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Klaipėda 
 

  

I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

  

         Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras (toliau – Jaunimo centras) vykdė veiklą 

vadovaujantis 2021–2023 m. strateginiu planu (toliau – Strateginis planas) bei 2021 m. veiklos planu 

(toliau – Veiklos planas). Jaunimo centro  bendruomenė  vykdė išsikeltą prioritetą– duomenų analize 

ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės 

ir vadovų lyderystės darną ir siekė šių strateginių tikslų: 1) tobulinti neformaliojo vaikų švietimo 

veiklą; 2) sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, užimtumui, taikant veiklos formų įvairovę; 3) 

užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką. Strateginiams 

tikslams įgyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti konkretūs veiklos tikslai ir 

uždaviniai, numatytos pamatuotos priemonės laukiamam rezultatui pasiekti. 
Jaunimo centre vykdyta 21 ugdymo programa, dirbo 53 pedagoginiai darbuotojai – 12 

mokytojų ekspertų, 11 mokytojų metodininkų, 6 vyresnieji mokytojai, 15 mokytojų ir 18 ne 

pedagoginių darbuotojų. Spalio 1 d. duomenimis Jaunimo centrą lankė 1400 mokinių. 
Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – tobulinti neformaliojo vaikų švietimo veiklą – buvo 

įgyvendinami 2 uždaviniai: 
 –  įgyvendinant pirmąjį uždavinį – gerinti edukacinių renginių miesto mokiniams vykdymą ir 

kokybę – buvo sukurta Zoom platforma Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių Klaipėdos miesto etapų vykdymui nuotoliniu būdu. Iš viso buvo suorganizuotos 35 

olimpiados ir kiti renginiai. Vykdyta edukacinių renginių miesto mokiniams programa. 32 tradiciniai 

renginiai vyko kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Tęstinis jaunimo tautinio ir pilietinio ugdymo 

projektas, miesto mero sveikinimai abiturientams ir gabiausiems mokiniams dėl rekomendacijų 

renginių ribojimui buvo filmuoti ir pritaikyti virtualiai erdvei. Rugsėjo 1 d. tradicinis renginys 

„Pirmoji pamoka“ vyko kontaktiniu būdu.  
– įgyvendinant antrąjį uždavinį – taikyti šiuolaikinius, inovatyvius ugdymo metodus, skatinti 

mokytojų profesinę kvalifikaciją – mokytojai  tobulino kompetencijas nuotoliniuose seminaruose, 

kursuose, konferencijose, patobulino IKT naudojimo kompetencijas, pritaikė naujus metodus – 

filmavo mokinių koncertus, parodas, nuolat informavo bendruomenę apie studijų, būrelių veiklą  bei 

dalinosi filmuota medžiaga internetinėse platformose. Mokytojai aktyviai dalyvavo miesto  

metodinių būrelių veikloje. 20 mokytojų skaitė 36 pranešimus, 5 mokytojai vedė seminarus miesto 

ir apskrities mokytojams. Jaunimo centre atestavosi 3 mokytojai vyresniojo mokytojo kvalifikacinei 

kategorijai, įstaigoje veikė metodinė taryba bei 4 metodinės grupės. Mokytojai įvykdė kvalifikacijos 

kėlimo reikalavimus. Vyko 4 metodinės tarybos posėdžiai, 4 Mokytojų tarybos posėdžiai.                             
Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, užimtumui, 

taikant veiklos formų įvairovę – buvo įgyvendinamas uždavinys –  gerinti įstaigos paslaugų kokybę, 

sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai.  2021 m. buvo vykdoma – 21 programa, atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimus bei atnaujinus turimas reikalingas mokymosi priemones, sukurta nauja  programa – 

„Keramikos studija“. Buvo efektyvinama Atvirų jaunimo erdvių veikla – vykdomi 2 Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojami projektai, vystoma 

savanorystės idėja. Sėkmingai vykdyti tęstinis projektas  „Saugi gatvė jaunimui“. 2021 m. veiklas 



vykdė 2 savanoriai: 1 savanoris iš Sakartvelo ir 1 savanoris iš Lietuvos. Jaunimo centre organizuoti 

253 renginiai: koncertai, spektakliai, parodos, festivaliai, projektai, akcijos. Taikyti nauji metodai – 

parodų, koncertų filmavimas, nuotolinių konkursų, renginių paieška. Mokiniai dalyvavo 73 

tarptautiniuose ir 103 respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose, kuriuose užėmė prizines vietas 

ar pelnė laureatų vardus. Dailės studijos „Varsa“ mokiniai  pelnė laureatų diplomus (80) meno 

konkursuose Brazilijoje, Kinijoje, JAV, Prancūzijoje, Bulgarijoje ir kitose šalyse. Studijos 

„Varsa“ mokinės Agnė Mažeikaitė pelnė aukso ir Elija Levickytė  - sidabro medalius Taivanyje 

organizuotame meno konkurse. Dizaino studijos „Kukutis“  mokiniai prizines vietas (87) laimėjo 

JAV, Didžiosios Britanijos ir kitose Europos šalyse organizuotuose meno konkursuose. 

