
  

 © DA “DAIĻRADE”| www.dailra.de Lapa 1 / 2  

 

 

ANSAMBĻA DATI 

 
Deju ansamblis „Daiļrade”  

 

  Amatu iela 5, Rīga, LV-1050, Latvija (Rīgas pilsētas Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā 
Ģilde”) 

        

Mēģinājumi notiek Rīgas Franču licejā, Kr. Valdemāra ielā 48, Rīgā   
 

 + 371 29233855  

Iveta.Petersone@riga.lv  

www.dailra.de    

www.facebook.com/DADailrade/   

Dibināšanas datums 1990. gada 14. novembris  

 

 

MĀKSLINIECISKĀ VADĪTĀJA    

JAUNIEŠU GRUPAS 
SASNIEGUMI   

 

 

 

 

PEDAGOGI 

 
no 2012. gada līdz šim brīdim – Iveta Pētersone-Lazdāne  
 
baletmeistars – Antons Freimans 
baletmeistars – Konstantīns Koļesņikovs 
repetitors – Gatis Konrads 
koncertmeistares – Sarmīte Plaude un Inga Gaile 
 
 

 2021. gada 29. aprīlis – izrāde “Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim.” saņēma 
Dejas balvu nominācijā “Skatuviskās tautas dejas iestudējums vai notikums” 
2021. gada 16. marts – topošās folkbaleta izrādes “CIK SAULES MŪSOS” mūzika ir nominēta 
“Zelta Mikrofons 2021” kategorijā “Tautas vai pasaules mūzikas albums”  
2019. gada 14. jūlijs – 2. vieta (IX Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” konkurss) 
2019. gada 28. aprīlis – GRAND PRIX par latviešu skatuviskās tautas dejas tradīciju 
turpināšanu un augsti māksliniecisku izpildījumu un 1. vieta  izpildītāju konkursā (XV Bērnu 
un jauniešu starptautiskais horeogrāfijas konkurss Rīgas Pavasaris 2019) 
2019. gada 3. marts – Augstākā pakāpe (Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvu skate) 
2018. gada 3. jūnijs – LIELĀ BALVA (XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju 
kolektīvu fināla konkurss) 
2018. gada 22. aprīlis – 1. vieta tautas deju kategorijā (XIV Bērnu un jauniešu starptautiskais 
horeogrāfijas konkurss Rīgas Pavasaris 2018) 
2018. gada 25. februāris – Augstākā pakāpe (XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku deju  lieluzveduma Māras zeme repertuāra apguves skate) 
2017. gada 30. aprīlis – Augstākā pakāpe (XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
1.gada repertuāra apguves pārbaudes skate) 
2017. gada 23. aprīlis – GRAND PRIX par profesionālu un augsti māksliniecisku izpildījumu 
un 1. vieta  profesionālo horeogrāfu kategorijā (XIII Bērnu un jauniešu starptautiskais 
horeogrāfijas konkurss Rīgas Pavasaris 2017) 
2016. gada 15. maijs – Augstākā pakāpe (Deju uzveduma Gredzenus mijot repertuāra 
pārbaudes skate) 
2014. gada 25. janvāris – 1. vieta (Jaunrades deju konkurss Valmierā) 
2013. gada 1. jūlijs – 1. vieta (XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju kolektīvu 
fināla konkurss) 
2013. gada 24. februāris – Augstākā pakāpe (XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētku deju kolektīvu skate) 
2012. gada 5. maijs – 1. vieta (XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku repertuāra 
apguves pārbaudes skate)  
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PIEAUGUŠO GRUPAS 
SASNIEGUMI    

2021. gada 29. aprīlis – izrāde “Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim.” saņēma Dejas 
balvu nominācijā “Skatuviskās tautas dejas iestudējums vai notikums” 
2021. gada 16. marts – topošās folkbaleta izrādes “CIK SAULES MŪSOS” mūzika ir nominēta 
“Zelta Mikrofons 2021” kategorijā “Tautas vai pasaules mūzikas albums”  
2019. gada 14. jūlijs – 2. vieta (IX Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” konkurss) 
2019. gada 3. marts – Augstākā pakāpe (Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvu skate) 
2018. gada 3. jūnijs – LIELĀ BALVA (XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju 
kolektīvu fināla konkurss) 
2018. gada 25. februāris – Augstākā pakāpe (XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
deju  lieluzveduma Māras zeme repertuāra apguves skate) 
2017. gada 30. aprīlis – Augstākā pakāpe (XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
1.gada repertuāra apguves pārbaudes skate) 
2016. gada 2. aprīlis – Augstākā pakāpe (Tautas deju kolektīvu skate, Vecpiebalga) 

