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- Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls bērniem un 

viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. 

- FIS programmas „Vediet bērnus uz sniega” daļa, kas dod bērniem un viņu 

vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. 

- Iespēja izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmu turpināt 

nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē. 

KAS IR PASAULES SNIEGA DIENA? 



www.world-snow-day.com 

Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai 

atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot 

iespēju bērniem un arī viņu vecākiem 

pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var 

kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas 

emocijas un nodrošina veselīgu 

dzīvesveidu.  

PASAULES SNIEGA DIENAS MĒRĶIS 



www.world-snow-day.com 

NEDAUDZ NO VĒSTURES 

-Pasaules Sniega Diena pirmo reizi notika. 2012. gada 22. janvārī. Dažādu 

pasākumu rīkošanā iesaistījās 39 valstis un 225 norises vietas, piesaistot 

vairāk kā 200 000 dalībnieku uzmanību.  

-Otrā Pasaules Sniega diena norisinājās 2013. gada 20. janvārī un dažādu 

pasākumu rīkošanā iesaistījās 435 organizatori no 39 pasaules valstīm, 

pulcējot vairāk kā 430 000 dalībnieku.  

- Trešā Pasaules Sniega diena mūsuprāt, ir iegājusi vēsturē. Nevis ar vislielāko 

dalībnieku skaitu- 480 000, bet gan ar to, ka Latvija bija otrā pēc norises 

vietu skaitu pasaulē… un tas ir- 55 vietās Latvijā kopā gandrīz 15 000 

dalībnieku svinēja Pasaules Sniega Dienu!!!  
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NEDAUDZ NO VĒSTURES 
 

• Pagājušā gada dalībnieki, kā atzinumu par veiksmīgi noorganizētu 
Pasaules Sniega Dienu savā novadā, pašvaldībā, izglītības iestādē no FIS 
saņēma īpašu dāvinājumu, kas izskatījās šādi: 
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NOTEIKUMI  
DALĪBAI PASAULES SNIEGA DIENĀ 

 

• Pieteikšanās  

Līdz 2014. gada 1. decembrim! 

Pašvaldības, pašvaldības izglītības iestāde pieteikumus Pasaules Sniega Dienas 

Latvijā sarīkošanai iesniedz atbilstoši  pieteikuma formai, kuru saņemsiet 

elektroniski. Pieteikumu formu jāiesniedz līdz 2014.gada 1. decembrim, 

elektroniski –PDF formātā –no savas oficiālās e-pasta adreses, nosūtot tos uz e-

pastu anna@infoski.lv.  

Rūpējoties par dabu, papīra formas netiks nedz pieprasītas, nedz pieņemtas. 
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NOTEIKUMI  
DALĪBAI PASAULES SNIEGA DIENĀ 

 

•Programma 

Konkrētu pasākuma programmu nosaka pasākuma organizators, t.i. jebkuras 

aktivitātes uz sniega - sporta sacensības, rotaļas, pikošanās, sniega vīru celšana, 

zīmēšana uz sniega, tikšanās ar sportistiem, viktorīnas, konkursi, izstādes u.c. 

atrakcijas.  
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NOTEIKUMI  
DALĪBAI PASAULES SNIEGA DIENĀ 

 

•Konkursi 

Foto un video konkurss „Bērni uz sniega”. 

No katra organizatora, veicot iepriekšēju izvērtēšanu sava pasākuma ietvaros, līdz 

2015. gada 31. janvārim uz e-pastu anna@infoski.lv jāiesūta konkursa tēmai 

atbilstošu 1(vienu) JPG formāta fotoattēlu (attēla izmērs vismaz 1600px*1200px) 

un konkursa tēmai atbilstošu 1 (vienu) videoklipu, kur klipa garums ir ne vairāk kā 

30 sekundes. 
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NOTEIKUMI  
DALĪBAI PASAULES SNIEGA DIENĀ 

 

• Konkursi 

Zīmējumu konkurss „Bērni uz sniega”. 

Pirmsskolas un sākumskolas (līdz 6.klasei ieskaitot) izglītības iestāžu audzēkņiem. Katrs 

Pasaules Sniega dienas rīkotājs līdz 2015. gada 19. janvārim organizē zīmējumu konkursu 

mācību stundā. Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 vai A3 formāta lapas. Pasākuma 

organizatori veic iepriekšēju izvērtēšanu sava pasākuma ietvaros un 1 (vienu) labāko darbu 

no katras pašvaldības līdz 2015.gada 31. janvārim iesniedz LSS, nosūtot pa pastu uz adresi - 

Latvijas Slēpošanas Savienība, Grostonas iela 6b,  
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NOTEIKUMI  
DALĪBAI PASAULES SNIEGA DIENĀ 

 

• Konkursi 

Domrakstu konkurss „Bērni uz sniega”  

No 7. klases (ieskaitot). Katrs Pasaules Sniega dienas rīkotājs līdz 2015. gada 19. janvārim 

organizē domrakstu konkursu mācību stundā. Domraksta apjoms ne vairāk kā 750 vārdi. 

Pasākuma organizatori veic iepriekšēju izvērtēšanu savas skolas vai dalībvietas ietvaros un 

1 (vienu) labāko darbu no katras dalībvietas līdz 2015. gada 31. janvārim iesniedz LSS. 

Ieskanētā veidā uz e-pastu anna@infoski.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi - Latvijas 

Slēpošanas Savienība, Grostonas iela 6b 
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ATRIBŪTIKA UN APBALVOŠANA 

Pasaules Sniega dienas kauss (1 katrai pašvaldībai)  

(dizains tiek precizēts) 
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Katram dalībniekam 

apliecinājums par dalību 

Nozīmītes / karodziņi 

ATRIBŪTIKA UN APBALVOŠANA 
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Sīkāka informācija 
www.infoski.lv 

 vai 
 pie LSS projektu vadītājas Annas Bondares 

tālr.28612253, 26321517 
 anna@infoski.lv 

LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBA 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

Tālrunis: 67387716, info@infoski.lv 

www.infoski.lv 

http://www.infoski.lv/