Choreografijos studija „Inkarėlis“ prizines vietas pelnė Latvijos vaikų šokių meno konkurse. Vaikų 

šokių studija „Vijurkas“ ir tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ solistas Karolis Butkevičius pelnė 

Grand Prix tarptautiniame festivalyje Kazachstane. Vaikų šokių studijos „Junga“ sėkmingai 

dalyvavo Baltarusijos ir Latvijos šokių konkursuose. Vaidybos studijos „Trepsė“ mokiniai teatro 

festivalyje „Pitons“ tapo diplomantais. Dainos studija „Keberiokšt“ dalyvavo tarptautiniame 

festivalyje Lenkijoje, kuriame tapo laureatais. Aktyviai veikė Atviros jaunimo erdvės – organizavo 

įvairias socialines, kultūrines, sportines veiklas jaunimui bei bendruomenės renginį „Būkime 

kartu“ Sąjūdžio parke, kuriame dalyvavo neformaliojo švietimo įstaigos, kurios pristatė veiklas 

miesto mokiniams (daugiau kaip 200 dalyvių). Sėkmingai įgyvendinta tęstinė vasaros poilsio 

programa miesto mokiniams  „Aktyvistų vasara. Ieškome talentų!”. Stovyklos metu buvo užimta 

160 Klaipėdos miesto mokinių. Miesto mero diplomais apdovanoti 7 Jaunimo centro mokiniai (mero 

kalėdinis miesto gabiausių mokinių pasveikinimas) . 

Siekiant Strateginio plano trečiojo tikslo – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) 

reikalavimus atliepiančią aplinką – buvo įgyvendinami 2 uždaviniai: 
–  įgyvendinant pirmąjį uždavinį – gerinti Jaunimo centro materialinę bazę ir kurti 

ergonomišką aplinką – atnaujinta informacinių komunikacinių technologijų bazė, įsigyjant 1 

stacionarų, 2 nešiojamus kompiuterius ir tobulinant vaizdo telekonferencijų programinių įrangų 

naudojimą. Kuriant ergonomišką aplinką įsigyta baldų komplektų  naujam daugiafunkciniam centrui 

– 70 kėdžių, spintelių mokinių daiktams ir rūbams, sėdmaišių, rūbų kabyklų) bei muzikos 

instrumentai, suremontuoti 2 kabinetai Jaunimo centre (Puodžių g. 1). Įrengiant naują edukacinę 

erdvę  (Aukštoji g. 12) dailės studijų mokiniams  nupirkta naujų baldų – 2 sekcijos, atviros lentynos. 

Naujose suremontuotose patalpose vykdomi akvarelės, fitodizaino, alternatyvaus meno studijų 

užsiėmimai.  

–  įgyvendinant antrąjį uždavinį – sukurti naują modernią ugdymosi erdvę miesto mokiniams 

– 2021 m. buvo tęsiama sporto salės rekonstrukcija į daugiafunkcinį renginių organizavimo, vaikų 

ir jaunimo laisvalaikio praleidimo centrą su rūbinėmis, dušais, modernia garso ir šviesų sistema, 

specialia rampa neįgaliesiems. Rekonstrukcijos darbų pabaiga numatoma 2022-02-28. Šiose 

patalpose bus vykdoma edukacinė veikla, renginiai miesto mokiniams ir mokytojams. 

 

   2021 m. Jaunimo centro finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdyma

s (%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

1139,8 1106,8 0,97 33,028 

Nepanaudota DU ir Sodra 

mokesčiai, kadangi į AJC 

jaunimo darbuotojus 

(Paryžiaus Komunos g. 

16A) priimti du darbuotojai 



tik nuo gruodžio vidurio 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

4,2 4,2 100 Vasaros poilsio 

organizavimas 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

42,0 33,8 0,81 Dėl pandeminės situacijos  

nebuvo įmokų už mokymo 

paslaugas iki 2021 birželio 

30 d. 

