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GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  LAIMA   

Pavardė  KANIENĖ 

Gimimo data  1965 kovo 16 d. 

Telefonas (-ai)  8 6100 3253 

El. paštas (-ai) lkaniene@gmail.com 

Adresas (-ai) Druskininkų g. 1-10, Kaunas 

Lytis Moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

1984 09 01 

1987 11 23 

Kauno raj. 

Noreikiškių 

lopšelis –darţelis   

muzikos vadovė, 

auklėtoja 

vaikų muzikinės veiklos 

organizavimas 

1988 01 18 

2009 03 02 

Kauno lopšelis – 

darţelis „Daigelis“  

muzikos 

pedagogė 

vaikų muzikinės veiklos 

organizavimas 

2000 05 01 

2005 06 01 

UAB  „Ţurnalų 

leidybos grupė“   

psichologė- 

konsultantė 

komentarai - atsakymai į skaitytojų 

laiškus 

2009 03 02 

2012 07 12 

Kauno lopšelis – 

darţelis „Daigelis“  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

muzikos 

pedagogė 

vadovavimas pedagogams, 

vaikų muzikinės veiklos 

organizavimas 

2012 07 13 

2013 03 05 

Kauno lopšelis –

darţelis „Daigelis“  

laikinai einanti 

pareigas direktorė 

ikimokyklinės įstaigos veiklos 

organizavimas, vadovavimas 

2013 03 06 

2016 02 25 

Kauno lopšelis – 

darţelis „Daigelis“ 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

muzikos 

pedagogė 

vadovavimas pedagogams, 

vaikų muzikinės veiklos 

organizavimas 

2016 02 26 Kauno lopšelis – 

darţelis „Daigelis“ 

direktorė ikimokyklinės įstaigos veiklos 

organizavimas, vadovavimas 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

1980 09 01-1984 06 01Panevėţio J. Švedo 

pedagoginė muzikos mokykla  

Muzikos vadovė, dainavimo mokytoja 

 Vilniaus pedagoginis universitetas 1992 09 

01-1997 06 01 

Ikimokyklinė pedagogika psichologija 

 Kauno Vytauto Didţiojo Universitetas,  1997 

09 01-1999 07 01 

Edukologijos magistras 

 Kauno Vytauto Didţiojo Universitetas, 1999 

09 01-2000 06 01 

Mokyklinės psichologijos magistro studijų I 

kursas (nebaigtos studijos) 
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KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių 

Uţsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Prancūzų patenkinamai l. gerai gerai patenkinamai 

Rusų l.gerai l. gerai l. gerai gerai 

 

Darbas kompiuteriu (programos): įgudęs vartotojas. Operacinės sistemos: Microsoft Windows 

produkcija. Programos: Microsoft Office paketas. IBM SPSS paketas. 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kategorija. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė. 

Kita informacija– vairuotojo paţymėjimas B kategorija (2007 m.). 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

Nuo 1998 m. Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų darugijos valdybos narė 

2014 m.- 2016 m. Kauno ikmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų  metodinio 

būrelio narė 

2016 m. Kauno ikmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų  metodinio 

būrelio pirmininkė 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Data  Pavadinimas Data, trukmė, vieta  

2006-

12-21 

Prancūzų kalbos kursai 2006-(09-12 mėn.), 48 val., Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2006-

10-25 

Seminaras „Priešmokyklinės grupės ugdomojo 

proceso planavimas“ 

2006-10-(24,25d.), 12 val. , Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2007-

01-16 

Seminaras „Švietimo teikėjų, vykdančių 

ikimokyklinio ugdymo programas, mokymų 

programa“. 

2006-11-21 – 2007-01-16, 18 val., 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

2007-

05-18 

Seminaras „Ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

vidaus auditas“. 

2007-05-(17,18 d.), 14 val., Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2008-

05-13 

Kursai „Mokytojų praktinės veiklos vertinimo 

rengimas“ 

2008-02- (13,14d.)  2008-04-

(04,09,28d.), 60 val., Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2009-

09-24 

Seminaras „Ikimokyklinukų ir 

priešmokyklinukų kompetencijų ugdymas ir 

vertinimas, naudojant įvairias mokymo 

priemones“. 

2009-09 (17, 24d.), 18 val., Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2010-

04-28 

Seminaras „Ikimokyklinio amţiaus sutrikusios 

raidos vaikų integracijos galimybės“. 

