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EUROPOS ATLIEKŲ MAŽINIMO SAVAITĖS 2016 M. RENGINIŲ ATASKAITA 
2017-01-31 

Vilnius 

 

 

Šiais metais Europos atliekų mažinimo savaitės (toliau - „EAMS“) metu daugiausia dėmesio buvo 

skirta pakuočių atliekų susidarymo prevencijai. Šiemet Lietuva pirmą kartą prisijungė prie tarptautiniu 

mastu organizuojamų renginių ir dalyviams teko iššūkis įgyvendinant suplanuotus renginius atitikti Europos 

atliekų mažinimo savaitės sekretoriato iškeltus reikalavimus. Renginiai vyko 2016 m. lapkričio 19–27 

dienomis. EAMS dalyviai pradėti registruoti 2016 m. rugsėjo 1 d., registracija baigėsi lapkričio 4 d. 

Svetainėje www.ewwr.eu užsiregistravo, įgyvendino veiklas ir pateikė ataskaitas 21 organizacija: 16 

švietimo įstaigų, 3 administracijos/valdžios institucijos, 1 verslo/pramonės organizacija  ir 1 nevyriausybinė 

organizacija. Dar 18 organizacijų veiklas įgyvendino Lietuvos mastu (veiklas įgyvendino nesiregistravę EAMS 

sekretoriato internetinėje svetainėje): 12 švietimo įstaigų, 3 administracijos/valdžios institucijos, 1 

verslo/pramonės organizacija, 1 kita organizacija (vaiko gerovės centras ir vaikų dienos centras) ir 1 

nevyriausybinė organizacija. Viso tiesiogiai EAMS renginiuose dalyvavo daugiau nei 4000 žmonių.  

 

Veiklos, įgyvendintos Europos mastu 

 

1. Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Ugdytiniai vyko švarinti artimiausią gatvę: rinko ir rūšiavo šiukšles. Kūrybinių 

darbų paroda iš pakuočių „Įsivaizduoju, kuriu ir žaidžiu“. 
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2. Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Mokiniai skaičiavo pakuotes klasėje. Susitarė pakuotes suskirstyti į 4 dalis: 

plastikas, popierius, stiklas, metalas. Stebėjo robotuko filmuką apie šiukšlių rūšiavimą. Namuose skaičiavo 

pakuotes, jas rūšiavo ir užsirašė. Klasėje dalinosi informacija su draugais, mokėsi piešti diagramas popieriuje 

ir kompiuteriu. 
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3. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Iš popieriaus atliekų kurti kalėdiniai papuošimai 
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4. Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Vaikų meno dirbtuvėlių organizavimas, filmų apie rūšiavimą peržiūra, viktorina 

4 vyresnėms grupėms, 36 maišelių gamyba ir paroda, 7 bendruomenės nariai kūrė rūšiavimo dainai 

tinkamas eiles, paskatino į akciją įsitraukti ir daugelį kitų švietimo įstaigų. 

   
 

5. Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Buvo gaminami rankų darbo krepšeliai pirkiniams. 
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6. Panevėžio gamtos mokykla. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Užsiėmimų metu mokiniai aiškinosi atliekų rūšiavimo svarbą ir naudą, išmoko 

rūšiuoti buityje susidarančias atliekas, taupiai išnaudoti konteinerių tūrį, susipažino su rūšiavimo 

taisyklėmis, rūšiavimo ir perdirbimo simboliais. 

  
 

7. Klaipėdos lopšelis – darželis „Liepaitė“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Vaikai gamino iš pakuočių ir dėžių žaislus, spektaklio priemones. Organizuota 

paroda „Kakės Makės kelionė aplink pasaulį“. Vykdyta akcija „Mūs darželis bus švarus-turim tris 

konteinerius“, muzikiniai žaidimai, dainelės, susitikimas su socialiniais parneriais RUC, l.-d. „Žuvėdra“, l.-d. 

„Žilvitis“. Spektaklis „Žmonių jausmai ir emocijos“. Antrinių žaliavų madų  šou demonstravimas  „Pasakų 

fėja“. Didaktiniai garsų žaidimai, skaitymas, nuotraukų, straipsnių ieškojimas. 
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8. Telšių Ateities progimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Mokiniai rinko nebenaudojamas (perdegusias) elektros lemputes. Jas puošė, 

dažė, sukurdami iš jų kalėdinius žaisliukus eglutei puošti. 

