
PASAULES SNIEGA DIENA AGLONĀ

“Sniga sniegi, putināja”

13.01.2016. plkst. 12.00 

Aglonas estrādē

Nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

1.1.  Pasākums  “Sniga  sniegi,  putināja”  notiek  Pasaules  Sniega  dienas,  kas  ir
Starptautiskās slēpošanas federācijas (turpmāk tekstā -FIS) ikgadējs sniega festivāls
bērniem  un  viņu  ģimenēm,  kas  vienlaicīgi  notiek  dažādās  vietās  visā  pasaulē,
ietvaros.
1.2.  Pasaules  Sniega  dienu  Latvijā  rīko  Latvijas  Slēpošanas  federācija  (turpmāk
tekstā - LSF), kas ir FIS pārstāvis Latvijā.
1.3. Pasaules Sniega dienu Aglonā rīko Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”
sadarbībā ar Aglonas jaunsargiem. 
1.4. 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.
1.5. 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,
aktīvie novada iedzīvotāji un citi interesenti no visas Latvijas.

3. Norises laiks
3.1.  Pasaules  Sniega  diena  Aglonā  notiek  2017.  gada  13.  janvārī,  pasākuma
dalībniekiem pulcējoties Aglonas estrādē no plkst. 12.00 

4.Programma
4.1.  Konkrētu  pasākuma  programmu  nosaka  pasākuma  organizators  atkarībā  no
laika apstākļiem un sniega daudzuma.

Pasaules Sniega dienas Latvijā pasākumi to norises vietās tiek noturēti  atbilstoši
šādai vispārējai programmai:
4.1.1. Pasākuma svinīga atklāšana.
4.1.2. Pasaules Sniega dienas sacensības. 



4.1.3. Foto konkurss „Bērni uz sniega” (visām vecuma grupām). Izvērtējot visus
iesniegtos  foto  Pasākuma  organizatori,  1  (vienu)  labāko  foto,  konkursa  tēmai
atbilstošu,  līdz  2017.gada  31.janvārim,  iesniedz  LSF.  Fotoattēla  izmērs  vismaz
1600px*1200px.
4.1.4.  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. Izvērtējot visus iesniegtos zīmējumus Pasākuma organizatori,
1 (vienu) labāko darbu līdz 2017. gada 31. janvārim iesniedz LSF

5. Vērtēšana
5.1.  Vērtēšanu un apbalvošanu veic  Pasaules Sniega dienas organizatori  Aglonā,
atbilstoši apstiprinātai pasākuma programmai un dalībnieku grupām.

6. Atribūtika un apbalvošana
6.1. LSF apliecinājums katram dalībniekam par dalību 2017.gada Pasaules Sniega
dienā.
6.2. Uzvarētājiem (1.,2., 3.vieta) balvas katrā sacensību veidā.

Plānotās “Sniega diena 2017” 

AKTIVITĀTES

 Sniega vīru celšana
 Augstākais tornis no sniega
 Veiklības braucieni ar ragaviņām un slēpēm
 “Kērlings” – koka ripas ar rokturiem
 Hokeja elementi
 Stafetes 
 Piku metieni pa priekšmetiem 
 Neparastās slēpes 
 Virves vilkšana uz sniega
 Foto uz sniega
 Tālākais brauciens uz “ābola” no kalna

Ja laika apstākļi nelutinās (nebūs sniega) domāsim kaut ko citu


