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Apstiprināts Latvijas Slēpošanas savienības valdes sēdē 03.10.2016 
 

Pasākuma “Pasaules Sniega diena 2017” Latvijā organizēšanas 
nolikums 

 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās slēpošanas federācijas (turpmāk tekstā - FIS) 
ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās 
vietās visā pasaulē. 
 

1.2. Pasaules Sniega dienu Latvijā rīko Latvijas Slēpošanas federācija (turpmāk tekstā - 
LSF), kas ir FIS pārstāvis Latvijā. 

 
1.3. Pasaules Sniega diena Latvijā tiek rīkota par godu Pasaules Sniega dienai, un tiek 

rīkota ar mērķi pievērst bērnu un jauniešu uzmanību ziemas sporta veidiem un 
aktivitātēm uz sniega. 

 
1.4. Pasaules Sniega dienas 2017 moto ir ”Vediet bērnus uz sniega!”, starptautiskā devīze 

„Exlore, Enjoy, Experience”. 
 
2. Dalībnieki 

 
2.1. Pasaules Sniega dienas dalībnieki ir bērni un jaunieši, to ģimenes, pedagogi, un citi 

interesenti no visas Latvijas. 
 
3. Norises laiks 

 
3.1. Pasaules Sniega diena Latvijā pēc organizatora izvēles notiek 2017. gada 13., 14. 

un/vai 15. janvārī. (Oficiāli Pasaules Sniega diena visā pasaulē tiek atzīmēta 2017. 
gada 15. janvārī) 
 

3.2. Pasaules Sniega dienas sākuma un beigu laiku katra rīkotāja vieta nosaka un norāda 
atsevišķi savā programmā. 

 
3.3. Gadījumā, ja ir bezsniega apstākļi konkrētajā norises vietā, saskaņojot ar Latvijas 

Slēpošanas federāciju, ir iespējama datumu maiņa. 
 
4. Norises vietas 

 
4.1. Pasaules Sniega diena Latvijā norit ar LSF un attiecīgo pašvaldību saskaņotā vienā 

vai vairākās norises vietās. Par katru norises vietu LSF sniedz informāciju FIS, kas 
konkrēto Sniega dienas norises vietu atzīmē starptautiskajā Pasaules Sniega dienas 
kartē (http://world-snow-day.com/en/WSD/Locate).  

 
5. Pieteikumi 

 
5.1  Pašvaldības, pašvaldības iestāde un citi organizatori aizpilda pieteikuma anketu 

http://wsd.infoski.lv līdz 2016. gada 01. decembrim. Rūpējoties par dabu, papīra 
formas netiks nedz pieprasītas, nedz pieņemtas. 
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http://wsd.infoski.lv/
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6. Programma 

 
6.1. Konkrētu pasākuma programmu (sporta sacensības, aktivitātes uz sniega, rotaļas, 

pikošanos, sniega vīru celšanu u.c.) nosaka pasākuma organizators. Pasaules 
Sniega dienas Latvijā pasākumi to norises vietās tiek noturēti atbilstoši šādai 
vispārējai programmai: 
 
6.1.1. Pasākuma svinīga atklāšana. 

 
6.1.2. Pasaules Sniega dienas sacensības. Sacensības katrā Pasaules Sniega dienas 

norises vietā rīko attiecīgais organizators, nosakot sporta veidus un disciplīnas, 
vērtēšanas kritērijus, kā arī dalībnieku skaitu komandās. 

 
6.1.3. Foto konkurss „Bērni uz sniega”. No katra organizatora, veicot iepriekšēju 

izvērtēšanu sava pasākuma ietvaros 1 (vienu) labāko foto ,konkursa tēmai 
atbilstošu, līdz 2017. gada 31. Janvārim iesniedz LSF - augšupielādējot 

http://wsd.infoski.lv. Fotoattēla izmērs vismaz 1600px*1200px. 
 