  
 

9. Kauno moksleivių aplinkotyros centras. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Organizuotas madų šou - ,,Naujas daiktų gyvenimas“. 
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10. Radviliškio r. Pašušvio pagrindinė mokykla. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Organizuotas rūbų pasikeitimo turgus. 

  
 

11. Druskininkų „Atgimimo“ mokykla. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Mokiniai kūrė dviejų rūšių skraidančias karvytes, kuriomis buvo puošiamos 

mokyklos erdvės, o vėliau mokiniai galės pasipuošti kalėdines eglutes. Prieš darbus mokiniams buvo 

vedama edukacinė valandėlė apie šiukšlių mažinimą ir jų panaudojimą rankdarbiuose. Antrokų gamtos 

mylėtojų būrelis kūrė sniego senį besmegenį iš panaudotų vienkartinių puodelių bei kamštelių, taip pat 

tokiu pačiu būdu buvo sukurta ir eglutė. Prieš darbus mokiniams buvo vedama edukacinė valandėlė apie 

šiukšlių mažinimą ir jų panaudojimą rankdarbiuose. 
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12. Grinkiškio J. Poderio gimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Paskaita, diskusija apie atliekų susidarymą, jų keliamas problemas bei 

rūšiavimą. Mokiniai iš plastikinių indelių sukūrė kalėdinius žaisliukus ir jais papuošė eglutę. Technologijų 

pamokų metu mokiniai siuvo rankines bei krepšelius pirkiniams, gaminiai eksponuoti parodoje. Mokiniai ir 

mokytojai dalinosi jau išaugtais rūbais bei avalyne. 

  
 

13. Antašavos daugiafunkcis centras. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Mokiniai paruošė ir mokyklos bendruomenei pristatė skaidres apie pakuočių 

ilgaamžiškumą, gamtos tausojimą, daromą žalą gamtai. Sukurti 21 nameliai, iš jų Kalėdinis miestelis. 

Plastikiniais kamšteliais dekoruotas medis ant sienos. Panaudotos plastikinės lėkštelės dekoruotos ir 

sukurtos snaigės. 
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14. Aplinkos inžinerijos institutas, Kauno technologijos universitetas. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Organizuotas atviras seminaras, kuriuo siekta supažindinti renginio dalyvius su 

beatliekėmis technologijomis ir gyvenimo būdo koncepcijomis. Savaitinė iniciatyva – savame puodelyje kava 

pigesnė. Sukurtas informacinis infografikas apie vienkartinius puodelius. Realiai išvengta apie 200 

vienkartinių puodelių šios akcijos metu, kuria buvo siekiama skatinti gerti karštuosius gėrimus 

daugkartiniuose puodeliuose. Universitete veikiančios kavinės įsipareigojo suteikti 20 proc. nuolaidą, jei 

kava pilama į atsineštą daugkartinį puodelį. 
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15. Rietavo sav. Tverų gimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Iš pakuočių kurtas žaislas „Dėžučių miestas“. 

 

16. Lizdeikos gimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Mokiniai per biologijos ir fizikos pamokas rinko informaciją iš įvairių šaltinių, 

dirbdami grupėse diskutavo apie susidarančių atliekų kiekį, parengė rekomendacijas, kaip išvengti ar 

sumažinti atliekų kiekį ten, kur jos susidaro (pvz., skatinamas kompostavimą, antireklaminių lipdukų ant 

pašto dėžučių naudojimas). Per matematikos pamokas mokiniai vadovėlius ir metodinę literatūrą aplenkė 

reklaminiais lankstinukais; iš panaudotų sąsiuvinių viršelių arba nebetinkančių kalendoriukų gamino knygų 

skirtukus; analizavo statistinius duomenis, kiek visų komunalinių atliekų pašalinta sąvartynuose, kiek 

perdirbta, kiek sukompostuota arba sutvarkyta kitais būdais; atliko mini tyrimus, kiek mūsų mokinių 

rūšiuoja atliekas. 

  
 

17. Alytaus miesto bendruomenės centras. 

Organizacijos tipas: Administracijos/valdžios institucija. 

