas estrādē plānotās investīcijas ir apstiprinātas Rojas novada domes attīstības 

programmā (2015.-2021.) un Rojas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā (2015.-2030.), kā 

arī ir definētas kultūrvides prioritātes Rojas pašvaldības kultūrpolitikas un kultūras 

pakalpojumu paplašināšanas plānošanas dokumentos. 

Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos izvirzīti divi konkrēti mērķi: 

- Stratēģiskais mērķis (SM3): 

Cilvēks–stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu personību un kvalitatīva darbaspēka 

veidošanos novadā, nodrošinot atbilstošas izglītības iespējas mūža garumā, priekšnoteikumus 

jaunrades izpausmēm un veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

- Ilgtermiņa mērķis (prioritāte): 15M –K 

Roja – Ziemeļkurzemes piekrastes kultūras centrs, kurā radošas mākslas, mūzikas un 

kinomākslas novitātes balstās uz stabilām tradīcijām, iedzīvotāju darbīgumu, ieinteresētību 

kultūras un mākslas norisēs.  

Vidēja termiņa mērķi Rīcības virzieni Rīcības 

7M-

K-2 

Dažādot brīvdabas 

pasākumu norises 

iespējas Rojas 

ciematā 

RV-

K-2 

Brīvdabas estrādes 

izveide Rojā 

K-3 Izbūvēt brīvdabas 

estrādi Rojā 

Rojas novada attīstības programmai (2015.-2021.) un ilgtspējīgās attīstības stratēģijai 

(2015.-2030.) 

 

Galvenā stratēģijas darbības sfēra vērsta uz jauna, ekonomiski pamatota pakalpojuma 

izveidi, kas atrodas maksimāli tuvu pakalpojuma saņēmējam, radot kvalitatīvu un mūsdienu 

prasībām atbilstošu kultūrvidi. 
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1. Rojas brīvdabas estrādes organizācijas apraksts 

 
1.1. Objekta darbības pilnvarojums  

Rojas brīvdabas estrādes būvniecība plānota Rojas ciema dienvidu malā, teritorijā pie 

Jūras un Ostas ielu krustojuma, līdzās jau izveidotajām auto stāvvietām. Rojas brīvdabas 

estrādes teritorija atrodas kāpās tieši pie Rojas pludmales un ir apaugusi ar tai raksturīgo koku 

un krūmu veģetāciju. Dabīgais kāpu reljefs ir īpatnība, kas raksturīga tradicionālam piejūras 

mežam, ko izmantos kā “odziņu” estrādes apkārtnes labiekārtošanai. 

Rojas brīvdabas estrāde būs Rojas novada pašvaldības īpašums. Rojas brīvdabas 

estrādi paredzēts izbūvēt nekustamā īpašuma “Rojas estrāde”, Roja, Rojas nov., ar kadastra 

Nr.8882 008 1121, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.8882 008 1081, kas Rojas 

novada pašvaldībai ir iznomāta uz laiku līdz 31.12.2045., nomas tiesību ierakstot Rojas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012751. 

Rojas brīvdabas estrāde tiks būvēta zemes vienībā, kuras adrese ir Selgas iela 1, Roja, 

Rojas novads. Rojas brīvdabas estrāde darbosies, pamatojoties uz Rojas novada domes 

apstiprinātu nolikumu. Rojas brīvdabas estrādes apsaimniekošanu un darbību nodrošinās Rojas 

novada pašvaldības iestāde Rojas Kultūras centrs, kuras darbības pamatmērķis ir kultūras 

vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, vadoties no Valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.  

 

1.2. Objekta vadības modeļa un organizatoriskās struktūras definēšana  

Rojas Kultūras centrs realizēs Rojas brīvdabas estrādes pārvaldes funkciju: 

1.2.1.Rojas Kultūras centra realizēto Rojas brīvdabas estrādes darbību pārraudzīs un 

metodiski vadīs Rojas novada pašvaldības Kultūras darba organizators (turpmāk – 

organizators); 

1.2.2. Kultūras darba organizators, pamatojoties uz amata aprakstu, savas kompetences 

ietvaros un saskaņā ar LR likumdošanu, vadīs, pārraugot Rojas Kultūras centru, būs 

atbildīgs arī par Rojas brīvdabas estrādes darbību: 

1.2.2.1. izstrādās Rojas Kultūras centra darbības plānu un budžetu, Rojas brīvdabas 

estrādei, ko iesniegs domei apstiprināšanai; 

1.2.2.2. sagatavos un iesniegs domei priekšlikumus Rojas Kultūras centra štatu sarakstam 

un atalgojumam, nodrošinot Rojas brīvdabas estrādes apsaimniekošanu un kultūras 

darbu; 

1.2.2.3. pārraudzīs Rojas Kultūras centra darbu ar finanšu līdzekļiem un valdījumā nodoto 

mantu Rojas brīvdabas estrādē; 

1.2.2.4. sniegs priekšlikumus Rojas brīvdabas estrādes darbības uzlabošanai, jaunu 

pakalpojumu radīšanai u.c. ar estrādes darbību saistītos jautājumos. 

