JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO R. JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS 2016–2017 MOKSLO METŲ
VEIKLOS ATASKAITOS
2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T2-307
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 252–253 punktais, Jurbarko rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitai
(pridedama).

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-307
JURBARKO R. JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS 2016–2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2017-10-30
Jurbarkai
Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos (toliau – mokykla) direktorė – Virginija Samajauskienė
Mokyklos tarybos pirmininkė – Aušra Ališauskienė.
Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – pradinis ugdymas.
Kitos mokyklos veiklos rūšys – ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.
Informacija apie mokyklos ir mokyklos direktoriaus veiklą:
Informacija apie
Vadybinio darbo stažas (metų skaičius)
29 m.
mokyklos direktorių Vadovavimo mokyklai pradžia (metai)
2007 m.
ir jo veiklą
Turima kvalifikacinė kategorija ir jos gavimo metai
III vadybinė kategorija, 2000 m., atitiktis 2015 m.
2016–2017 mokslo metais sutelktos komandos (darbo grupės) Inicijavau ir sutelkiau darbo grupes ugdymo plano 2015–2017 m.
įstaigos strateginiam planui (metinėms švietimo veiklos ar (ir) m. (direktoriaus įsakymas 2015-05-18 Nr. V-40), metinei veiklos
kitoms programoms) rengti bei įgyvendinti
programai (direktoriaus įsakymas 2016-05-05 Nr. V-60) parengti ir
pristatyti bendruomenei.
2016–2017 mokslo metų veikla, susijusi su darbuotojų Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos
funkcijų reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo bei mokyklos-darželio nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse,
lygių galimybių įstaigoje užtikrinimu.
direktoriaus parengtuose pareigybės aprašymuose. Darbuotojų
darbo funkcijos paskirstytos optimaliai savarankiškoms funkcijoms
vykdyti. Personalo darbuotojai atitinka jiems keliamus
kvalifikacinius reikalavimus, dirba nuolatiniai darbuotojai, kaita
nėra didelė. Pedagogai ir personalas yra išklausę būtinus jiems
kursus, instruktažus, pasitikrinę sveikatą. Laikomasi lygių
galimybių užtikrinimo nuostatų ir principų. Atnaujinti darbuotojų
pareigybių aprašymai, darbuotojams rengti higienos įgūdžių ir
pirmosios pagalbos teikimo mokymai.
2016–2017 mokslo metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 1. Sudariau inventorizacijos komisiją (2016-11-18 Nr. V-129).

administravimu bei valdymu.

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2016–2017
mokslo metais tobulinti veiklų bei kompetencijų
įgyvendinimas.

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir kompetencijos 2017–
2018 mokslo metais
Žmogiškieji ištekliai
ir socialinė aplinka
(pagal rugsėjo 1 d.
statistiką)

Rodiklis:
Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius
Aptarnaujančio personalo ir etatų skaičius
Mokinių skaičius
Ikimokyklinukų skaičius
Priešmokyklinukų skaičius
Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius
Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų mokinių ir
priešmokyklinukų skaičiaus

