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2011.gada 27.februārī telekompānija LNT sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību BTA uzsāka jaunu projektu – dziesmotu
sacensību „Mazo dziesmas Latvijai!”, kas 11 svētdienu vakarus pieskandinās visas Latvijas mājas un klausītāju sirdis ar mazo
dziedātāju košajām un skanīgajām balsīm, lai vēl reizi pierādītu, ka par spīti visiem šķēršļiem un grūtībām bērni ir un būs mūsu
svētība un nākotne.
Muzikālā lielprojekta dalībnieku vidū ir deviņi talantīgi un dziedātgriboši bērni no visas Latvijas, kas rūpīgi gatavojušies atlasēm, lai
nokļūtu pašu labāko dziedātāju vidū, kas katru nedēļu tiksies Rīgā uz lielās skatuves, kur sadziedāsies un saspēlēsies krāšņos
priekšnesumos gan ar savām ģimenēm, gan ar Latvijā iemīļotiem mūziķiem, lai pārsteigtu tūkstošiem Latvijas skatītāju un
klausītāju.

Valsts prezidents Valdis Zatlers tika izvēlēts par projekta „Mazo dziesmas Latvijai!” krusttēvu un kopš aizsākuma pauda savu
atbalstu jauno talantu maratonam, jo stipras un kuplas ģimenes ir Latvijas pamats – tajās izaug talantīgi, pašapzinīgi un patriotiski
bērni, spēku un atbalstu smeļas pieaugušie, te kopīgi svin svētkus un dzīvs kļūst tautas kultūras mantojums. Savus talantus izzinoši
un drosmīgi bērni ir Latvijas lielākais lepnums un bagātība un īpašs paldies sakāms vecākiem, kas iemācījuši bērniem mīlēt dziesmu
un Latvijas tradīcijas.
Šajā projektā galvenais uzsvars likts uz Latvijas nākotni - bērniem un viņu vecākiem, bez kuru lielā mīlestības darba un laika
ieguldījuma nebūtu šādu brīnišķīgu mazo talantu. Ģimenes un dzimtas ir mūsu tradīciju glabātājas un kopējas, tādēļ ir būtiski celt
godā stipras un aktīvas ģimenes ar viņu jauno paaudzi, jo šādi tiek stiprināta un celta visas sabiedrības pašapziņa. Leposimies un
priecāsimies kopā par Latvijas bērniem, kas ikdienu spēj piepildīt ar dzirkstošām emocijām!
2011.gada 8.maijā Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī tikās ar “Mazo dziesmas Latvijai” solistiem. Savukārt vakarā Valsts
prezidents apmeklēja LNT šova fināla koncertu, kurā tika paziņoti konkursa rezultātus. Par LNT šova “Mazo dziesmas Latvijai”
uzvarētāju kļuva Valērija Satibaldijeva.
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