1.2.3. Rojas Kultūras centra vadītāja organizēs biļešu tirdzniecību uz pasākumiem un 

tirgotājus pasākumu norises laikā, slēgs ārpakalpojumu līgumus: 

1.2.3.1. ar pasākumu organizatoriem, gadījumos, ja Rojas brīvdabas estrādē nenotiks 

pašvaldības rīkoti pasākumi; 

1.2.3.2. tehniskiem darbiniekiem, skaņas un gaismas operatoriem; 

1.2.3.3. biļešu tirgotājiem un kontrolieriem; 

1.2.3.4. apsardzes darbiniekiem; 

1.2.3.5. sētniekiem un apkopējiem. 

1.2.4. Rojas Kultūras centrā strādās mākslinieciskās daļas vadītājs, kurš atbildēs par 

kultūras un mākslas programmām, organizēs, plānos un vadīs pasākumus, kuri notiks kā 

kultūras centrā, tā brīvdabas estrādē, strādās pie pasākumu reklamēšanas un mārketinga. 

1.2.5.Kontroles funkcija: 

1.2.5.1. Rojas novada pašvaldības izpilddirektors vērtēs Kultūras darba organizatora 

veiktā darba kvalitāti, Kultūras darba organizators vērtēs un kontrolēs Kultūras centra 

vadītāja darba kvalitāti, bet Kultūras centra vadītājs vērtēs un kontrolēs Rojas kultūras 

centra darbinieku un ārpakalpojumu sniedzēju darba kvalitāti. 
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1.2.5.2. Katram no darbiniekiem amata aprakstā ir noteikti pienākumi un tiesības, 

darbinieki ir iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. Darbinieku darba algas līmenis ir tieši 

saistīts ar viņu darba kvalitātes izvērtējumu, kas notiek ne retāk, kā reizi gadā. 

1.2.6. Finanšu izmaksas un administratīvā efektivitāte: 

1.2.6.1. Pamatojoties, ka plānotais objekts ir brīvdabas estrāde, tad darbs šeit notiks 

galvenokārt laika periodā no maija līdz septembrim, jo pārējā laikā pasākumi notiek Rojas 

Kultūras centrā, un tas pārvaldes funkciju nodrošināšanai papildus finanšu izdevumus 

neradīs, jo abi plānotie darbinieki ir Kultūras centra darbinieki. 

1.2.6.2. Pasākumu apskaņošana, gaismošana, informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu 

u.c., izmaksas, biļešu tirgotājiem, kontrolieriem, apsardzes darbiniekiem, sētniekus u.c., 

izmaksas neskars pašvaldības budžetu, jo tās tiks iekļautas pasākumu biļešu cenās. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Rojas brīvdabas estrādes misija, vīzija un vērtības 

 
2.1. Misija 

Saglabāt un attīstīt vienotās kultūras telpu, tādā veidā sekmējot nacionālās identitātes 

uzturēšanu un piederības savam novadam, reģionam un tautai apzināšanai. 

Turpinot darbu pie jaunu kultūras un mākslas procesu radīšanas, esošo vērtību 

uzturēšanas un kvalitātes paaugstināšanas Rojas novadā, tiek nodrošināta daudzpusīga 

iedzīvotāju izglītošana kultūras un mākslas jomā.  

Veicinot līdzsvarotu un pārdomātu novada ilgtermiņa attīstību, rodas labvēlīgi 

priekšnosacījumi dažādu citu nozaru attīstībai, piemēram, tūrisms, uzņēmējdarbība, 

pakalpojumi u.c.  

 

2.2. Vīzija  

Izveidot ar Rojas brīvdabas estrādes saistītu infrastruktūru, radot jaunus un 

pilnveidojot esošos kultūras pakalpojumus. Palielināt Rojas novada apmeklējušo tūristu skaitu, 

palielināt Rojas novada viesnīcās un naktsmītnēs nakšņojošo viesu skaitu un Rojā turpinātu 

attīstīties kultūras tūrisms, pilnveidojot Rojas novadu, kā kultūras un mākslas baudītāju vietu, 

kur uzturēties ne tikai kultūras pasākumu pasākuma laikā, bet arī pirms un pēc tiem. Rojas 

novadā tiek piedāvāti arī citi kvalitatīvi pakalpojumi muzejā, izstāžu zālēs, kultūras centrā, un 

citās ar kultūrizglītību saistītās vietās, kā arī radīsies jaunas, netradicionālas vietas, kur 

interesentiem būtu iespēja izbaudīt cita līmeņa un jomas kultūras un mākslas notikumus. 

 

Izpilddirektors 

Rojas Kultūras centra vadītājs 

Rojas kultūras darbinieki 

Mākslinieciskās daļas vadītājs 

Skaņas/ gaismas operators 

Biļešu tirgotāji/ kontrolieri 

Apsardzes darbinieki 

Apkopēji 

Sētnieki 

 

Rojas kultūras darba organizators 
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2.3.  Vērtības 

Rojas novads ir atpazīstams ar kultūras tradīcijām - Zvejnieksvētkiem, kas Rojā tiek 

rīkoti jau no 1950.gada, starptautisko kino, mākslas un kultūras festivālu “RojaL”, Seno uguns 

nakti u.c. un jaunradītiem pasākumiem – mākslas simpoziju “Roja LAB” u.c. Pavasara, rudens 

un ziemas sezonā bagātīgu kultūras pasākumu piedāvājumu sniedz Rojas kultūras centrs, kurā 

koncertus, izrādes un pasākumus apmeklē skatītāji no Talsu, Dundagas, Engures, Mērsraga un 

citiem novadiem. Vasaras mēnešos diemžēl kultūras pakalpojumu piedāvājumu apgrūtina 

piemērotas infrastruktūras – brīvdabas estrādes trūkums. Ik reizi, rīkojot pasākumu, nākas 

meklēt risinājumus, lai varētu organizēt pasākumus brīvā dabā.  