Atlikta kasmetinė mokyklos turto inventorizacija.
2. Patvirtinau ,,Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
aprašą‘‘ (2017 m. vasario 24 d. Nr. V-21).
3. Parengiau įsakymus: ,,Dėl mokyklos pareigybių skaičiaus ir etatų
sąrašų tvirtinimo“ (2017-02-20 Nr. V-20 ), ,,Dėl darbuotojų
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo“.
4. Sistemingai vykdau MK ir SB lėšų, Spec. lėšų, 2 % gyventojų
pajamų mokesčio tikslingo panaudojimo priežiūrą, rengiu ataskaitas
mokyklos bendruomenei apie lėšų panaudojimą.
Dalyvaudama kvalifikacijos tobulinimo renginiuose tobulinau
profesines kompetencijas (švietimo politikos išmanymo, strategijos
kūrimo, ugdymo proceso valdymo ir bendrąsias (pokyčių valdymo,
informacijos valdymo ir mokymosi kaip mokytis) kompetencijas.
Siekdama užtikrinti kokybišką ir efektyvų įstaigos valdymą ir
administruoti mokyklos turtą ir lėšas, nuolat tobulinau savo
kvalifikaciją seminaruose: ,,Naujoji valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų apmokėjimo tvarka ir praktinių užduočių nagrinėjimas“
,,Mažos vertės pirkimai“,
,,Mažos vertės
pirkimai įsigaliojus naujam Viešųjų pirkimų įstatymui“. Analizavau
darbo kodekso pokyčius ir taikiau praktiniame darbe.
2017–2018 m. m. tobulinti numatytos veiklos ir kompetencijos:
,,Bendruomenės kultūros ir tradicijų puoselėjimas, kuriant saugią ir
draugišką aplinką“.
Naujojo darbo kodekso taikymas įstaigoje.
2016 m.
2017 m.
24 (27,04)
24 (27,14)
27 (24)
27 (24,25)
62
42
85
85
16
28
163
155
9 (11,54%)
3 (4,28%)

Mokyklos veiklos
planavimas,
įgyvendinimas ir
tobulinimas

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų
18 (23%)
13 (18,57%)
mokinių ir priešmokyklinukų skaičiaus
Mokyklos strateginis planas
2014–2018 metų strateginis planas parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2014 m.
gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-31.
Mokyklos metinis veiklos planas
Parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2016 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-106.
2016–2017 mokslo metų mokyklos pagrindiniai 2016–2017 mokslo metais tęsiame praėjusių mokslo metų darbus ir susitelksime
veiklos tikslai
šių tikslų įgyvendinimui:
1. Tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.
2. Tikslas – gerinti ugdomo (si) kokybę.
3. Tikslas – siekti mokyklos bendruomenės profesionalumo, kūrybiškumo,
iniciatyvumo.
Kūrėme saugią ir sveiką aplinką lauke, grupėse, klasėse bei kitose patalpose.
Siekėme kokybiško ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų įgyvendinimo. Kėlėme pedagogų kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Dalyvavome gerosios darbo patirties sklaidoje,
įvairiuose projektuose, akcijose. Informavome visuomenę apie įstaigos veiklą per
internetinę aplinką ir žiniasklaidą.
2016–2017 mokslo metų mokyklos pagrindinių Ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos
veiklos tikslų įgyvendinimas.
stiprinimui, suteikiant žinių apie sveiką gyvenseną. Įvykdytos veiklos plane
numatytos priemonės kuriant saugią ir sveiką aplinką, užtikrinant vaikų
sveikatinimo veiklos tęstinumą per aktyvią sveikatingumo ugdymo koordinavimo
darbo grupės veiklą, per sveikatos ugdymo programos ,,Aukime sveiki“
integravimą į ugdymo turinį. Ugdymo procesas buvo organizuojamas kūrybiškai,
pagal galimybes realizuojant pedagogų bei ugdytinių idėjas. Klasėse bei grupėse
buvo rengiami ir įgyvendinami trumpalaikiai ir visus mokslo metus besitęsiantys
projektai, skirti sveikai gyvensenai, aplinkos saugojimo įgūdžiams ugdyti,
tradicinei liaudies kultūrai pažinti ir puoselėti. Organizavome pramoginius
rytmečius, sportines pramogas, šventėme kalendorines šventes. Mokiniams ir
darželio ugdytiniams buvo rengiamos pažintinės išvykos, žygiai į gamtą.
Mokykloje mokymo procesas ir turinys paįvairinamas netradicinėmis
pamokomis, įvairiais projektais. Ugdymo proceso tobulinimui, mokinių ir
ugdytinių žinių perteikimui visose klasėse ir darželio grupėse naudojami
kompiuteriai su internetine prieiga. Siekdami gerinti ugdytinių ir mokinių
poreikių tenkinimą, įsigijome naujų ugdymo priemonių, siekėme nuolatinio