2010-04-28, 6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2010-

06-10 

Seminaras „Naujų Emilijos Redţo ugdymo 

sistemos elementų diegimas: bandymai ir 

eksperimentai“. 

2010-06- (10, 11) 12 val. Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2010-

06-15 

Seminaras „Lytiškumo identitetas vaiko raidos 

tarpsniuose“. 

2010-06-15, 6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2010-

12-10 

Seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikų saugaus elgesio ir savisaugos 

įgūdţių ugdymas“ 

2010-12-(06, 9-10 d.), 30 val. Lietuvos 

mokinių informavimo ir techninės  

kūrybos centras 
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2010 

m. 

Vadybiniai mokymai ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įgyvendinančių 

institucijų vadovams 

2010-01-(11-14d.), 32 val. 

2010-02- (10-12), 24 val. 

 

2011-

12-19 

Seminaras „Gabių vaikų kūrybiškumo 

ugdymas“ 

2011-12-19, 12 val., Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2011-

03-04 

Seminaras „Negalią turinčių vaikų dalinės ir 

visiškos integracijos aspektai“ 

2011-03-04, 6 val., Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2011-

2012 

Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“ I, II, III, 

IV sesijos 

2011-10-(18-27d.), 32 val.; 2011-11-

(21-24 d.) 32 val. ;2012-02-(07-10d.), 

32 val.;  2012-03- (20-24 d.), 40 val., 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

2012-

09-13 

Seminaras „Krizių ir probleminių situacijų 

valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 

2012-09-(12-13d.), 10 val. Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2013-

04-30 

Seminaras „Reggio Emilia ugdymo sistemos 

elementai ikimokykliniame ugdyme”  

2013-04-30,  6 val. Leidyklos „Šviesa” 

mokymo centras 

2013 

04 10 

Seminaras „Tikslingas karjeros planavimas. 

Kokias galimybes atveria naujoji pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcija“  

2013-04-10, 6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2013-

06-06, 

06-07 

Seminaras „Vaikų motyvaciją ir kūrybiškumą 

skatinančios aplinkos kūrimas. NVO paramos 

Valdorfo pedagogikai bendrijos geroji patirtis“  

2013-06-07, 12 val. ,  Kauno Valdorfo 

darţelis „Šaltinėlis“ 

2013-

12-18 

Seminaras „Dalykinio bendravimo įgūdţių 

formavimas“  

2013-12-18, 6 val.  Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2014-

11-12 

mėn. 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa 

2014-12-02,  40 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2014-

06-12   

Seminaras „Prekyba ţmonėmis: nauji iššūkiai 

ir prevencijos galimybės mokykloje“  

2014-06-12 , 6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2014-

09-13 

Seminaras “Švietimo institucijos svetainė 

multisaitinėje aplinkoje“,  

2014-09-13,  6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2015-

05-05  

 

Seminaras „Įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas planuojant ir tobulinant 

mokyklos veiklą“.  

 2015-05-05, 6 val. Kauno raj. Švietimo 

centras 

 

2015 – 

04 – 08   

Kursai “Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

edukacinė dalis“  

2015 – 04 – 08 , 40 val. Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

2015-

05-28 

Seminaras „Kūrybiškas informacinių 

technologijų panaudojimas ugdymo procese“ 

2015-05-28, 6 val., Kauno raj. Švietimo 

centras 

2016-

02-19 

Seminaras „Vadovaimo koučingo stiliumi 

nauad“  

2016 – 02 – 19 , 8 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

2016-

10-13 

Seminaras „Švietimo įstaigų finansų 

valdymas“ 

2016 – 10 – 13, 6 val. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 
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TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, 

veikla, rezultatai) 

Projektai 

2010 

m. 

Organizuotas ilgalaikis įstaigos 

projektas „Ţaidţiu, kuriu-paţįstu 

pasaulį ir save“ 

Sutelkta bendruomenė įgyvendinti kūrybinius 

sumanymus, pasitelkus priemonių ir metodų 

įvairovę. Projekte dalyvavo Vilijampolės  

seniūnijos švietimo ir kultūros įstaigos (mokykla, 

biblioteka ir kt.), išleistas vaikų-tėvų-pedagogų 

ţodinės kūrybos katalogas, įgyvendintos 5 

kūrybinės akcijos seniūnijoje. 