Pēc Rojas brīvdabas estrādes izbūves, tā sākotnēji tikts izmantota gan lielāku, gan 

mazāku kultūras pasākumu organizēšanai gada siltajos mēnešos – no 1.maija līdz 

15.septembrim, bet vēlākā laika periodā, kad brīvdabas estrāde jau būtu atpazīstama ar plašiem 

un kvalitatīviem  pasākumiem, sezona varētu tiktu pagarināta.  

Izveidojot šo pasākumu norises vietu, brīvdabas estrādē, būs iespējams organizēt gan 

Rojas Kultūras centra pasākumus, gan koncertapvienību organizētus pasākumus, amatieru un 

profesionālo teātru izrādes utt., jo jau pašreiz Rojas kultūras darba organizatori ar esošajiem 

darbinieku resursiem spēj nodrošināt kvalitatīvus un plaši atpazīstamus pasākumus. 

Rojas Jūras zvejniecības muzejs strādā pie informācijas apkopošanas par lībiešiem 

(līviem), viņu tradīciju un kultūras izpētes. Arī Rojas ciema vārds ir cēlies no lībiešu valodas, 

kas tulkojumā nozīmē “duļķupe”. Tā kā līvi ir vieni no septiņām Baltijas jūras somu tautām, 

kuri pirmsākumos dzīvojuši Daugavas labajā krastā līdz Aizkrauklei, 100 km platā joslā gar 

Rīgas jūras līci, Ziemeļkurzemē un dažos novados Daugavas kreisajā krastā, un kas kā vienota 

etniska grupa visilgāk saglabājās Ziemeļkurzemē, tad iecerēts Rojas brīvdabas estrādē organizēt 

ar lībiešiem saistītus kultūras pasākumus.  

Lībiešu nacionālās kultūras uzplaukums tika piedzīvots Latvijas brīvvalsts laikā no 

1918. – 1940.gadam, kad lībiešu valodu un kultūras attīstību veicināja līvu sabiedriskā 

organizācija LīvōdĪt (Līvu savienība), kas aktīvi darbojās līdz pat 1940.gadam, izdodot 

lasāmgrāmatas, līvu vārdnīcu, tautasdziesmu krājumus un nošu krājumus, kā arī savu 

laikrakstu. 

Mūzikai līvu tautas vēsturē vienmēr bijusi vienojoša loma. Pirmie līvu kori jau sāka 

darboties 1922.gadā. Līvu mūzikas folkloras savākšanā aktīvi piedalījies latviešu komponists 

Emils Melngailis, kurš līvu tautasdziesmas ir izmantojis arī savās kompozīcijās un koru 

dziesmu apdarēs. Piemēram, līvu tautasdziesma “Pūt vējiņi” ir kļuvusi par neatņemamu 

latviskuma sastāvdaļu. Arī mūsdienās un pat padomju okupācijas gados Rojas koru repertuārā 

vienmēr bijusi kāda līvu tautasdziesma, kas piesaistījusi klausītāju ar savu īpatnējo somugrisko 

skanējumu. Līvu tautai asimilējoties latviešos, notika arī līvu tradicionālās mūzikas asimilācija, 

tāpēc tagadējā latviešu tautas mūzika ietver sevī arī lielu daļu līvu muzikālā mantojuma. 

Rojas pašvaldībai ir izveidojušies labi ilgtermiņa kultūras sakari ar sadraudzības 

pilsētām Vācijā, Zviedrijā un Šveicē. Plānots minētos kultūras sakarus izmantot, lai paplašinātu 

starptautiskus kultūras piedāvājumus un latviešiem būtu iespēja iepazīties ar citu valstu kultūru, 

izmantojot Rojas brīvdabas estrādes radītās iespējas. 

Rojas estrādes kompleksam ir izvēlēta skaista vieta priežu mežā pie jūras. Apkārtējā 

vides sekmēs Rojas brīvdabas estrādes izveidošanu par pievilcīgu un atšķirīgu vietu. Estrādes 

komplekss iecerēts slīpumā, kā amfiteātris. Šāds risinājums ir izdevīgs gan no skatītāju, gan 

mākslinieku viedokļa. Novietojums ir pateicīgs, jo sēžot jebkurā vietā amfiteātrī, distance starp 

tiem, kas uzstājas un skatītājiem ir pietiekoši neliela, lai visiem rastos klātbūtnes sajūta. Estrāde 

būs liela, tomēr ne tik liela, lai nevarētu šeit mākslu baudīt tuvplānā. Apkārtnes daba, jūras un 

pludmales tuvums klausītājiem un skatītājiem ļaus justies brīvi un baudīt pasākumus. Blakus 

esošā jūra un pludmale dos iespēju apvienot vasaras atpūtu un pastaigas ar kultūras pasākumu 

apmeklēšanu. 

