Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas”
Eiropas Latviešu Apvienības asociētā biedrorganizācija
2019. gada darbības ziņojums

Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas” ir dibināta un reģistrēta Somijā 2006. gadā ar mērķi saglabāt
un veicināt latviešu kultūras attīstību Somijas latviešu diasporā un darbojas atbilstoši Somijas
likumdošanai (ir statūti, vēlēta valde, grāmatvedība, biedru ikgadējās sapulces). Šī mērķa sasniegšanai tiek
īstenoti dažādi projekti, kas vērsti uz latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, kā arī latviskās apziņas
stiprināšanu. Realizētās aktivitātes sākotnēji ietvēra pasākumus bērniem un vecākiem latviešu valodas
apguvei un stiprināšanai. Kopš 2014. gada biedrības “Laivas” sastāvā darbojas 2012. gadā dibinātais
latviešu-somu jauktais koris "Ziemeļmeita", un kopš 2017. gada arī 2016. gadā dibinātā latviešu tautas
deju kopa “Aurora”.
2019.gada biedrības “Laivas” biedru kopsapulce notika 8.maijā. Biedru skaits ir ap 50.

1. Latviešu-somu jauktais koris “Ziemeļmeita”
Koris „Ziemeļmeita” ir dzimis 2012. gadā no Somijā dzīvojošo latviešu pārdrošas ieceres un trakas
uzdrīkstēšanās. Sākot ar pirmajiem nedrošajiem pīkstieniem kori audzināšanā ņēma un kora balsis locīja
talantīgais diriģents Ilmārs Millers. Diriģents ierodas apraudzīt savus skolojamos ik nedēļu no Latvijas.
Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar diriģentu Ilmāru Milleru, kora izpildījuma kvalitāte astoņu sadarbības
gadu laikā ir ievērojami augusi, un to ir novērtējuši arī profesionāļi: 2017. gada koru skatē koris
“Ziemeļmeita” ieguva pirmo vietu (43 punktus) latviešu diasporas koru grupā. Pieaugot kora
mākslinieciskajam līmenim, pieaudzis ir arī kora koncertu daudzums, kas vainagojies kolektīva
atpazīstamību latviešu diasporā un radījis interesi par kora darbību arī somvalodīgos kora mūzikas
cienītājos.
Diriģents Ilmārs Millers ir Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) Mākslinieciskās padomes Koru nozares
vadītāja biedrs, un koris “Ziemeļmeita” ir aktīvi piedalījies ELA organizētajos diasporas koru pasākumos:
Briselē 2015. gadā, Eslingenē un Stokholmā 2017. gadā. Kora “Ziemeļmeita” darbība ir unikāla iespēja arī
stiprināt sociālās saiknes, kas risina vienu no aktuālākajām problēmām latviešu diasporā – stiprināt
piederības sajūtu Latvijai. Kopš 2016. gada Rihards Zariņš darbojas kā kora “Ziemeļmeita” otrais diriģents.
Meistarklasēsar kori pirms nozīmīgiem koncertiem strādā arī kora sens sadarbības partneris no Polijas:
Mūzikas doktors Karols Kisiels. Viņš ir kordiriģēšanas un partitūras spēles pasniedzējs Gdaņskas Mūzikas
akadēmijā.
Kora mēģinājumi notiek reizi nedēļā (trešdienās) Latvijas vēstniecības Somijā telpās, Helsinkos. Kora jaunu
dalībnieku uzņemšana notiek divas reizes gadā, uzsākot rudens un pavasara sezonas.
Kora “Ziemeļmeita” darbība 2019. gadā
1. 24. aprīlī labdarības koncertā koris priecēja Merikartano senioru nama iedzīvotājus ar koncertu
”Pavasara pieskāriens”. Koris izpildīja latviešu un somu tautasdziesmas, kā arī modernākus
skaņdarbus. Koncertu atbalstīja Espoo pilsētas kultūras nodaļa. Koncerta diriģenti bija Ilmārs
Millers un Karol Kisiel.
2. 4.maijā Ziemeļmeita devās uz Mazirbi, lai ieskandinātu Lībiešu tautas nama 80. jubilejas gadu.
