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Labdien!
Skaidrojums par budžeta pozīcijām:
1. Atlīdzība par publisku konkursu organizēšanu sociālajos mēdijos:
Pārnesot notikuma lielāko daļu uz virtuālo vidi palielinās aktivitāšu nozīme sociālajos tīklos,
šajā gadījumā - Reņģēdāju Festivāla FB lapā
https://www.facebook.com/pg/rengedajufestivals2020/posts/?ref=page_internal
Lai noturētu auditorijas interesi, jau pagājušā gada nogalē brīvprātīgi sākām aktivitātes
sociālajos tīklos, stāstot par Festivāla dalībniekiem, zivju resursu apsaimniekošanu un arī
rīkojot konkursus, kur nepieciešamas pietiekams darba apjoms. Vēlāk Zivju Fonda padome
akceptēja šo kā nepieciešamu (akceptējot sākotnējo projekta pieteikumu). Ņemot vērā to, kā
arī sociālās un fiziskās distancēšanās situāciju, tieši izzinošo materiālu un konkursu
organizēšana virtuālajā vidē, šajā gadījumā FB, ir nepieciešama un atbalstāma Reņģēdāju
Festivāla zīmola nostiprināšanai arī tad, ja festivāls vispārpieņemtā formātā nevar notikt.
2. Zirga pajūga noma
Zirga pajūga noma noteiktām aktivitātēm patiešām bija paredzēta atklāta festivāla formai teatralizēts "zivju kupča Garozas" brauciens un simboliska reņģu tirgošana ar kaulēšanos.
Pandēmijas iniciēto izmaiņu dēļ pajūga brauciens plānots kā divu personu un kučiera
brauciens pa jūras krastu no Salacgrīvas līdz Kuivižiem, tad - došanās līdzi zvejniekiem jūrā un
brauciens ar pajūgu atpakaļ uz Salacgrīvu. Šāda aktivitāte nepārkāpj valdības noteiktos
ierobežojumus COVID-19 aspektā un dod interesantu emocionālu fonu un izziņas iespēju
dalībniekiem, kuri atkal tiktu noteikti ar izlozes metodi. Aktivitāte vēl tikai plānojas, līdz ar ko
arī tās atcelšana īpaši neietekmētu notikumu gaitu, izņemot to, ka garām ietu interesanta
iespēja Reņģēdāju Festivāla sekotājiem un interesentiem.

Ar cieņu,
Solvita Kukanovska
Salacgrīvas novada domes
Projektu koordinatore
Tālrunis: +371 64071982
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033
E-pasts: solvita.kukanovska@salacgriva.lv
Mājas lapa: www.salacgriva.lv
From: Jānis Ābele <Janis.Abele@zm.gov.lv>
Sent: Friday, May 29, 2020 9:22 AM
To: solvita.kukanovska@salacgriva.lv
Subject: vēlreiz par Salacgrīvas projektu par reņģēdāju festivālu

Labdien,
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saistībā ar vakardien, 28.05.2020., Zemkopības ministrijā saņemto
Salacgrīvas novada domes vēstuli par izmaiņām reņģēdāju festivāla
projektā, lūdzu sniegt skaidrojumu, kādas darbības projektā ir
paredzētas sakarā ar šādām divām izmaksu pozīcijām (kāpēc ir jāfinansē
šīs pozīcijas?):

Atlīdzība par
publisku konkursu
organizēšanu
sociālajos mēdijos
Kā arī
Zirga pajūga noma

Bez skaidrojuma mums grūti novērtēt, kāpēc šīs pozīcijas vispār ir
vajadzīgas, ja viss process tiek pārnests uz virtuālo vidi. Vajadzētu
skaidrojumu, lai padomei būtu saprotams, kāpēc tas tiek finansēts!
Ar cieņu,
Jānis Ābele
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas
vecākais referents
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Tālr. 67027823, e-pasts: janis.abele@zm.gov.lv