Rojas brīvdabas estrāde ievērojami uzlabos infrastruktūru kultūras produktu 

piedāvājumam un attiecīgi to popularizēšanu tūristiem, kuri apmeklē Roju. Tādejādi vienlaikus 
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attīstot kultūras infrastruktūru, tiks būtiski paaugstināta kultūras produktu izmantošanas 

efektivitāte un sabiedrības aktivitāšu vajadzībām dažādās sociālekonomiskajās jomās Rojas 

novadā. 

Brīvdabas estrāde ļaus krietni lielāku daļu no Rīgā pieejamā kultūras piedāvājuma 

decentralizēt un baudīt arī ārpus Rīgas – Rojā. Kvalitatīva brīvdabas estrāde ar vismaz trīs reizes 

lielāku ietilpību kā Rojas Kultūras centra ēka dos iespēju estrādē uzstāties māksliniekiem, kuri 

iepriekš neizvēlējās Roju kā koncerta un uzstāšanās vietu. 

 

3. SVID analīze  
Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

▪ Rojas brīvdabas estrāde  

▪ Novietojums pludmales tuvumā 

▪ Novietojums pie šosejas Rīga – Kolka 

▪ Tuvākajā apkaimē nav līdzvērtīgas 

brīvdabas estrādes, kas varētu uzņemt tik 

lielu apmeklētāju skaitu, līdz ar to Rojas 

estrādei ir iespējas kļūt par vasaras 

pasākumu centru Ziemeļkurzemē 

▪ Rojas estrāde būtu viena no nedaudzajām 

brīvdabas estrādēm Latvijā ar jumta 

segumu, kas ļautu laika apstākļiem 

neietekmēt pasākumu norisi un plānot 

pasākumus jebkuros laika apstākļos 

▪ Estrādes daudzfunkcionalitāte – tā būs 

piemērota koncertiem, izrādēm, 

festivāliem, ballēm, brīvdabas 

konferencēm, kino demonstrēšanai u.c. 

▪ Roja kā iecienīta atpūtas vieta pie jūras – 

unikāla, plaša smilšaina pludmale 

▪ Labiekārtota tūrisma vide tuvākajā 

apkaimē 

▪ Rojas svētku un pasākumu rīkošanas 

ilggadējās tradīcijas un kvalitāte – 

Zvejnieksvētki tiek svinēti no 1950.gada, 

Senās uguns nakts – no 1998.gada 

▪ Rojā notiekošie svētki vasaras sezonā ir 

Latvijā atpazīstami, iecienīti un apmeklēti 

▪ Rojas vasaras sezonas pasākumu 

piedāvājums - Rojas novada svētki, Līgo 

svētku koncerti, kino, mākslas un kultūras 

festivāls “RojaL”, mākslas festivāls “Roja 

Lab”, Rojas upes svētki 

▪ Izveidojusies sadarbība ar koncertu un 

viesizrāžu producentiem un menedžmentu 

– sadarbība ar PANNAs teātri, Dailes 

teātri, Valmieras teātri, u.c. 

▪ Atbalstoša pašvaldība 

▪ Aktīvi cilvēki 

▪ Apzinīgāka jaunatne, salīdzinot ar lielajā 

pilsētām 

▪ Darbavietas un cilvēkresursi 

 

▪ Rojas novada un Latvijas iedzīvotāju 

demogrāfijas negatīvā tendence 

▪ Politiski ekonomiskie apstākļi, kas 

ietekmē ražotājus Latvijā, kā arī Rojas 

novadā, līdz ar to, iedzīvotāju finanses, 

novada nodokļus - mazāk līdzekļu 

iespējams atvēlēt kultūras pasākumiem. 

▪ Īsā siltā sezona. 

▪ Plašais vasaras pasākumu un festivālu 

piedāvājums citur Latvijā 

▪ Novada tēla popularizēšana 
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Ārējie faktori 

Iespējas              Draudi  

▪ Kultūras tradīciju popularizēšana 

▪ Starpnovadu kamerorķestra veiksmīga 

darbība 

▪  Starpnovadu sadarbības partnerattiecības 

kultūras jomā 

▪ Izveidojusies sadarbība kultūrā un mākslā 

ar Zviedriju, Vāciju, Šveici 

▪ ES struktūrfondu finansējuma piesaistīšana 

kultūras infrastruktūras sakārtošanai un 

attīstībai 

▪ Starptautiska mēroga kultūras un tūrisma 

pasākumu organizēšana 

▪ Vietējo iedzīvotāju ekonomiskā migrācija 

▪ Ilgtermiņa reģionālās attīstības 

programmas trūkums, apdraudot jomu 

paredzamību un stabilitāti 

▪ Cilvēkresursu, atsevišķu nozaru 

speciālistu trūkums 

▪ Valsts politikas neprognozējamība, 

demogrāfiskā situācija 

▪ Cilvēku aizbraukšana un kompetentu 

cilvēkresursu maiņa 

▪ Sezonalitāte, laika apstākļu ietekme 

 

Pašvaldība ir apzinājusi un analizējusi iekšējos faktorus un tāpēc ir izstrādāti 

attīstības plānošanas, uzraudzības un kontroles dokumenti, un izvirzīti ilgtermiņa mērķi, bet 

traucējošie ir ārējie faktori, kurus pašvaldība nespēj vai nav likumiska pamatojuma veikt. 

Rojas novada pašvaldībai ir nelielas pašvaldības priekšrocība, ka tās spēj ātri 

identificēt problēmsituācijas un uz tām reaģēt, piesaistot izpildvaru vai domes deputātus. Tas 

atvieglo darbu radošo profesiju pārstāvjiem, uzlabo savstarpējo komunikāciju un dod 

gandarījumu par paveikto.  