Diriģentu Ilmāra Millera un Karola Kisiela vadībā koris uzstājās ar plašu latviešu un somu dziesmu
programmu. Koncerta nosaukums: “Nams un Dziesma”.
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3. 25.maijā Baldera zālē, Helsinkos, notika koncerts “Aizdzen mani Kurzemē”. Kopā ar kori
“Ziemeļmeita” koncertā piedalījās tradīcijām bagātais Somijas igauņu koris “Siller”. Koncertā
skanēja dziesmas trīs Baltijas jūras tautu valodās – gan senas tautasdziesmas, gan laikmetīgu
skaņdarbu melodijas.
4. No 13.-16. jūnijam Īrijā, Dublinā risinājās II Eiropas latviešu kultūras svētki, arī koris ’’Ziemeļmeita’’
bija dalībnieku pulkā un kopā ar citiem koriem kāpa uz lielās skatuves svētku lielkoncertā.
5. 3. augustā “Ziemeļmeita” un Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” diriģentu Jāņa
Baltiņa un Ilmāra Millera vadībā Alūksnes pilsētas svētkos aicināja uz sadziedāšanos. Koncertā
skanēja tautā iemīļotas melodijas. Koncerta nosaukums: “Dziesmas lai vieno mūs!”
6. 14. decembra koncerts “Good Times Express” bija satraucošs koncertceļojums cauri laikiem,
dažādiem kontinentiem, mūzikas stiliem un dedzīgam mīlas stāstam. Programma aizsākās ar
agrīnā džeza mūzikas skaņdarbiem un finišējām ar mūsdienu popmūzikas klasiķiem. Koncertā
uzstājās trīs solisti: Adriana Tšupova, Kristīne Baltiņa un Marks Vaino, pirmais Baltijas dāmu
saksofona kvartets Next Move (Inga Meijere, Baiba Kuzmina, Katrīna Kivleniece, Anete Levica), kā
arī pavadošā instrumentālā grupa (Āris Ozols, Matīss Žilinskis, Ansis Klucis, Valters Gotlaufs), arī
latviešu-somu koris “Ziemeļmeita” un Tallinas Tehniskās Unversitātes kamerkoris. Koncertu
diriģēja Ilmārs Millers. Tika rādītas videomākslinieces Līvas Vilnītes-Panteļējevas projekcijas.
Pirms koncerta mūziķi un koru dziedātāji piedalījās intensīvās meistardarbnīcās, kuras vadīja
Ilmārs Millers un Inga Meijere. Meistardarbnīcas tika organizētas, lai veicinātu profesionālo
mākslinieku sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī – lai radītu augstas kvalitātes darba vidi un
māksliniecisko izaicinājumu amatierkoru dziedādājiem. Meistardarbnīcu dalībnieki pārstāvēja trīs
valstis Baltijas jūras reģionā: Latviju, Igauniju un Somiju. Koncertprojektu līdzfinansēja Latvijas
Republikas Kultūras ministrija, ka arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma
„Kultūra”.
Kora kontaktinformācija:
Ilmārs Millers
Kora “Ziemeļmeita” mākslinieciskais vadītājs
+37253062222
ilmars@acappella.ee
Inese Huttunen
Kora “Ziemeļmeita” izpilddirektore un valdes locekle
Helsinki, Somija
+358505440409
inese.huttunen@gmail.com
https://www.facebook.com/korisziemelmeita/

https://www.ziemelmeita.fi/

2. Latviešu tautas deju kopa "Aurora"
Dibināta 2016. gadā, Helsinku latviešu tautas deju kopa “Aurora” dejo gan latviešu etnogrāfiskās dejas,
gan autoru horeogrāfijas, kuru pamatā ir latviešu tautas dejas tradīcija. Kopas rašanās impulss bija dalība
2018. gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā, kur “Aurora” kļuva par daļu no 18000 dejotāju izrādes, kas
stāsta par Latvijas vēsturi cauri gadsimtiem. Kopas kolektīvs iedvesmojās un saprata, ka deja dara
dejotājus laimīgus. Kopa turpina uzstāties Somijas un Baltijas valstu skatītājiem, kā arī piedalīties
festivālos citās valstīs. Trīs gadu darbības laikā “Aurora” ir uzstājusies koncertos un festivālos Somijā,
Zviedrijā, Latvijā, Igaunijā, Īrijā un Kanādā. Jāatzīmē, ka “Auroras” dejotāji pārstāv vairākas kultūras,
tostarp somu. Tas liecina, ka dejas valoda ir universāli saprotama un baudāma. Dejotāju kopīgā valoda ir
deja un prieks, ko var gūt un dot tālāk, tiekoties mēģinājumos, uzstājoties koncertos, organizējot danču
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zibakcijas un iegūsot jaunus draugus. Deju kopas "Aurora" vadītāja un izpilddirektore kopš 2017. gada
janvāra ir Aiga Turuka. Vadītājas palīgs, repetitors – Kārlis Caunītis. 2019. gadā deju kopā bija 26 dejotāji
(13 pāri).