6.1.4. Zīmējumu konkurss „Bērni uz sniega” pirmsskolas un sākumskolas (līdz 6. 
klasei ieskaitot) izglītības iestāžu audzēkņiem. Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 
vai A3 formāta lapas. Pasākuma organizatori veic iepriekšēju izvērtēšanu sava 
pasākuma ietvaros un 1 (vienu) labāko darbu līdz 2017. gada 31. janvārim 

iesniedz LSF- augšupielādējot http://wsd.infoski.lv. 
 

6.1.5. Domrakstu konkurss „Bērni uz sniega” (no 7. klases ieskaitot) – apjoms līdz 750 
vārdiem. Pasākuma organizatori veic iepriekšēju izvērtēšanu savas skolas vai 
dalībvietas ietvaros un 1 (vienu) labāko darbu no katras dalības vietas līdz 2017. 
gada 31. janvārim iesniedz LSF (pdf formātā) – augšupielādējot 

http://wsd.infoski.lv. 
 

6.1.6. Brīvas izvēles pasākumi, sportu popularizējošus pasākumus (tikšanās ar 
sportistiem, viktorīnas, konkursi, izstādes, u.c.). 

 
6.1.7. Svinīga Pasaules Sniega dienas uzvarētāju apbalvošana (LSF nodrošina 

balvas atbilstoši šī nolikuma 8. punktam). Katrs Pasaules Sniega dienas rīkotājs 
tiek aicināts padomāt par papildus apbalvojumiem, ko pasniegt sava pasākuma 
dalībniekiem papildus šī nolikuma 8. punktā minētajam balvu komplektam. 

 
6.2. Foto konkursa, zīmējumu konkursa un domrakstu konkursa apbalvošana notiks 2017. 

gada Latvijas Slēpošanas federācijas sezonas noslēguma pasākumā. Pasākuma 
vieta un laiks tiks precizēts, sazinoties ar konkursa uzvarētājiem. 
 

7. Vērtēšana 
 
7.1. Vērtēšanu un apbalvošanu veic attiecīgās pašvaldības pārstāvji un Pasaules Sniega 

dienas organizators, atbilstoši apstiprinātai pasākuma programmai un dalībnieku 
grupām. 
 
 

http://wsd.infoski.lv/
http://wsd.infoski.lv/
http://wsd.infoski.lv/
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7.2. Foto konkursa, zīmējumu konkursa un domrakstu konkursa materiālus sākotnēji 

izvērtē attiecīgā pasākuma ietvaros, pēcāk tos iesniedz LSF, kur LSF izveidota žūrijas 
komisija veic materiālu tālāku izvērtēšanu un žūrijas komisija pieņem gala lēmumu. 

 
 
 
 
8. Atribūtika un apbalvošana 

 
8.1. Pasaules Sniega dienas organizatori pašvaldībās no LSF tiek nodrošināti ar sekojošu 

balvu komplektu (viens komplekts katrai pašvaldībai): 
 
8.1.1.  1 (viens) LSS 2017. gada Pasaules Sniega dienas kauss; 

 
8.1.2.  LSF apliecinājums katram dalībniekam par dalību 2017. gada Pasaules Sniega       

dienā. 
 

8.2. Organizatori, pēc savas izvēles var piešķirt arī attiecīgas pašvaldību un organizatoru 
balvas. 

 
8.3. Papildus LSF apbalvos sekojošu konkursu uzvarētājus: 

 
8.3.1.  Pirmo 3 (trīs) vietu ieguvējus foto konkursā; 

 
8.3.2.  Pirmo 3 (trīs) vietu ieguvējus domrakstu konkursā ; 

 
8.3.3.  Pirmo 3 (trīs) vietu ieguvējus zīmējumu konkursā. 
 

9. Pēc pasākuma norises atskaite 
 
9.1 Pēc Pasaules Sniega Dienas aizvadīšanas katram organizatoram ir jāaizpilda atskaites 

forma http://wsd.infoski.lv līdz 2017. gada 31.janvārim.     
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