 

4. Rojas brīvdabas estrādes darbības virzieni (mērķi), prioritārie 

uzdevumi 

 
Rojas brīvdabas estrādes galvenie darbības virzieni (mērķi): 

- Kultūras attīstība un publisko pasākumu organizēšana 

- Vides pievilcība un dabas mantojuma pieejamības veicināšana 

- Reģionālās identitātes stiprināšana 

- Latvijas valsts simtgades atzīmēšana 

- Tūrisma attīstība pašvaldības teritorijā 

 

4.1. Darbības virziens (mērķis) - Kultūras attīstība un publisko pasākumu organizēšana 

Uzdevumi: 

1) Izstrādāt Rojas brīvdabas estrādes pasākumu darbības plānu un veikt ilgtermiņa 

kultūras pasākumu plānošanu; 

2) Veidot sadarbību ar citiem kultūras darba koordinatoriem un interesentiem kopēju 

daudzveidīgu pasākumu organizēšanā; 

3) Iekļaut Rojas brīvdabas estrādi koncerttūru norišu vietu sarakstā Latvijas mērogā, 

sadarbojoties ar koncertapvienībām; 

4) Iekļaut Rojas brīvdabas estrādi nozīmīgu tematiski saistītu publisko pasākumu 

(Zvejnieksvētki, “RojaL”, Senā uguns nakts u.c.) norišu vietu sarakstā. 

4.2. Darbības virziens (mērķis) - Vides pievilcība un dabas mantojuma pieejamības 

veicināšana 

Uzdevumi: 

1) Nodrošināt publisko pieejamību estrādei, parkam un pludmales teritorijai, īpaši 

uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem; 

2) Labiekārtojot Rojas brīvdabas estrādes parka teritoriju, akcentēt estrādes tuvumā 

esošo kāpu un priežu meža ainavu, izmantojot skujeņus, smilgas un akmeņus; 
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3) Projektējot Rojas brīvdabas estrādes teritoriju, iekļaut tādus vides dizaina elementus, 

kas veido pievilcīgāku parka teritoriju un nodrošina tā izmantošanas funkcionalitāti. 

4.3. Darbības virziens (mērķis) - Reģionālās identitātes stiprināšana 

Uzdevumi: 

1) Izveidot par esošajiem vēsturiskajiem notikumiem, tradīcijām un kultūras vērtībām 

izglītojošu pasākumu programmas ģimeņu ar bērniem piesaistīšanai;  

2) Iedibinot jaunas kultūras tradīcijas un pasākumus, lielāku uzsvaru likt uz latviskās 

identitātes un savas dzimtās vietas izzināšanas un radīt iespējas lepoties ar savu 

novadu; 

3) Piesaistīt jaunu, kompetentu personālu patriotisko pasākumu organizēšanā ne tikai 

Rojas brīvdabas estrādē, bet arī citās vietās (muzejā, izstāžu zālēs u.c.), lai 

pasākumam būtu plašāks skanējums un tiktu aptverta lielāka teritorija vienlaikus.  

4.4. Darbības virziens (mērķis) - Latvijas valsts simtgades atzīmēšana 

Uzdevumi: 

1) Turpināt darbu pie Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas un pasākumu 

norišu vietu plānojumā iekļaut Rojas brīvdabas estrādi; 

2) Simtgades programmā iekļaut dažādus kultūras un mākslas žanrus ar mērķi, ka 

noslēdzošais un grandiozākais pasākums notiktu estrādē. 

4.5. Darbības virziens (mērķis) - Tūrisma attīstība pašvaldības teritorijā 

Uzdevumi: 

1) Izveidot ar Rojas brīvdabas estrādes saistītu tūristiem draudzīgu infrastruktūru; 

2)  Organizēt tādus kultūras pasākumus, kas palielinātu Rojas novada viesnīcās un 

naktsmītnēs nakšņojošo viesu īpatsvaru; 

3) Izstrādāt un izvietot Rojas viesu un vietējo iedzīvotāju lielākajās pulcēšanās vietās, 

uzziņas materiālu ar informāciju par Rojas brīvdabas estrādi, pasākumiem, kā arī 

citu būtisku informāciju, kas attiecas uz norisēm Rojas pašvaldības teritorijā; 

4) Izveidot un popularizēt dažādas interaktīvus informācijas stendus, kur interesentam 

pieejama informācija par norisēm un pasākumiem Rojas brīvdabas estrādē, kas arī 

pati kā būve būtu interesanta tūristiem, gan informācija par citur, pašvaldības 

teritorijā, plānotajiem pasākumiem; 

5) Dalība tūrisma materiālu izveidē, iekļaušanās vienotajā tūrisma galamērķa 

veicināšanās sistēmā. 

 

5.Rojas brīvdabas estrādes plānotie darbības rezultāti 

 
Rojas brīvdabas estrādes pasākumu programma saistīta ar kultūras un mākslas 

pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturiskās un dabas vērtību saglabāšanu, reģionālās identitātes 

stiprināšanu un tūrisma veicināšanu. 