Įgyvendintos veiklos: Organizuotos Kalėdinių žaisliukų iš antrinių žaliavų gamyba. Pagaminta 140 

žaisliukų. Surengta paroda su gražiausiai pavykusiais dirbtuvių gaminiais. Organizuotos 2 viktorinos. 
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18. Nacionalinė mokėjimo agentūra. 

Organizacijos tipas: Administracijos/valdžios institucija. 

Įgyvendintos veiklos: Surengta ekspozicija/konkursas, kaip pritaikyti seną pakuotę praktiniam 

naudojimui. Gauta 10 įvairių eksponatų iš senų pakuočių: pagaminti žaisliukai eglutėms iš senų CD, žaislai iš 

pieno pakuočių ir kt. 

 

19. Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

Organizacijos tipas: Administracijos/valdžios institucija. 

Įgyvendintos veiklos: Vaikų piešinių konkursas “Pakuotės atliekų kiekių mažinimas namuose” 

  
 

20. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“. 

Organizacijos tipas: Verslo/pramonės organizacija. 

Įgyvendintos veiklos: Seminaras „Pakuotės ir pakuočių atliekos. Nuo teorijos iki praktikos“ Joniškio, 

Akmenės ir Kelmės rajonų ugdymo įstaigų atstovams. Seminaras „Pakuotės ir pakuočių atliekos. Nuo 

teorijos iki praktikos“ Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio ugdymo įstaigų atstovams. Meninės 

instaliacijos (skulptūros) eksponavimas Kaune (Laisvės prospekte), Šiauliuose (Šiaulių miesto bulvaras), 

Vilniuje (V. Kudirkos aikštėje). Žaidimai radijo stotyje M-1 ir M-1 internetiniame puslapyje. Šviečiamoji, 

informacinė kampanija socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Rūšiuoji – vadinasi galvoji“. 
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21. VšĮ „Interjero erdvė“. 

Organizacijos tipas: Nevyriausybinė organizacija. 

Įgyvendintos veiklos: Organizuoti siuvimo kursai, kurių metu visi galėjo pasigaminti daugkartinį 

maišelį iš senų užuolaidų medžiagos. Taip pat rengtas seminaras-diskusija, peržiūrint filmą, žmonių 

socialinei atsakomybei sustiprinti, suvokimui apie šiukšlių gamtai daromą žalą padidinti.  
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Veiklos, įgyvendintos Lietuvos mastu 

 

1. Radviliškio jaunimo mokykla. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Kamštelių kūrybingas naudojimas papuošalų bižuterijos gamybai. "EKO 

Laistytuvų" gamyba iš chemijos pramonės pakuočių. Simbolinių atšvaitų gamyba, baterijų perdirbimas,  EKO 

eglutės. 

 

2. Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Vaikai ir pedagogai iš atliekų gamino žvaigždes, o tėvai ir vaikai gamino žibintus. 

Žvaigždėmis ir žibintais papuošėme įstaigą. 

  
 

3. Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Kalėdinių dovanėlių ir įpakavimų gamyba iš atliekų. Originalių maišelių kūrimas 

iš vasarinių marškinėlių. Darbų paroda. Prevencinis renginys "Išmanieji robotukai rūšiuoja". 
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4. Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Ekskursija į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą. Namelių katinams darymas (iš 

pakuočių). Pažintinio filmo „Šiukšlės“ peržiūra. Piešinių konkursas „Saugokime gamtą“. Roboto iš pakuočių 

gamyba. 

 

5. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Sukurti žaisliukai eglutei. 

  
 

6. Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinė mokykla. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Sukurti produktai panaudojami buityje, interjere. Panaudoti plastikiniai 

maišeliai buvo renkami, iš jų ruošiami siūlai ir naudojami mezgimui bei nėrimui vąšeliu. Numegzta didelė 

staltiesė, apvilkimai kėdėms, įvairios dėžutės smulkmenoms, kalėdiniai papuošimai ir kt. Paruošta daug 

medžiagos tolimesniems užsiėmimams. 
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7. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Edukacinė pamoka „Atliekų mažinimas, rūšiavimas ir perdirbimas“. Filmų 

peržiūra ir susitikimas su aplinkos apsaugos inspekcija. Projekto „Švarinkime Europą „Naudok mažiau 

pakuočių“ pristatymas. Integruotos pamokos apie taršos mažinimą bei antrinių medžiagų perdirbimą apie 

eko pakuočių pasirinkimą perkant prekes. Pertraukų metu vyko kūrybinės dirbtuvės – plakato kūrimas 

„Švarinkime aplinką“; Visą savaitę vyko akcija „Elektros energijos taupymas mokykloje“; Atvira integruota 

fizikos, informacinių technologijų, matematikos ir dailės pamoka „Elektros energija ir jos galimybės“. 