2017–2018 mokslo metų (arba 2018 metų)
mokyklos pagrindiniai veiklos tikslai ir jų
įgyvendinimo (veiklos tobulinimo) perspektyvos
Formalusis ir
neformalusis
švietimas bei
projektinė veikla

2016–2017 mokslo metų
suderinimas ir patvirtinimas

ugdymo

pedagogų tobulėjimo.
1. Saugi ir palanki ugdymuisi aplinka. Saugus ir sveikas vaikas.
2. Ugdymo kokybė.
3. Ryšiai su šeima ir visuomene.
4. Profesinis tobulėjimas.

plano Mokyklos ugdymo planas mokykloje rengiamas dvejiems mokslo metams. 2015–
2017 ugdymo planas suderintas su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriumi (Švietimo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas
Nr. ŠS6-247), Mokyklos taryba (2015 m. birželio 19 d. posėdžio protokolas Nr.
MT - 3) ir patvirtintas direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-60.
2016–2017 mokslo metų bendrojo ugdymo planų Mokykloje užtikrinama strateginio plano ir ugdymo turinio dermė. Į ugdymo
įgyvendinimas, problemos, sėkmės ir pokyčiai turinio planavimą, įgyvendinimą ir pokyčius įtraukiami bendruomenės nariai.
(palyginimas su 2015–2016 mokslo metais)
Mokykloje parengti Ugdymo planai atsižvelgiant į šalies, rajono ugdymo turinio
kaitos tendencijas bei mokyklos socialines, personalines ir finansinių išteklių
galimybes. Ugdymas realizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos
galimybes. Ugdymo turinys diferencijuojamas, individualizuojamas ir
integruojamas. Teikiama švietimo pagalba. Paruoštos individualizuotos ir
pritaikytos programos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. 2015–2016 m.
m. ir 2016–2017 m. m. visi mokiniai sėkmingai baigė pradinio ugdymo programą
bei įgijo pradinį išsilavinimą (2016 m. – 13 mokinių, ir 2017 m. – 16 mokinių).
Paliktas kartoti kurso pirmos klasės mokinys.
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai bei
palyginimas su savivaldybės ir šalies rezultatais
(vidurkiais)
Mokyklos dalyvavimas tyrimuose, projektuose ir Mokykla 2016–2017 m. m dalyvavo standartizuotų ir diagnostinių testų
programose, gautų įvertinimų analizė bei tyrimuose. Gauti įvertinimai panaudoti teikiant pagalbą mokiniams, turintiems
rezultatų gerinimo darbai
mokymosi sunkumų, gabiems mokiniams. Rezultatai aptarti mokytojų taryboje,
klasių tėvų susirinkimuose. Apibendrinti rezultatai paskelbti www.jurbarkudm.lt.
Dalyvaujame ES programose: „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo
įstaigose“, „Pienas vaikams“.
Mokinių (ugdytinių) mokymo(si) ir ugdymo(si) Mokinių (ugdytinių) mokymo(si) ir ugdymo(si) pasiekimų pažanga stebima
pasiekimų pažangos stebėsena
pagal patvirtintą mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų

(globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašą (direktoriaus 2017-06-16
įsakymas Nr. V-59). Mokinių (ugdytinių) mokymo (si) ir ugdymo (si) pasiekimų
pažangos stebėsena buvo vykdoma nuolat. Mokinių mokymo (si) rezultatai
aptariami pusmečių, metinių – Mokytojų tarybos posėdžiuose. Rezultatai buvo
aptarti Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinėje
taryboje. Ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytinių pasiekimai ir priešmokyklinio
ugdymo grupės ugdytinių brandumo lygis aptartas Mokytojų tarybos 2017 m.
gegužės 30 d. posėdyje (protokolo Nr. PT-2). Mokykla teikia kokybiškas
švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkina
ugdymo (si) poreikius, sudaro lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, užtikrina
pradinio išsilavinimo įgijimą.
2016–2017 ir 2017–2018 mokslo
neformaliojo švietimo organizavimas