Plānotās norises – 2019.- 2025.gadam: 

Pasākums/ Pasākuma 

veids 

2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 

Rojas pašvaldības 

organizētie pasākumi 

8 8 8 8 8 8 8 

Ziemeļkurzemes 

pasākumi 

2 2 3 3 4 4 4 

Kurzemes reģiona 

pasākumi 

2 3 3 4 4 4 4 

Vieskoncerti  8 9 10 10 12 12 12 

Brīvdabas kino seansi 5 6 7 7 8 8 8 

Brīvdabas izstādes 4 5 5 6 7 7 7 

Senioru pasākumi 3 4 4 4 5 5 5 
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Dažādu žanru deju 

pasākumi 

5 7 7 8 8 8 8 

Ārvalstu sadraudzības 

pasākumi 

5 5 5 6 6 6 6 

 

Rojas novada rīkotie svētki – Rojas novada svētki, Līgo svētki, Kino, mākslas un 

mūzikas festivāls “RojaL”, Rojas upes svētki, Senā uguns nakts, senioru svētki, ģimenes diena, 

deju kopu koncerti, Ziemassvētku open-air pasākums. 

Starpnovadu pasākumi – Senioru deju kolektīvu sadancis, Talsu apriņķa koru 

kolektīvu Dziesmu diena, nākotnei – Kurzemes reģiona deju kolektīvu sadancis, modes deju 

kolektīvu festivāls, amatierteātru salidojums u.c. 

Viesizrādes, vieskoncerti – sākumā siltajā sezonā 1x mēnesī, nākotnē ik mēnesi katrā 

nedēļas nogalē. 

Brīvdabas konferences, lektoriji – mērķis ar pieaugošu tendenci. 

Brīvdabas izstādes – 1(vienu) līdz 2(divas) x mēnesī. Tālākā nākotnē plānots 

pagarināt sezonu ar dažādiem pasākumiem arī ziemas periodā. 

Tradicionālie kultūras pakalpojumi:  

- Rojas novada svētki; 

- Zvejnieksvētki; 

- Kino, kultūras un mākslas festivāls “RojaL”; 

- Senā uguns nakts u.c. 

Rojas novada pašvaldībai ir noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi ar SIA “L Tips”, ar biļešu 

tirdzniecības pakalpojumu sniedzēju “Biļešu paradīze”, koncertu organizatoru SIA “BRIG”, 

biedrību “Baltijas skaņas”, “Latvijas Kinematogrāfistu savienību” u.c., bet Rojas Kultūras 

centram ir pārāk maza apmeklētāju ietilpība, tādēļ nepieciešama Rojas brīvdabas estrādes 

izbūve ar vietu lielākām apmeklētāju masām.  

Jaunizveidotie kultūras pakalpojumi: 

- Senioru koru festivāls; 

- Lībiešu kultūras un mākslas simpozijs; 

- Līnijdeju un moderno deju kolektīvu ikgadējie festivāli;  

- Pašvaldības sadraudzības pilsētu Vācijā, Zviedrijā un Šveicē koncerti; 

- Pašvaldību sadarbības koncerti un kultūras pasākumi ar blakus esošajiem 

novadiem. 

 

5.1.  Pasākumu programmas raksturojums 
Pasākumi iedalīsies trīs dažāda mēroga grupās: 

1) Pašvaldības organizētie pasākumi (gadskārtu ieražas, kino seansi, vietējo 

amatierkolektīvu koncerti/ pasākumi utt.), 

2) Sadarbības projekti (starpnovadu deju un sadziedāšanās pasākumi, 

Kurzemes reģionālie koncerti un tematiskie pasākumi, pārrobežu 

sadraudzības pasākumi u.c.), 

3) Brīvdabas estrādes iznomāšana koncertapvienībām, biedrībām vai citām 

institūcijām, lai nodrošinātu trešo personu pasākumu norisi. 

Rojas brīvdabas estrādes būve plānota, kā publiski pieejama vieta, kas atvērta 

tūristiem, apskatei, bet projektā ieplānotas arī biļešu kontroles vietas un teritorijas iežogojums, 

organizētiem maksas pasākumiem. 

Plānots ne tikai estrādes apmeklētāju skaita palielinājums, bet arī par uzņēmējdarbības 

paplašināšanu, jo pievadceļi projektēti tā, lai estrādes teritorijā iekļūtu tirgotāji ar savu 

produkciju, kā arī vieta tiks atvēlēta mājražotājiem, kas būs kā latviešu gadskārtu tradīcijām 

veltīto pasākumu programmas sastāvdaļa. 

Programmas plānotas sistematizēt tā, ka nedēļas nogalēs – piektdienas vakaros un 

sestdienās būtu ieplānoti tādi kultūras un izklaides pasākumi, kas piesaistītu lielu skatītāju 
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pulku, darbdienu vakaros plānoti kino seansi, ārvalstu delegāciju uzņemšana vai nelieli 

starpnovadu tematiskie pasākumi. Svētdienas tiks atvēlētas teātru un brīvdabas izrāžu 

organizēšanai. 

Pēc Rojas brīvdabas estrādes nodošanas ekspluatācijā, pašvaldība strādās pie tā, lai 

Roja tiktu iekļauta dažādu atpazīstamu Latvijas mēroga vasaras koncerttūru un izrāžu norišu 

vietu sarakstā. Tā kā estrādi plānots izbūvēt ar stacionāru jumtu, tad jau projektēšanas gaitā, 

konsultējoties ar Latvijā pazīstamiem akustiķiem, gaismas un skaņas profesionāļiem, tika 

izteikta atzinība par Rojas brīvdabas estrādes koncepciju un izteikta vēlme slēgt sadarbības 

līgumus. 