Aiga Turuka ir idejas par latviešu tautas deju kolektīvu Somijā realizētāja: deju kopas "Aurora" izveidotāja
un šobrīd arī tās vadītāja. Kopš ierašanās Helsinkos 2010. gadā (darba gaitas Eiropas Ķimikāliju aģentūrā)
Aiga ir bijusi aktīva Somijas latviešu diasporas dalībniece, kora "Ziemeļmeita" dziedātāja, Latviešu-somu
ģimeņu biedrības “Laivas ry” biedre, 2018. un 2019. gadā ievēlēta biedrības valdē. Latviešu tautas deju
kolektīvs Somijā ir bijis sen lolots sapnis, kuru izdevies īstenot tikai 2016. gada rudenī, sasaucot kopā
tautas deju entuziastus. Aiga ir bijusi dejotāja deju kolektīvā "Imanta" (Latvija) un "Briseles latviešu dejotāji"
(Beļģija). 2018. gadā absolvējusi Latvijas Nacionālā kultūras centra profesionālās pilnveides kursus
"Latviešu dejas skola 8", kas ilga no 2016. - 2018. g. (LNKC Apliecība Nr. 2018/0968), iegūstot Latvijā
atzītu kvalifikāciju, lai vadītu deju kolektīvu. Mācību ilgums - 252 stundas. Priekšmeti: Latviešu dejas
pamati, Dejas kompozīcija, Dejas anatomija, Ritmika, Klasiskā deja, Bērnu deja, Tradicionālā deja,
Treniņstundu metodika, Tautas tērpu vēsture. Eksāmena darbs - horeogrāfija dejai “Kamoliņdeja”
- novērtēts ar 9.
Deju apmācība un deju kopas administratīvā un mākslinieciskā vadīšana ir Aigas Turukas un repetitora
Kārļa Caunīša brīvprātīgais darbs, par to netiek saņemts apmaksāts atalgojums. Pēdējo sezonu laikā šādi
brīvprātīgi novadīti vairāk kā 60 mēģinājumi/ nometnes/ koncerti/ braucieni uz festivāliem. No deju kopas
dalībniekiem tiek iekasēta sezonas maksa, kas daļēji sedz telpu īres maksu (mēģinājumiem, nometnēm).
Tērpu iegāde un dalība pasākumos (dalības maksas, ceļa izdevumi, dzīvošanas izmaksas, utt.) ir katra
paša kolektīva dalībnieka personiskie izdevumi.
Deju kopa aktīvi sadarbojas ar Latvijas nacionālo kultūras centru (LNKC) un reģionālajām diasporas
organizācijām:
● 2018. gadā Aiga Turuka absolvējusi LNKC "Latviešu dejas skolu 8".
● 2019. gadā no 11.-12. maijam Aiga Turuka apmeklēja Ārzemju deju kolektīvu vadītāju saietu
Bergenā, Norvēģijā, ko organizēja TDK "Pērkonkalns”. Tur notika praktiskas un teorētiskas
nodarbības kopā ar Jāni Purviņu, un domnīcas, kuru laikā semināra dalībnieki, ārvalstu kolektīvu
vadītāji, dalījās ar pieredzi un priekšlikumiem sadarbībai.