2013-

15 m.  

Organizuoti tęstiniai įstaigos 

projektai „Medučio kelionė į 

darţelį“ , „Medučio kelionė į 

Kauną“  , „Medučio kelionė į 

Lietuvą“   

Įgyvendinant ilgalaikius tęstinius įstaigos projektus, 

į jų veiklą įtraukti įstaigos bendruomenės nariai, 

2014 m. įsijungė 12 Kauno m., o 2015 m. 11 

respublikos  ikimokyklinių įstaigų, ugdomi vaikų ir 

pedagogų paţintiniai, meniniai gebėjimai . 

Apie projektų įgyvendinimą skelbtos publikacijos 

respublikinėje spaudoje. 

2014 

m.  

Organizuotas įstaigos projektas 

„Ekonomiškumo pradmenų 

ugdymas. Taupumo mokyklėlė„    

Vaikų ekonomiškumo pradmenis ugdė 15 Kauno 

ikimokyklinių įstaigų pasitelkiant socialinį partnerį: 

Kauno kredito uniją- gautas projekto finansavimas. 

Projekto rezultatai pristatyti 7–iuose Kauno 

lopšelio-darţeliuose 

Apie projektų įgyvendinimą skelbtos publikacijos 

miesto spaudoje. 

2013-

2014 

m.  

Kauno ikimokyklinių įstaigų 

projektas „Ţaidţiame kalba“ 

(dalyvis) 

Vadovavau grupių pedagogų ir specialistų 

komandai vykdant projektinę veiklą su spec. 

poreikių vaikais. Pravestas metodinis renginys 

(praktinė veikla, metodinė diskusija) miesto 

pedagogams, parengtos rekomendacijos tėvams ir 

pedagogams, pasitelktas menų pedagogų ir 

logopedo integralus darbas su logopediniais 

vaikais. 

2013-

2014 

m. 

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų 

projektas „Pasakos ir muzikos 

draugystė“  (dalyvis) 

Pristatytas vizualus ir įgarsintas kūrybinis 

pedagogų–vaikų darbas: vaikų sukurta įgarsinta  

animuota pasaka įsisavinant IT programą „Photo 

Story“. Pristatytas „YouTube“ yra internetinėje 

svetainėje 

2014-

2015 

m.  

Organizuoti tęstiniai įstaigos 

projektai „Menas + bendruomenė- 

svajonių darţelis“, „Prikelk seną 

daiktą antram gyvenimui“ 

Tęstiniuose įstaigos projektuose ugdant meninius 

gebėjimus, formuojant ekologinį poţiūrį į aplinką 

dalyvavo (-auja) ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir 

37 Kauno ir respublikos ikimokyklinės įstaigos. 

2015-

02-27 

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų  

projektas „Ikimokyklinukų ţiemos 

olimpiada 2015“ (dalyvis) 

Sutelkti pedagogai vykdė vaikų sveikatinimo 

priemones įstaigoje, surengė vaikų ţiemos 

olimpiadą. Buvo kuriama simbolika, pravestos 

varţybos. Projektinė veikla pristatyta miesto 

spaudoje. 

2016-

03 

Darbuotojų potencialo, kuriant 

besimokančią organizaciją, tyrimas 

Išsiaiškintas darbuotojų pasirengimas kurti 

besimokančią organizaciją. Nustatytos stipriosios ir 

tobulintinos kompetencijos, numatytos tolimesnės 

įstaigos darbuotojų tobulinimosi veiklos kryptis.  

Konferencijos, pranešimai 

2006 Su Kauno muzikos mokytojų Aptarta įvairios liaudies muzikos, folkloro 
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10 18-

19 

draugijos valdyba organizuota 

respublikinė konferencija  

“Tautinio identiteto formavimas 

panaudojant folklorą vaikų 

muzikiniame ugdyme“  

panaudojimo galimybės, formos, kuriant aplinką 

padedančią vaikui susitapatinti su tautos kultūra. 

Liaudies muzikos autentikos priartinimas, 

integravimas į muzikinio ugdymo turinį. Išleistas 

konferencijos metodinės medţiagos leidinys. 

2008-

12-08  

Respublikinė konferencija “Vaikas 

turi teisę būti saugus“ (dalyvis) 

Pristatytas pranešimas „Pedagogo vaidmuo kuriant 

vaikams saugią emocinę ir socialinę aplinką“. 