5.2.Noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/ prognoze 
Gads/ 

Pasākumu veids 

2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. KOPĀ 

Rojas pašvaldības 

organizētie 

pasākumi 

8 

7000 

8 

7500 

8 

8000 

8 

9000 

8 

10000 

8 

10000 

8 

10000 

56 

61 500 

Ziemeļkurzemes 

pasākumi 

2 

1000 

2 

2000 

3 

3500 

3 

4000 

4 

4000 

4 

4000 

4 

4000 

22 

22 500 

Kurzemes reģiona 

pasākumi 

2 

2500 

3 

3000 

3 

3500 

4 

4000 

4 

5000 

4 

5000 

4 

5000 

24 

28 000 

Vieskoncerti  8 

9000 

9 

10000 

10 

11000 

10 

13000 

12 

15000 

12 

15000 

12 

15000 

73 

88 000 

Brīvdabas kino 

seansi 

5 

1500 

6 

2000 

7 

2500 

7 

3000 

8 

3500 

8 

3500 

8 

3500 

49 

19 500 

Brīvdabas 

izstādes 

4 

3500 

5 

4000 

5 

4500 

6 

5000 

7 

5500 

7 

5500 

7 

5500 

41 

33 500 

Senioru pasākumi 3 

1500 

4 

2000 

4 

2000 

4 

2500 

5 

3000 

5 

3000 

5 

3000 

30 

17 000 

Dažādu žanru 

deju pasākumi 

5 

5000 

7 

6000 

7 

7000 

8 

7500 

8 

8500 

8 

8500 

8 

8500 

51 

51 000 

Ārvalstu 

sadraudzības 

pasākumi 

5 

2000 

5 

2500 

5 

2500 

6 

3000 

6 

3500 

6 

3500 

6 

3500 

39 

20 500 

Plānotais 

pasākumu/ 

apmeklētāju 

skaits 

42 

 

33000 

49 

 

39000 

52 

 

44500 

56 

 

51000 

62 

 

58000 

62 

 

58000 

62 

 

58000 

385 

 

341 500 

 

Procentos 9,67% 11,43% 13,03% 14,93% 16,98% 16,98% 16,98% 100% 

 
Tā kā plānoti arī tematiskie pasākumi senioriem un personām ar invaliditāti, tad 

brīvdabas estrādes projektā iestrādāts arī šis aspekts – pakāpieni ar nelielu augstumu, 

uzbrauktuves/ nobrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iespēja zāles sānos stipra vēja 

gadījumā transformēt sienas, skatītāju sēdvietas ar atzveltnēm, sanitāro mezglu pielāgošana 

u.c. 

Koncertiem, kuros ieplānota jauniešu auditorija, pirms skatītāju zonas un zāles 

aizmugurē, paredzēta vieta dejošanai, bet lielos koru koncertos šajās zonās iespējama 

dalībnieku izvietošana.  

Laikā kad nenotiks organizētie kultūras pasākumi, visa brīvdabas estrādes teritorija 

būs  pieejama apmeklētājiem, teritoriju nodrošinot ar video novērošanu, bet diennakts tumšajā 

laikā, estrādes apkārtne tiks izgaismota.  

Pirms brīvdabas estrādes projektēšanas darbiem, pašvaldība organizēja dažādu 

auditoriju un sabiedrības pārstāvju tikšanās ar mērķi, noskaidrot, kādos pasākumos iedzīvotāji 
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vēlas iesaistīties un piedalīties, tikai pēc tam tika plānoti daudzveidīgie pasākumi, kas atbilstu 

visdažādākajām mērķauditorijām. Īpaši rūpīgi ir plānotas piekļuves un atpūtas iespējas un tas, 

kā estrādē atvieglot darbu personām, kas veic uzkopšanas un tehniskos darbus. Pēc šādiem 

priekšdarbiem, pēc Rojas brīvdabas estrādes izbūves, aicinot skatītājus apmeklēt pasākumus, 

pašvaldība var būt pārliecināta, ka katra kultūras vai mākslas norise nesīs gandarījumu. 

Lai labi justos pasākumu apmeklētāji, ir domāts par virzieniem, lai novirzītu lielas 

skatītāju plūsmas un būtu ērta pieeja biļešu tirdzniecības un kontroles vietām, sēdvietām 

skatītāju zālē un labierīcībām. Uz brīvdabas estrādes teritoriju jau tagad ved labas kvalitātes 

pievadceļi, bet pie estrādes plānots izbūvēt auto transporta stāvlaukumus, kuros ieplānotas 

atsevišķas vietas autobusiem, vieglajiem transporta līdzekļiem, bet tiem, kas veiks pasākuma 

tehnisko nodrošinājumu, būs atsevišķs pievadceļš, kas pievedīs pie pašas skatuves un 

tehniskajām palīgtelpām. 

6.Publicitāte 

 
6.1.Rojas brīvdabas estrādei tiks izveidota sava interneta vietne, kurā regulāri būs atrodama 

visa nepieciešamā informācija par pasākumiem, infrastruktūru, kontakti utt. 