● Kopas vadītāja Aiga Turuka un repetitors Kārlis Caunītis 2019. gadā no 22. līdz 24. augustam
apmeklēja LNKC rīkotos Latviešu skatuviskās dejas kolektīvu vadītāju, repetitoru un asistentu
profesionālās pilnveides kursus „Radošā vasara”, kas notika Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā.
Deju kopas “Aurora” regulārie mēģinājumi notiek reizi nedēļā, pirmdienās, no pulksten 19.00 līdz 21.00.
Papildus regulārajiem mēģinājumiem organizējam papildus mēģinājumus (aptuveni reizi mēnesī), kā arī 12 dienu nometnes (aptuveni reizi pusgadā) kolektīva tehniskā snieguma uzlabošanai, lai sagatavotos uz
pasākumiem, koncertiem, sagatavotu video materiālus, utt.
Deju kopas aizbildniecībā kopš 2019.gada Helsinkos darbojas arī neformāls bērnu deju pulciņš, ko vada
Santa Bürkland.
Deju kopas “Aurora” darbība 2019. gadā:
1. 2019. gada 6. aprīlī "Aurora" piedalījās draugu kolektīva VPDK "Viducis" 5 gadu jubilejas koncertā
Latvijā, Jaunolaines kultūras namā.
2. 2019. gada 29. aprīlī “Aurora” rīkoja Starptautiskās dejas dienas atvērto mēģnājumu somu un
latviešu publikai Helsinkos, mācot latviešu dančus un dejas.
3. 2019. gada 7. jūnijā tika dziedāts, dejots un ielīgoti Jāņi Latvijas vēstniecības dārzā Somijā kopā
ar tautiešiem. Koris "Ziemeļmeita" ielīgoja ar vasaras saulgriežu dziesmām un Auroriešiem jau
ceturto gadu pēc kārtas bija tas gods pie kopīgas Jāņu ielīgošanas klāt likt arī kāju kārtīgu
izlocīšanu.
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4. 2019. gada 13.-16. jūnijā deju kopa piedalījās Otrajos Eiropas latviešu kultūras svētkos (ELKS II),
kas norisinājās Dublinā, Īrijā. "Aurora" dejoja gan 15.06. lielkoncertā Smithfield Square, gan 16.06.
koncertā uz brīvdabas skatuves Wood Quay Amphitheatre. “Auroras” iesūtītais lielkoncerta deju
video darba variants izpelnījās īpašu ELKS II rīkotāju atzinību un pateicību, tas tika publicēts
pasākuma mājas lapā šeit.
5. 2019. gada 4.-7. jūlijā deju kopa piedalījās XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Kanādā, Toronto,
kur kopā ar Stokholmas TDK "Zibenītis" izdejoja Deju lieluzveduma dejas. Radās jauns apvienības
nosaukums: "ZibAurora".
6. 2019. gada 5. oktobrī "Aurora" piedalījās Zviedrijas latviešu tautas deju kolektīva TDK "Zibenītis"
piecu gadu jubilejas koncertā Stokholmā, Zviedrijā.
7. 2019. gada 12. oktobrī "Aurora" rīkoja un dejoja nu jau par tradīciju kļuvušajos Latviešu ģimeņu
ražas svētkos, kas šogad notika villā Bokvillan, Helsinkos. Šie svētki iezīmēja arī "Auroras" 3 gadu
pastāvēšanu. Svētkos pirmo reizi uzstājās bērnu deju kopa.
8. 2019. gada 26. oktobrī Rīgā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" notika Rudens mazā Eiropiāde, kur
“Aurora” kopā ar citiem 33 Latvijas kolektīviem koncertā prezentēja 2 dejas. Tas bija Latvijas
kolektīvu pirmais gatavošanās posms ceļā uz 2020. gada Eiropiādi Klaipēdā. Lai piedalītos 2020.
gada Eiropiādē Klaipēdā, jāievēro Latvijas noteiktie sagatavošanās posmi, tā saucamās Mazās
Eiropiādes. Nākamā, Mazā vasaras Eiropiāde notiks 2020. gada 25. jūlijā.