SP likutis 2020 m. 12,7 11,6 91  

Pajamų išlaidos (SP) 7,0 0 0   

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

16,0 

19,9 

15,1 

19,4 

0,95 

0,97 

 

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

16,6 12,2 0,73  

Iš viso 1258,2 1203,1   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2022 m. sausio 1 d. 

 558,60 (dujos, ryšių, 

transporto ir kt. paslaugos) 

 

Jaunimo centre 2021 m. buvo atlikti patikrinimai: 1) nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas vertino veiklos vykdymo sąlygų 

atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams studijoje (Aukštoji g. 12)  ir suteikta 

teisė vykdyti ugdymo veiklą, išduotas Higienos pasas. 2) priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Patalpų 

ir teritorijos planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas choreografijos studijoje 

„Inkarėlis“ Laukininkų g. 13. Patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.  
Planuodama 2022 m. veiklą, Jaunimo centro bendruomenė susitarė dėl tokių veiklos prioritetų: 

profesinis pedagogų skaitmenio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines 

komunikacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį; mokinių pasiekimų ir veiksmingos 

švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams (vaikams) teikimo gerinimas, taikant mokinio 

(vaiko) pažangos matavimo sistemą; duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės 

užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 2022 metais bus 

įgyvendinami tikslai: tobulinti neformaliojo vaikų švietimo veiklą; sudaryti sąlygas mokinių 

saviraiškai, užimtumui, taikant veiklos formų įvairovę; kurti saugią, emocinę ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką 

  
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1.Vadovaujantis 

Neformaliojo 

 Užtikrinta vykdomų 

neformaliojo vaikų 

1.Sudaryta Centro veiklos 

kokybės įsivertinimo 

 1. Sudaryta 

centro darbo 



švietimo ir jo teikėjų 

veiklos metodika, 

organizuoti Centro 

veiklos įsivertinimą 

nuotolinio ir 

kontaktinio ugdymo 

srityje (tęstinė 

užduotis) 

švietimo programų 

(toliau – NVŠ 

programa) kokybė 

(nuotolinis ir įprastas 

būdai) 

darbo grupė(2021-03-30). 
2.Atliktas Centro veiklos 

kokybės įsivertinimas 

ugdymo organizavimo 

srityje (pagal rodiklius 

Mokytojo kvalifikacija ir 

nuolatinis tobulėjimas, 

personalo vadyba, 

bendradarbiavimas ir 

bendravimas, Ugdymo 

individualizavimas, 

nuotolinis ugdymas 

(2021-05-28). 
3. Apibendrinamasis 

įvertinimas yra ne 

žemesnis kaip antro lygio. 

4. Pateiktos 

rekomendacijos, kuriuos 

rodiklius ir kokiomis 

priemonėmis reikia 

pagerinti, siekiant 

neformaliojo vaikų NVŠ 

programų vykdymo 

kokybės (2021-09-10) 

grupė 

nuotoliniam 

darbui įsivertinti 

(2021-03-25 

įsakymas Nr. V1-

15). 
2. Atliktas Centro 

veiklos kokybės 

2021 m. 

įsivertinimas 

(pristatytas 

mokytojų tarybos 

2021-06-08 

posėdyje ir 

patalpintas 

www.kkljc.lt 

tinklapyje). 
3. 

Apibendrinamasi

s vertinimas yra 

III lygio. 
4. Pateiktos 

rekomendacijos 

Centro veiklai 

tobulinti (2021 m. 

birželio mėn.) 

1.2.Užtikrinti 

kokybišką, efektyvų 

Centro veiklos 

organizavimą 

Centro veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai atitinka 

galiojančius teisės aktų 

reikalavimus. 

Atnaujintos vaikų 

švietimo ilgalaikės 

programos pagerins 

vaikų pasiekimus 

 1.Sudaryta darbo grupė 

programų vertinimui 

(2021-03-22). 
2.Parengtos naujos 

ilgalaikės programos 

(2021-09-01). 
3. Sukurta šiuolaikinė 

ugdymosi aplinka (sporto 

salės rekonstrukcija, 

įrengta nauja erdvė 

Aukštojoje g. 12-4) 

1. Sudaryta darbo 

grupė 

pedagoginių 

veiklos programų 

vertinimui (2021-

03-25 įsakymas 

Nr. V1-16). 
2. Parengtos 

naujos ilgalaikės 

programos (2021 

m. rugsėjo mėn.). 
3. Parengtas 

Centro 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

rengimo tvarkos 

aprašas (2021-10-

08 įsakymas Nr. 