6.2.Paralēli informācija par pasākumiem tiks publicēta arī Rojas novada mājaslapā: 

www.roja.lv. Informācija divas reizes mēnesī tiks sniegta arī pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Banga”. Šis izdevums sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” nonāk līdz katras 

novada mājsaimniecības, iestādes vai uzņēmuma pastkastei. 

6.3.Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, tiks izmantoti arī mūsdienu sociālās 

komunikācijas veidi, izveidojot Rojas brīvdabas estrādes kontus twitter.com, kā arī 

draugiem.lv un facebook.com, kā arī ar laiku tiks izvietoti interaktīvi stendi. 

6.4.Informācija par norisēm Rojas brīvdabas estrādē tiks sniegta televīzijas un radio 

raidījumiem, un interneta portāliem. Par pasākumiem tiks veidoti reklāmas plakāti, ko 

izvietos Rojas novada teritorijā, kā arī blakus esošo novadu teritorijās. Par pasākumiem 

reklāma tiks publicēta reģionālajos un valsts mēroga mēdijos, kā arī tiks izvietota vides 

reklāma. 

6.5.Informācijas izplatīšanai īpaši tiks veikta sadarbība ar ziņu aģentūrām, kā arī dažādiem 

interneta portāliem. Tiks izmantoti visi pieejamie bezmaksas komunikācijas līdzekļi. 

6.6.Vietējo iedzīvotāju un citu interesentu informēšana tiks veikta, arī izmantojot pašvaldības 

sociālos tīklus, tādējādi nodrošinot maksimāli ātru informācijas nodošanu dažādām 

mērķgrupām. Iedzīvotāji tiks informēti arī dažādās sanāksmēs un informatīvās sanāksmēs. 

6.7.Rojas brīvdabas estrādes publicitāte tiks veidota, sadarbojoties ar Rojas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciālistu, Rojas Tūrisma informācijas centru un Rojas Jūras 

zvejniecības muzeju. 

 

7.Rojas brīvdabas estrādes ilgtspēja 

 
Ilggadīgās Rojas novada kultūras tradīcijas dabiski apliecina Rojas brīvdabas estrādes 

pastāvēšanas ilgtspējību. Rojas brīvdabas estrādes dzīvotspēju nodrošināšana Rojas novadā 

veiktā kultūras darbība un pārdomātā Rojas brīvdabas estrādes attīstība.  

Rojas brīvdabas estrādes projekta realizācijas rezultātā ieguvēji būs kā Rojas novada 

iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji un to apmeklējošie tūristi, kuri varēs apmeklēt kultūras un 

mākslas pasākumus jaunizveidotā estētiskā un skaistā vietā, kā arī kļūt par koncertprogrammu 

vai tematisko pasākumu dalībniekiem. 

Mērķgrupas ir: iedzīvotāji, skolēni, jaunieši, gados vecāki iedzīvotāji, novada esošie 

un potenciālie uzņēmēji, tūristi un citi viesi. Tiks radīti visi priekšnosacījumi, lai pasākumi būtu 

pieejami cilvēkiem ar kustību vai redzes traucējumiem. 

Ieguvumi: tiks uzlabota Rojas novada kultūras infrastruktūra, uzlabots kultūras un 

mākslas pasākumu piedāvājums, palielināsies novada viesu un tūristu pieplūdums, kā arī 

http://www.roja.lv/
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radīsies jauni uzņēmēji - pakalpojumu sniedzēji, kas vēlēsies kļūt par mājražotājiem vai 

mazajiem uzņēmējiem vai arī vēlēsies piedalīties teritorijas labiekārtošanā, uzturēšanā un 

estrādes darbības nodrošināšanā. 

Pašvaldība ilgtermiņā plānojusi Rojas brīvdabas estrādē papildus pašvaldības 

organizētiem pasākumiem, vairāk organizēt vieskoncertus un viesizrādes, kas izceļas ar savu 

profesionalitāti un tādejādi spēj piesaistīt lielāku skatītāju daudzumu. 

Paredzēti divi finansējuma veidi: pirmajos gados – pašvaldības, vēlākā laika periodā – 

koncertu organizatori segtu izdevumus, kas saistīti ar pasākuma organizēšanu un norisi, bet 

pašvaldība būtu atsevišķu pasākumu līdzfinansētāja.  

Plānoti organizēt ilgtermiņa sadarbības projektus ar ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzējiem, apsardzes firmām un tehnisko iespēju nodrošinātājiem.  

Tā kā Rojas novada teritorijā stratēģijas izstrādes brīdī nav brīvdabas estrādes, tad tās 

izbūve būs viena sapņa piepildījums, par kuru domājuši daudzi Rojas novada iedzīvotāji. Rojas 

novada bagātība ir cilvēkresursi, kas spēj nodrošināt brīvdabas estrādes darbību ilgtermiņā un 

saglabāt jaunradīto vērtību. 

Teritorija, kurā plānota estrādes būvniecība ir pietiekami liela un ieplānota tās 

labiekārtošana ar mērķi, to izmantot arī ziemas periodos. Pašvaldības attīstības plānā iestrādāts, 

ka brīvdabas estrādes teritorijā būs apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase, kā arī blakus jau 

esošajiem bērnu rotaļu laukumiem, ieplānots skeitparks un aktīvās atpūtas laukumi. Perspektīvā 

pie Rojas brīvdabas estrādes tiks izveidots kultūras un aktīvās atpūtas parks. 