 

ANSAMBĻA NOZĪMĪGĀKIE 
KONCERTI    

 

2019. gada 13. jūlijs – Latviešu skatuves dejas vedību uzveduma pirmizrāde Dzersim kāzas trīs 
dieniņas. Dziedāsim. Dancosim., IX Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas”, Sigulda  
2019. gada 29. aprīlis – XV Bērnu un jauniešu starptautiskais horeogrāfijas konkurss Rīgas 
Pavasaris 2019 Gala koncerts, Latvijas Nacionālā opera un balets 
2018. gada 17.-19. novembris – Multimediālā deju lielizrāde Abas Malas, Arēna Rīga 
2018. gada 8. jūlijs – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku noslēguma koncerts 
Zvaigžņu ceļā, Mežaparka estrāde  
2018. gada 7. jūlijs – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzvedums Māras 
zeme, Daugavas stadions    
2018. gada 4. maijs – Deju izrāde Vēstījums rakstos, Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs 
2017. gada 18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts MĒS 
esam LATVIJA, Daugavpils teātris 
2017. gada 15. jūlijs - Uzvedums Cieši, cieši, Rauna 
2017. gada 17. jūnijs – Muzikālais uzvedums Laumiņu dejas, Piņķi  
2017. gada 14. maijs – Postfolkloras grupas Iļģi jubilejas koncerts, Arēnā Rīga 
2016. gada 19.-20. novembris – Deju izrāde No zobena saule lēca, Ķīpsalas starptautiskais izstāžu 
centrs 
2016. gada 24. oktobris – V.Ponomarjova jubilejas koncerts, Dailes teātris 
2016. gada 28. aprīlis  – DA “Daiļrade” 25 gadu jubilejas koncerts CIEŠI, CIEŠI, Dailes teātris 
2016. gada 28. marts – Deju lieluzvedums Gredzenus mijot, Cēsis 
2016. gada februāris/marts – Dalība starptautiskajā tautas deju televīzijas šovā KADAGYS, Lietuva 
2015. gada 28. jūnijs – VIII Ziemeļu Baltijas valstu Dziesmu svētku noslēguma koncerts, 
Mežaparka estrāde  
2015. gada 23. maijs – Deju uzvedums Pavasara nakts mistērijas, Valka 
2015. gada 4. maijs – Rīgas pilsētas A grupu deju kolektīvu lielkoncerts Dod man spēku, dod man 
laiku, Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs 
2014. gada 13. jūlijs – Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncert, Mežaparka estrāde 
2014. gada 9. jūlijs – Pasaules koru olimpiādes atklāšanas koncerts, Arēnā Rīga 
2014. gada 20.-22. jūnijs – Deju lieluzvedums Lec, saulīte!, Mežaparka estrāde 
2014. gada 22. marts – Latvijas izcilāko deju kolektīvu koncerts Rīga dimd Liepājā, Liepāja 
2013. gada 16.-17. novembris – Deju izrāde No zobena saule lēca, Ķīpsalas starptautiskais izstāžu 
centrs 
2013. gada 7. jūlijs – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētku noslēguma koncerts 
Līgo!, Mežaparka estrāde 
2013. gada 6. jūlijs – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju lieluzvedums Tēvu 
laipas, Daugavas stadions  
 

 
ANSAMBĻA STARPTAUTISKIE 

KONCERTI    

 
2018. gada jūnijs – Rīgas pilsētas pārstāvniecība Hanzas dienās Rostokā, Vācija  
2015. gada aprīlis – Reprezentējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 
koncertuzvedums Pekinas Nacionālā Skatuves mākslu centrā "Ziedu zāle", Ķīna  
2015. gada janvāris – Reprezentējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 
Starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādes “Zaļā nedēļa” Berlīnē 
atklāšanas ceremonija, Vācija 

http://www.dailra.de/