9. 2019. gada 23. novembrī “Aurora” dejoja Mārtiņtirgū. Mārtiņtirgus ir Somijas igauņu biedrības
“Tuglas seura” organizēts ikgadējs pasākums, kas ieguvis plašu atpazīstamību un popularitāti
Somijā ne tikai šeit dzīvojošo igauņu, bet arī latviešu, lietuviešu, un arī pašu somu vidū.
Kontaktinformācija:
Aiga Turuka
Deju kopas "Aurora" vadītāja
Latviešu-somu ģimeņu biedrības "Laivas" valdes locekle
Helsinki, Somija
+358401376561
aiga.turuka@gmail.com
https://www.facebook.com/AuroraHelsinki/
Instagram @tdk_aurora
Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLvUFg1-JTL7sKLC7RwLvGRcm-xY1yb5bJ

3. Latviešu-somu ģimeņu biedrības “Laivas” sadarbība ar Somijas-Latvijas draugu un kultūras
biedrību “Rozentāla biedrība”
Latviešu-somu ģimeņu biedrībai “Laivas” ir sena draudzība ar Rozentāla biedrību. Rozentāla biedrība ir
Somijas-Latvijas sadraudzības biedrība, kas ir dibināta 1990. gadā. Biedrība darbojas Somijā un tās mērķis
ir izplatīt informāciju par Latvijas sabiedrību, kultūru un ekonomiku. Biedrība piedalās arī reģionālās
sadarbības projektos un veicina sadarbības tīklu veidošanos gan starp Somiju un Latviju, gan arī Baltijas
jūras reģionā.
2019. gada 5. martā Rozentāla biedrībā norisinājās tikšanās ar visām Helsinkos organizēto aktivitāšu
pārstāvjiem. Tajā piedalījās: kora “Ziemeļmeita” koordinatore Inese Huttunen, Restorānu dienu latviešu
galda kuratore Dace Stūre, deju kopas “Aurora” vadītāja un biedrības “Laivas” valdes locekle Aiga Turuka,
Helsinku teātra grupas “MADteatteri” vadītāja Alise Polačenko, Rozentāla biedrības izpilddirektore Jenni
Kallionsivu, Rozentāla biedrības Latviešu skolas Somijā vadītāja, skolotājas Zane Uitto un Vivita Kaupere,
kā arī biedrības “Laivas” valdes locekle Maira Dobele.
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2019. gada 8. maijā notika biedrības “Laivas” ikgadējā sapulce, kurā piedalījās Rozentāla biedrības
pārstāve, Latviešu skolas vadītāja un biedrības “Laivas” biedre Zane Uitto. Viens no sapulces dienas
kārtības jautājumiem bija Rozentāla biedrības pievienošanās biedrības “Laivas” biedru saimē, kā arī
biedrības “Laivas” pievienošanās Rozentāla biedrības biedru saimei.
Rozentāla biedrības Latviešu skola Somijā
Somijas-Latvijas sadraudzības biedrības “Rozentāla biedrība” paspārnē darbojas Latviešu skola Somijā.
Tā dibināta 2014. gada janvārī. Sākotnēji tika izveidota pirmskolas grupa - latviešu bērnu klubiņš. Galvenā
ideja – savest latviešu valodā runājošos bērnus vienkopus, pavadīt kopā laiku zīmējot, līmējot, spēlējot
spēles, dziedot dziesmas un ejot rotaļās.
Kopš 2019. gada septembra, pateicoties Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) un Latviešu Valodas
Aģentūras (LVA) atbalstam, Latviešu skolā tika izveidota skolas vecuma grupa, kurā bērni apgūst latviešu
valodu un literatūru, Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju.
Rozentāla biedrības Latviešu skolā Helsinkos darbojas vadītāja ir skolotāja Zane Uitto, otra skolas
skolotāja ir Vivita Kaupere.
Latviešu skolas nodarbības notiek vienreiz nedēļā – ceturtdienās no pl. 17.30 līdz18.30 pirmskolas grupa
un piektdienās no 16.00 līdz 17.30 skolas grupa (2020. gadā – no pulksten 16.15 līdz 17.45).
Latviešu skolas Somijā darbība 2019. gadā:
1. 2019. gada 9. maijā nodarbību ietvaros notika bērnu un vecāku brīvdabas spēles Kaisaniemi
parkā.
