Pasaules Brīvo latviešu apvienības akcija
“Dāvana Latvijai: Man dziesmiņu nepietrūka”
NOLIKUMS
1. Akcijas aktualitāte
Tautasdziesma ir nesusi latviešu tautu cauri visādiem laikiem. Tajā koncentrētā
veidā ir ievīta latviešu tautas dzīvesziņa un domāšanas veids. Tautasdziesma var
būt aizraujoša, tā var ieaijāt, tā var mudināt uz darbību, tā var izteikt mīlestību,
aprakstīt gadskārtas vai cilvēka mūža rituma svarīgākos posmus.
Latviešu tauta ar tautasdziesmas palīdzību ir nonākusi līdz brīvvalstij 1918.gadā.
Šī akcija palīdzēs latviešu bērniem un jauniešiem saprast tautasdziesmu īpašo
nozīmi ne tikai latviešu kultūrā, bet arī Latvijas nācijas izveidē.
2. Akcijas mērķi:
•

•

veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu cieņu un mīlestību
pret latviešu tautasdziesmām, radot iespēju tās pētīt un analizēt, kā arī
izdziedāt;
izveidot dāvanu Latvijai tās simtgadē – mobilo ierīču lietotni (app) ar
ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu mīļākajām tautasdziesmām.

3. Akcijas mērķauditorija un dalībnieki
Akcijā aicināti piedalīties bērni un jaunieši (vecumā no 7 līdz 18 gadiem) un viņu
skolotāji no latviešu diasporas skolām visā pasaulē.
4. Akcijas norise
Akcija norisinās 3 posmos.
I posms – akcijas dalībnieki pēta tautasdziesmas, raksta projektu un ievieto
prezentāciju par izpētīto savā YouTube kanālā līdz 2016. g. 20. jūlijam, un pēc tam
piedalās un mudina popularitātes balsojumu.
PIEZĪME: AKCIJAS PIRMAIS POSMS IR BEIDZIES
II posms – diasporas skolu tautasdziesmu konkurss. Konkursā var piedalīties
jebkura diasporas skola vai bērnu dārzs. Nav bijis jāpiedalās akcijas I posmā, lai
varētu ņemt dalību akcijas II. posmā.
a) katra skola balsošanas kārtībā (balsošana pēc pašas izvēles) nosaka 10
savas mīļākās tautasdziesmas un tās rakstiski nosūta PBLA uz:
info@mandziesminunepietruka.lv
Iesniegšanas termiņš 10 mīļāko tautas dziesmu sarakstam:
2016. g. 15. decembris
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b) no šīm dziesmām skola izveido video ierakstu, kur skola (vai klase,
animācija, leļļu teātris utt.) uzved vienu no šīm tautasdziesmām un to
ievieto YouTube kanālā. Par YouTube saiti skola paziņo PBLA rakstiski:
info@mandziesminunepietruka.lv
Iesniegšanas termiņš video ieraksta izveidei un ievietošanai YouTube:
2017.g. 30. maijs
III posms – PBLA izveido lietotni (app) ar visām iesūtītajām dziesmām.

PBLA Izglītības padome no skolu iesniegtajiem sarakstiem izveidos lietotni
(app) ar 100 mīļākajām tautasdziesmām (ar dziesmu vārdiem un ierakstītām
meldijām), kā arī pievienos skolu You Tube video saites. Šī būs diasporu
skolu dāvana Latvijai tās simtgadē.
Lietotnes izstrādes laika posms: 2017.g. janvāris līdz oktobrim

5. Akcijas norises laiks
Akcijas visi trīs posmi norisinās laikā no 2016. gada februāra līdz 2017. gada
oktobrim.
I posms – 2016.gada februāris – 2016.gada augusts.
II posms – 2016.gada septembris – 2017.gada maijs.
III posms – 2017.gada janvāris – 2017.gada oktobrim.
Akcijas nolikumu var lejuplādēt www.mandziesminunepietruka.lv un tuvāku
informāciju var iegūt info@mandziesminunepietruka.lv
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