Dalijimasis teorinėmis ir praktinėmis įţvalgomis 

apie vaikui saugios aplinkos kūrimą darţelyje ir 

namuose 

2009 m 

2012m. 

2013m. 

balandis 

Tarptautinės: 7-oji ir 10-oji, 11-oji 

muzikinio ugdymo konferencijos 

„Vaikas ir muzika“ (dalyvis) 

Panevėţio PŠC Paţymėjimai: Nr. 

51714, Nr. 58997, Nr. 61069  

Įgyta teorinė ir praktinė patirtis adaptuotai   

taikoma organizuojant ir įgyvendinant vaikų 

ugdymo procesą. Pasitelkiamos naujos muzikinio 

ugdymo  metodikos. 

2013-

09-27 

Respublikinė konferencija 

„Tautiškumo ugdymas 

ikimokyklinėje įstaigoje“  

Pranešimas „Tautiškumo ugdymas: Kodėl? Kur? 

Kada? Kaip?“. Dalijamasi teoriniais 

samprotavimais ir praktine vaikų ugdymo patirtimi. 

2013-

11-06 

Bendradarbiaujant su Vilniaus 

ikimokyklinio ugdymo meninio 

ugdymo mokytojais parengtas 

pranešimas praktiniame seminare 

2013m. Vilniaus ŠUS Vedėjo 

Padėka 

Pristatytas pranešimas „Ugdymas per ţaidimą“ 

praktiniame seminare Vilniaus pedagogams. 

Dalijamasi muzikinio ugdymo praktika, 

kūrybinėmis idėjomis. 

2014-

04-14 

Respublikinė konferencija „Sveikos 

gyvensenos pagrindų ugdymas 

ikimokykliniame amţiuje“  

KPKC Paţyma 2014-04-14 Nr. PA-

577 

Pranešimas „Sveikos gyvensenos skatinimas 

darţelyje įgyvendinant projektinę veiklą“. 

Dalijimasis darbo patirtimi ugdant vaikų sveikatą. 

2015-

01-29 

Konferencija “Ikimokyklinio 

ugdymo organizavimas. Ką galime 

daryti kitaip?”KPKC Paţymėjimas 

2015-01-29 Nr. VB-0183,  

Parengtas ir pristatytas vizualus pranešimas „ Mūsų 

patirtis: mokomės daryti gerus darbus“. Pristatyta 

vaikų paţinimo ir ekonomiškumo gebėjimų 

ugdymo patirtis. 

2016-

02-28 

Konferencija „Kuriame ateities 

mokyklą kartu“ KPKC 2016-02-18 

Paţymėjimas Nr. VB-0116 

Konferencijos dalyvių II darbo grupės moderatorė  

2016-

05-13 

Straipsnis portale ikimokyklinis. Lt 

„Kauno lopšelyje-darţelyje 

„Daigelis“ įsikūrė maţoji lauko 

bibliotekėlė“ 

Pasidalinta bendruomenės knygų mainų bei šeimų 

motyvavimo skaityti  patirtimi. 

Metodiniai renginiai, kvalifikacinės programos 

2007-

09-09 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota  Palangos ŠPT 

 Paţymėjimas 2007-09-09 Nr. L7-9 

Pravestas 6 val. seminaras Palangos krašto 

pedagogams „Muzikinės veiklos formų įvairovė“ . 

Dalijamasi darbo patirtimi 

2008-

03-28 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota  Klaipėdos pedagogų 

švietimo ir kvalifikacijos centre  

 2008-03-28 Paţymėjimas Nr. 668 

Pravestas 6 val. seminaras Klaipėdos krašto 

pedagogams „Muzikinių siuţetinių pasakų 

kūrimas“ . Dalijamasi darbo patirtimi 

2009- 

02-12 

Parengtas ir organizuotas metodinis 

renginys Kauno miesto pedagogams 

Pravestas metodinis renginys Kauno ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogams „Vaidybos 

integravimas į priešmokyklinio ugdymo veiklą“ . 

Pristatytas metodinis pranešimas šia tema ir 

praktinės veiklos pavyzdţiai. 
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2009-

12-09  

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota  Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centre  

Paţyma Nr. PA-1548 

Pravestas 6 val. seminaras Kauno m. ir apskrities 

pedagogams „Rekomendacijos ikimokyklinių 

įstaigų muzikos mokytojų veiklos planavimui ir 

dokumentų pildymui“. Apmokyti 58 pedagogai. 