V1-75). 

4. Siekiant 

sukurti 

šiuolaikinę 

ugdymosi aplinka 

2021 m. buvo 

rekonstruojama 

http://www.kkljc/


sporto salė  

(numatoma 

pabaiga 2022 m. 

vasario mėn.), 

įrengta nauja 

erdvė Aukštojoje 

g. 12-4 (higienos 

pasas gautas 2021 

m. gruodžio 

mėn.) 

1.3. Tobulinti 

ugdymo procesą 

Naujų technologijų 

formų naudojimas 

pagerins organizacinį 

procesą mokinių 

dalykinėse olimpiadose 

ir konkursuose 

1. Sukurta Zoom 

platforma moksleivių 

dalykinių olimpiadų ir 

konkursų organizavimui 

nuotoliniu būdu (2021-

01-04). 

2.  Sudaryta darbo grupė 

šalies moksleivių 

olimpiadų ir konkursų 

organizavimui nuotoliniu 

būdu. 
3. Vykdoma olimpiadų ir 

konkursų organizavimo 

procesų analizė ir 

rezultatų apibendrinimas. 

4. Mokymai mokytojams 

ir mokiniams olimpiadų ir 

konkursų organizavimo 

nuotoliniu būdu 

klausimais (2021-01-04 – 

04-30) 

1. Sukurta Zoom 

platforma 

moksleivių 

dalykinių 

olimpiadų ir 

konkursų 

organizavimui 

nuotoliniu būdu 

(2021-01-04). 
2. Pranešimas 

„Olimpiadų ir 

konkursų 

organizavimo 

procesų analizė ir 

rezultatų 

apibendrinimas“ (

Jaunimo centro 

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2021-

06-08  protokolas 

Nr. V3-3). 

3. Mokymai 

mokytojams ir 

mokiniams 

olimpiadų ir 

konkursų 

organizavimo 

nuotoliniu būdu 

klausimais (2021-

01-04–30) 

  

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.   

2.2.   

  

3.  Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Naujų erdvių įveiklinimas: 1) Paryžiaus Komunos 

g. 16A parengiamieji įveiklinimo procesai – naujų 

darbuotojų paieškos organizavimas, priemonių 

Ruošiamasi naujos erdvės Atviro 

jaunimo centro atidarymui (buvo Atviros 

jaunimo erdvės)   



įsigijimas; 2) Aukštoji g. 12-4 (dailės studija) – higienos 

pasui reikiamų dokumentų parengimas 

 

3.2. Įstaigos mikroklimato tyrimas (tęstinis) – 

Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimas ir 

vertinimas. Parengtas aprašas „Dėl mobingo ir 

psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir 

intervencijos“ 

Įstaigos bendruomenės psichologinis 

mikroklimatas, saugios aplinkos 

kūrimas, tobulinimas 

3.3. Parengtos naujos tvarkos: 1) dėl švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo; 2)  ugdymo 

organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant 

aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu; 3) atnaujintas Jaunimo centro 

darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

Mokinių saugumo užtikrinimas, 

pandeminės ir ekstremalios situacijos 

valdymas 

3.4. Jaunimo centro finansų kontrolės taisyklių 

patvirtinimas 
Efektyvi finansų valdymo kontrolė 

3.5. Parengti ir patvirtinti nauji Jaunimo centro 

nuostatai 

Efektyvesnė Jaunimo centro veikla 

  

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.       

4.2.       

  

III SKYRIUS 
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
  

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

  

 



IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
  

6.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

  

7.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1.  

7.2.  

  

V SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

  

8.  Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

 

 

 

8.2.  
 

 

 

  

8.3.     

8.4.    

  
9.    Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1.  

9.2. 

9.3. 

  
 

 

 

 

 



VI SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

  
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  
____________________              __________             _________________                    ______ 
Įstaigos tarybos pirmininkas           (parašas)                  (vardas ir pavardė)                     (data) 
  
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
 

______________________                           _________           ________________               _______ 

  Klaipėdos savivaldybės meras                     (parašas)               (vardas ir pavardė)                  (data) 
  

  
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

  
  

Susipažinau. 
____________________                      __________            _________________                  _______ 
Direktorius                                              (parašas)                 (vardas ir pavardė)                      (data) 

  
 