Patyčių ir smurto
prevencija
mokykloje
2016–2017 mokslo
metais

metų Neformalus ugdymas vykdomas pagal Jurbarkų darželio-mokyklos neformaliojo
mokinių ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2011 m. birželio 16 d.
įsakymu Nr. V-69.
2016–2017 m. m. Jurbarkų pradinėje mokykloje veikė mokinių sporto (dziudo)
būrelis, choras, dramos būreliai. Rotulių skyriuje – meninės raiškos būrelis.
Būrelius lankė 99 % mokinių.
2017–2018 m. m. veikia 4 būreliai: sporto (dziudo) būrelis, choras, dramos, anglų
kalbos klubas. Lanko būrelius 90,5 % mokinių.
Ugdymo procesas ikimokyklinėse grupėse organizuojamas vadovaujantis
Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Padėkime vaikui pažinti save ir pasaulį‘‘.
Priešmokyklinėje grupėje ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis
,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa‘‘. Jurbarkų darželyje
ugdytiniams 2016–2017 m. m. buvo organizuojamas papildomas ugdymas: šokio
studija (lankė 40 proc. ugdytinių).
Jurbarkų priešmokyklinėje ugdymo grupėje įgyvendinama programa ,,Zipio draugai“, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės
vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.
Jurbarkų pradinėje mokykloje bei Rotulių pradinės mokyklos skyriuje buvo įgyvendinama smurto ir patyčių prevencijos programa
,,Antras žingsnis“. Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir
palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
atliko mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir vykdė
kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Korupcijos
prevencija 2016–
2017 mokslo metais
Mokyklos veiklos
įsivertinimas ir
vertinimas

Parengta ir patvirtinta 2017–2019 metų Korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių planas (direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-19).

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir gautų Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo
duomenų naudojimas veiklai tobulinti
29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo
lavinimo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, atliktas srities
,,Ugdymasis ir mokinių patirtys“ įsivertinimas. Gauti duomenys panaudoti
rengiant darželio-mokyklos 2017–2018 mokslo metų veiklos planą, 2017–2018
mokslo metų ugdymo planą, mokytojų ilgalaikius planus, Metodinės tarybos
veiklos planus.
Išorinis mokyklos vertinimas ir gautų duomenų Išorinis mokyklos vertinimas nevyko.
naudojimas veiklai tobulinti
Bendruomeniškumas Mokyklos partneriai
Jurbarkų seniūnija, Jurbarko švietimo centras, Jurbarko PPT, Jurbarko policijos
ir bendradarbiavimas
komisariatas, Jurbarko bei Jurbarkų bibliotekos.
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, Sutelkiau mokyklos bendruomenės narius mokyklos tradicijoms ir savitiems
rūpintojais) ir socialiniais partneriais formos
renginiams (valstybinėms, kalendorinėms, pramoginėms, sporto šventėms)
organizuoti. Mokykloje pasiekta, kad bendruomenės nariai laikosi susitarimų,
teigiamai vertina įvairias iniciatyvas, yra atviri naujovėms. Ugdomi pilietiškai
aktyvūs, socialiai atsakingi bendruomenės nariai aktyviai dalyvaujantys
valstybinių švenčių minėjimuose, palaikantys ir įsitraukiantys į mokyklos
organizuojamas įvairias akcijas, projektus, renginius, pokyčių diegimą.
Bendradarbiavimu siekiama skleisti ir perimti gerąją darbo patirtį, užtikrinti
įstaigos kaitą, ugdyti bendruomenės narių kompetencijas: bendradarbiavimo,
bendruomeniškumo, komunikacines ir informacines.
Mokyklos bendruomenės iniciatyvos
Finansinė mokyklos Mokinio
Rodiklis:
2016 m.
2017 m.
situacija (visos
krepšelio
Patvirtintos biudžete mokinio krepšelio lėšos (su papildomai paskirtomis
203,9
192,63
sumos nurodytos
lėšos
lėšomis)
tūkst. eurų su vienu
Papildomai 2017 m. vasario mėn. tvirtinant biudžetą mokyklai skirtos
skaičiumi po
mokinio krepšelio lėšos (t.y. lėšos, kurios viršija 93 procentus lėšų,
kablelio)
privalomų skirti pagal metodiką)
3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. duomenimis) panaudotos mokinio krepšelio
115,57
127,2
lėšos ir procentas nuo visų metams skirtų mokinio krepšelio lėšų
(56,7%)
(66%)
Per metus papildomai skirtos mokinio krepšelio lėšos (be paskirtų lėšų