2013-

11-27 

Organizuotas metodinis renginys 

bendradarbiaujant su Kauno 

ikimokyklinių įstaigų muzikos 

mokytojų draugija 

Parvestas metodinis renginys Kauno muzikos 

pedagogams „Muzikinė dėţutė“ pristatant aktyvaus 

muzikos klausymosi metodiką darţelyje. 

2014-

04-15 

Parengta institucinio lygio  

kvalifikacinė programa, akredituota  

UAB „Šviesa“ Paţymėjimas 2014-

04-15 Nr. MC-5 

Pravestas 6 val.  seminaras Kauno miesto 

pedagogams “Vaiko kūrybiškumo, iniciatyvumo 

skatinimo būdai “. Pravesti 2 praktikumai, 3 atviros 

veiklos dalijantis patirtimi. 

2014-

10-10 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota Palangos ŠPT. 

Paţymėjimas 2014-10-10Nr.L12-33 

Pravestas 6 val. autorinis seminaras Palangos krašto 

pedagogams “Vaiko kūrybiškumo ugdymas per  

muzikinę-ţaidybinę veiklą“. 

2014-

10-27 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota  Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centre . 

Paţymėjimas 2014-10-27 Nr. 1161 

Pravestas 12 val. seminaras  Kauno miesto ir 

apskrities pedagogams “Kokybiškas ir efektyvus 

ugdymosi veiklos organizavimas ikimokyklinėje 

grupėje“ 

2014-

10-28 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota  Kėdainių  ŠPT  

Paţymėjimas 2014-10-28 Nr. S-631 

Pravestas 6 val. autorinis seminaras Kėdainių 

miesto ir rajono pedagogams “Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklos 

ypatumai. Metų ratas“ 

2014-

11-06 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota  Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centre 

KPKC paţyma Nr. PA-1168 

Pristatytas  metodinis pranešimas miesto 

pedagogams „Kūrybiškas ir integralus 

ikimokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“  bei 

pravesta diskusija „Kūrybiškumo bei saviraiškos 

tarpusavio ryšiai“. Dalijamasi darbo patirtimi, 

parengtos rekomendacijos. 

2015-

11-25  

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota  Kėdainių ŠPT  

Paţymėjimas 2015-11-25 Nr. S-798  

Pravesti 6 val. autoriniai seminarai (2) respublikos 

pedagogams  „Pedagogo veikla padedanti vaikui 

ugdytis saviraišką ir kūrybiškumą“ 

2015-

01-21 

Kauno ikimokyklinių įstaigų 

metodinė diskusija “Sėkmingos 

vaiko adaptacijos link“  

Parengtas ir pristatytas metodinis vaizdinis 

pranešimas„ Adaptacija: sėkmės ir nesėkmės“. 

Dalijamasi praktinės ir tiriamosios veiklos 

patirtimi. 

2015-

09-10 

Pravestas metodinis renginys Kauno 

ikimokyklinių įstaigų pedagogams 

Kauno IĮMMD Paţyma 2015-09-10 

Nr. 01 

Parengtas ir pristatytas pranešimas miesto 

pedagogams „Muzikos pedagogo veiklos gairės 

ikimokyklinėje įstaigoje“ akcentuojant komandinę, 

integralią veiklą.  

2016-

09-29 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota Marijampolės Švietimo 

centro  

Paţyma 2016-09-29 Nr. VL-479 

Pravesti 6 val. autoriniai seminarai (2) respublikos 

pedagogams „Pedagogo veiklos akcentai: metinis, 

kasdieninis planavimas ir ugdymo turinio 

įgyvendinimas“ 

2016-

10-17 

Parengta kvalifikacinė programa, 

akredituota Marijampolės švietimo 

centro  

Paţyma 2016-10-17 Nr. MP-149 

Pravestas 6 val. autorinis seminaras respublikos 

pedagogams „Ikimokyklinio ugdymo proceso 

planavimas ir organizavimas: metų ratas“ 

2009 Metodinis leidinys „Muzikiniai 

didaktiniai ţaidimai“ 

Pateikti autoriniai ugdomieji ţaidimai su 

aprašymais ir ugdymo tikslais. 

 


