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Par projektu Nr. 1.13 “Piektais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā
Salacgrīvas novada dome lūdz saskaņot izmaiņas projektā “Iekļaujoši izglītojošs masu
pasākums “Piektais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā” (Nr.1.13), kas radušās sakarā ar valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai. Daļa aktivitāšu tiek
pārnestas virtuālā vidē, lai nodrošinātu pasākuma idejas saglabāšanu, atpazīstamību.
Izmaiņu rezultātā tiek saglabātas atsevišķas projektā plānotās aktivitātes, kas ļauj sasniegt
projektā nospraustos mērķus un rādītājus:
Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs
Pasākums notiek piekto reizi, nodrošinot pēctecību
un atpazīstamību ilgtermiņā.
Vietējo speciālistu un jauniešu plaša iesaiste
festivāla organizēšanā
Iespējami plaša auditorija medijos, līdz 100 000
t.sk. vismaz divas publikācijas reģionālajā un viena
centrālajā presē – avīzēs un portālos, vismaz trīs
sižeti radio un televīzijā.
Reņģēdāju festivāla facebook lapa

Risinājums rādītāja sasniegšanai
Pasākuma scenārija izstrāde, apspriešana, iesaistīto
fizisko un juridisko personu, apzināšana,
iepazīstināšana un abpusēji izdevīgu sadarbības
noteikumu akceptēšana..
Vietējie speciālisti vada virkni radošo darbnīcu gan
klātienē, gan virtuāli.
Reģionālajā presē.

Vairāk kā 3500 sekotāju, lielākais aizsniegtās
auditorijas apjoms – 176 tūkstoši.

Atspoguļo festivāla sagatavošanu, notikumus,
dalībniekus, rīko konkursus, akcijas un nozari
atspoguļojošas prezentācijas sociālajos tīklos.
Festivāla radošā organizatora Dzintra Kolāta Vairāk kā 10 000 sekotāju. Atspoguļo gatavošanos
twitter konts
festivālam un interesantākos notikumus.
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Reņģēdāju festivāla ideju uzturošie pasākumi, tādi kā nozares speciālistu un Zinātnes
ekspertu prezentācijas, zivju (reņģu) ēdienu popularizēšana, tiek un tiks realizēti maijā un jūnijā,
galvenokārt caur Facebook un Twitter kontiem.
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