2017 m. vasario mėn.)
Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų
234,9
255,4
ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti)
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų
227,8
256,4
skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto
(96,9%)
(100,4%)
lėšų)
Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui
74
22,8
įsigyti ir remontuoti
Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti
6
0
(į sąmatą įtraukta pagal atskirą administracijos direktoriaus įsakymą)
Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos
7
12,2
3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. duomenimis) panaudotos savivaldybės biudžeto
164,4
185,2
lėšos ir procentas nuo visų metams skirtų savivaldybės biudžeto lėšų
(68,2%)
(72,2%)
2017 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų procentas lyginant su 2016 m.
112,4%
gautomis savivaldybės biudžeto lėšomis
Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d.
0,9
Prognozuojamas kreditinis įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d.
1
Įstaigos
Planuotos gauti pajamos už patalpų ir kito turto nuomą
0,2
0,1
pajamos už
Planuotos gauti pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose
36,3
32,9
teikiamas
Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2016 m.
0,9
paslaugas
Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos iki 2017 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės
Tikrinimų vykdymas (taip, ne)
Taip
Ne
veiklos
Tikrinimų
metu
nustatytos
tikrinimai
tobulintinos finansinės veiklos
sritys ir atlikti darbai gerinant
finansinę veiklą
Mokyklos problemos 2016 m. mokyklos veiklos ataskaitoje nurodytų Įvykdytas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir
ir jų sprendimas
problemų (iš)sprendimas
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai‘‘7 punkto reikalavimas ,,Vienu metu grupėje, kurioje ugdomi 1
metų amžiaus ar vyresni vaikai, turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne
mažiau kaip 1 pedagogas“ (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio
ugdymo pedagogas).
Kitos problemos neišspręstos.
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Esamos mokyklos problemos ir jų sprendimas

2016–2017 mokslo
metų ataskaitos
aptarimas įstaigos
savivaldos
institucijose
Papildoma
informacija apie
mokyklą

Didžiausia įstaigos problema – sklypo teritorijoje ir pavėsinėse esančių šaligatvių
plytelių ir takelių nelygi, išsikilnojusi danga, neatitinkanti higienos normų
reikalavimų. Pasenusi Jurbarkų pradinės mokyklos pastato šildymo sistema.
Rotulių darželio pastatui apšiltinti stogą ir sienas. Įstaigų aptvėrimas naujomis
tvoromis, atitinkančiomis higienos reikalavimus (Jurbarkų darželis-mokykla ir
Rotulių skyrius). Jurbarkų mokyklos-darželio laiptinių remontas, baseino
renovacija.
Galimos (tikėtinos) mokyklos problemos ir jų Tikėtinas tolimesnis mokinių skaičiaus mažėjimas.
sprendimas
Ataskaita bus pristatyta Jurbarkų darželio-mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai 2017 m. lapkričio 21 d.

Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida
Kita informacija

Jurbarkų darželio-mokyklos tinklalapis www.jurbarkudm.lt
-

Mokyklos direktorė

Virginija Samajauskienė
____________________________