2. 2019. gada 2. jūnijā notika ikgadējais Latviešu skolas sezonas noslēguma pikniks. Šogad –
sadarbībā ar Latviešu bērnu deju kopu Somijā un tās vadītāju Santu Bürkland.
3. 2019. gada 7. jūnijā Latviešu skola piedalījās Latvijas Vēstniecības Somijā rīkotajā Jāņu ielīgošanā.
Skolas vadītāja, skolotāja Zane Uitto vadīja latviešu tradicionālās vasaras saulgriežu rotaļas un
dziesmu spēles.
4. 2019. gada 4. oktobrī notika prezidenta runas “Mūsdienu varonības tēli Latvijā” filmēšana.
5. 2019. gada 12. oktobrī Latviešu skolas bērni piedalījās Latviešu ģimeņu Ražas svētkos Bokvillan
villā Helsinkos. Skolas vadītāja, skolotāja Zane Uitto kopā ar ciemiņu no Latvijas –akordeonisti
Silviju Puķīti vadīja latviešu dančus un rotaļas.
6. 2019. gadā no 24. līdz 26. oktobrim norisinājās Valmieras sākumskolas, Eiropas Latviešu
apvienības un Latviešu Valodas aģentūras ciemošanās Rozentāla biedrības Latviešu skolā
izglītības iestāžu sadarbības projekta “Skolu tilti” ietvaros. Tika apmeklēta arī Otaniemi vidusskola
(Otaniemi lukio) Espoo pilsētā, kā arī Helsinku Vācu skola (Deutche Schule Helsinki). Šobrīd tiek
plānots skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras sākumskolu, kas norisināsies 2020.
gada oktobrī.
7. 2019. gada 9. decembrī Latviešu skolas bērni piedalījās Latvijas Vēstniecības Somijā rīkotajā
Ziemassvētku eglītes pasākumā. Skolas vadītāja, skolotāja Zane Uitto vadīja latviešu tradicionālās
ziemas saulgriežu rotaļas un dziesmu spēles.
Kontaktinformācija:
Zane Uitto
Rozentāla biedrības Latviešu skolas Somijā vadītāja, skolotāja
Latviešu-somu ģimeņu biedrības "Laivas" valdes locekle
Helsinki, Somija
+358406640199
zaneperkone@gmail.com , zane@rozentals-seura.fi
https://www.facebook.com/lvskolasomija/
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4. Latviešu-somu ģimeņu biedrības “Laivas” sadarbība ar Latvijas vēstniecību Somijā
2019. gadā latviešu diasporas pārstāvji turpināja aktīvi sadarboties ar Latvijas vēstniecību Somijā dažādu
projektu un pasākumu organizēšanā, plānošanā. Koris “Ziemeļmeita” turpināja regulārus mēģinājumi
vēstniecības telpās un Somijas latviešu tautas deju kopu “Aurora” piedalījās, piemēram, vēstniecības Jāņu
pasākumā.
Ar vēstniecības atbalstu Ārlietu ministrijā iesniegti vairāki biedrības “Laivas” aktivitāšu projekti, kas
īstenosies 2020. gadā.
2019. gada oktobrī vēstniecības telpās notika visu ar Latvijas kultūras Somijā saistīto organizāciju un
biedrību pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu, saskaņotu nākotnes plānus un sadarbību.
Vēstniecība sadarbībā ar platformu Latvian Literature atbalstīja latviešu-somu ģimeņu biedrības “Laivas”
un deju kopas “Aurora” rīkotos ikgadējos latviešu ģimeņu Ražas svētkus, kas notika Helsinku Bokvillan
muižā 12. oktobrī. Svētku laikā notika rakstnieces Ineses Zanderes pasaku lasījums, ilustratores Rūtas
Briedes komiksu darbnīca bērniem un citas ģimenēm draudzīgas aktivitātes.
Kontaktinformācija:
Maira Dobele
Kultūras un diasporas projektu koordinatore
Latvijas Republikas vēstniecība Somijā
+358 947647216
maira.dobele@mfa.gov.lv

Ziņojumu sagatavoja: Aiga Turuka, Zane Uitto
2020.gada 14.februārī
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