Lektoriaus paskaita „Už švarią žemę“.  1-4kl.mok. ir 5-8kl. mok. Būk protingas vartotojas – pasirink prekes 

neteršdamas aplinkos (eko pakuotė) Kūrybinės dirbtuvės. Kalėdinių žaisliukų iš antrinių žaliavų kūrimas 

(pakuočių, plastiko atliekų ir t.t.). Akcija „Mokėkime pasidalinti“. Atsakingo vartotojo ugdymas. Panaudotų 

rūbų, žaislų, avalynės rinkimas. Lankstinukų ir skrajučių kūrimas (apie antrinių žaliavų teisingą rūšiavimą ir 

pakuočių naudojimo  mažinimą; Kūrybinės dirbtuvės. Kalėdinių žaisliukų iš antrinių žaliavų kūrimas; Išvyka į 

Fortum – atliekų rūšiavimo svarba sąvartynų mažinimui ir perdirbimui. Susitikimas su mikrorajono 

gyventojais. Skrajučių ir lankstinukų dalijimas dėl taršos mažinimo ir daugkartinių pakuočių naudojimo. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi bendruomenėje apie antrinių žaliavų perdirbimą iki visiško „0“ – žiediniu 

būdu; Projekto apibendrinimas - atliekų sumažinimo rezultato pateikimas, elektros energijos sutaupymas ir 

CO2 išmetimo sumažinimo pateikimas  bendruomenei. Organizuoti apdovanojimai. 
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8. Vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Namelių kūryba „Žiemos baltas miestas“ 

  
 

9. Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Sukurti rūbai iš atliekų, vaikai šiais rūbais žais kūrybinius žaidimus, vaidins 

spektakliuose ir kt. 
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10. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Kregždutė‘‘. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Viktorinos grupėse tema ,,Ekologija ir rūšiavimas‘‘. Išvyka į Trinyčių parką rinkti 

šiukšlių. Spektaklis darželio bendruomenei ,,Ežių šeimynėlė saugo mišką‘‘. Darželio kiemelyje organizuota 

darbelių, pagamintų iš antrinių žaliavų, paroda ,,Tau mano Kregždutė‘‘. 

  
 

11. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Iš nebenaudojamų pakuočių kurtos Kalėdinės dekoracijos. 

 

12. Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla. 

Organizacijos tipas: Švietimo įstaiga. 

Įgyvendintos veiklos: Mokiniai kartu su mokytojais rinko įvairių produktų pakuotes ir jas ruošė 

pakartotinai panaudoti. Dailės ir technologijų pamokų metu 1-10 klasių mokiniai skirtingų rūšių pakuotes 

karpė ir įvairiais būdais puošė, o vėliau visa mokyklos bendruomenė kūrė kalėdinę eglutę. 

 

13. Marijampolės savivaldybės administracija. 

Organizacijos tipas: Administracijos/valdžios institucija. 

Įgyvendintos veiklos: Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ugdytiniai buvo supažindinti su 

Marijampolės regiono Mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje vykdomu atliekų rūšiavimu ir 

perdirbimu. 

 

14. Kauno rajono savivaldybės administracija. 

Organizacijos tipas: Administracijos/valdžios institucija. 

Įgyvendintos veiklos: Gyventojai dalyvavo jiems nereikalingų daiktų mainuose, aukojo labdaros 

organizacijoms. Skaitytos paskaitos Trečio amžiaus universiteto klausytojams darnaus vartojimo ir atliekų 

tvarkymo temomis. Veikė kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu buvo dalinamasi idėjomis ir bandoma 

praktiškai atnaujinti, perdirbti ar surasti kitą paskirtį nereikalingiems jau numatytiems išmesti drabužiams, 

avalynei, aksesuarams.   
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15. Kauno miesto savivaldybės administracija. 

Organizacijos tipas: Administracijos/valdžios institucija. 

Įgyvendintos veiklos: Laisvės alėjoje eksponuota skulptūra, pagaminta iš perdirbtų atliekų.  

  
 

16. UAB „Jonavos paslaugos“. 

Organizacijos tipas: Verslo/pramonės organizacija. 

Įgyvendintos veiklos: Bendrovės darbuotojams išdalinti daugkartiniai  maišeliai pirkiniams susidėti. 

Darbuotojus motyvavome mažinti pakuotės atliekas, naudoti daugkartinio naudojimo maišelius 

  
 

17. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras kartu su Vaikų dienos centru „Draugystė“ 

Organizacijos tipas: Kita organizacija (vaiko gerovės centras ir vaikų dienos centras) 

Įgyvendintos veiklos: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre gyvenantys globotiniai kartu su Utenos 

vaikų dienos centrą „Draugystė“ lankančiais vaikais iš panaudotų atliekų (pieno pakeliai, indeliai nuo jogurto, 

nuo grietinės, seni žurnalai ir pan.) gamino rankdarbius - kalėdinius papuošimus, dekoracijas, kurie buvo 

eksponuojami parodoje. 
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18. Kaimų bendruomenė „Biliūnai“. 

Organizacijos tipas: Nevyriausybinė organizacija 

Įgyvendintos veiklos: Gyventojai atsinešė atliekamus daiktus ir rūbus, daržoves, naujametinius 

žaislus, eglių bei pušų šakas ir kankorėžius. Renginio metu  buvo dalinamasi užaugintomis daržovėmis ir 

vaisiais, daiktais ir rūbais, dalintasi asmeninėmis patirtimis apie namų tvarkymą, daiktų antrinį 

panaudojimą, pristatytos praktinės atliekų rūšiavimo užduotys. Surengtas madų šou, kurio metu 

demonstruoti drabužiai, pagaminti neišleidžiant nei vieno euro. Antram gyvenimui prikeltais daiktais  

dekoruoti bendruomenės namai ir viešoji erdvė.  

  
 

Dalyviai parengtas ataskaitas siuntė Aplinkos ministerijai bei EAMS sekretoriatui (anglų kalba). 

Dalyvių vykdytas veiklas analizavo 5 asmenų sudaryta komisija, kuri įvertino visus dalyvių renginius pagal iš 

anksto nustatytus kriterijus: dalyvių skaičių, sukurtų kūrinių skaičių, renginio sklaidą, ataskaitos išsamumą, 

indėlį registruojantis, projekto tęstinumą, renginių trukmę ir veiklų skaičių, projekto išskirtinumą, pakuočių 

antrinio panaudojimo skatinimą, šiukšlių susidarymo prevencijos skatinimą. Komisija išrinko tris geriausius 

2016 metų EAMS projektus, kurių organizatoriai:  

 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija,  

 Klaipėdos lopšelis – darželis „Liepaitė“ 

 Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas.  

Nugalėtojai bus apdovanoti Aplinkos ministerijos įsteigtais prizais – specialiai šiam renginiui 

sukurtomis statulėlėmis. Taip pat nutarta papildomai apdovanoti aktyviai kelerius metus projekte 

dalyvaujančią kaimų bendruomenę „Biliūnai“, kuriai bus įteiktos Aplinkos ministerijos dovanos - 

daugkartiniai maišeliai. Dėl EAMS sekretoriato įsteigto prizo varžosi pora komisijos atrinktų dalyvių, tai 

Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas (dėl švietimo įstaigų apdovanojimo) ir VšĮ 

„Pakuočių tvarkymo organizacija“ (dėl verslo/pramonės organizacijų apdovanojimo).  Visiems dalyviams, 

už jų nuveiktus darbus bei aplinkosaugines idėjas bus įteikti Aplinkos ministerijos padėkos raštai.  

 

Pasaulyje, esant intensyviam vartojimui ir jam nuolat augant, pakuočių atliekos kelia vis didelį 

susirūpinimą. EAMS metu sulaukėme didelio organizacijų dėmesio, kurios sėkmingai įgyvendino užsibrėžtus 

tikslus mažinant atliekų kiekį, supažindinant visuomenę su pakuočių atliekų keliamomis problemomis. Šios 

savaitės metu buvo prisiminta, jog pakuočių atliekų mažinimas nereikalauja daug pastangų ir kiekvienas gali 

padėti įgyvendinti šį uždavinį. 2017 metais Aplinkos ministerija taip pat planuoja prisijungti prie EAMS. 


