
 
 

RISEBA augstskolas Zinātniski – pētnieciskā virziena  

(apakšvirziena) saturs 

 

1. SADAĻA – Zinātniski – pētnieciskā virziena APRAKSTS 

1.1.Zinātniski – pētnieciskā virziena nosaukums un nosaukuma saīsinājums (virziena 

nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi kodolīgi atklājot virziena saturu; virziena nosaukuma 

saīsinājums ietverams vienā vārdā ): 

 

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla (Audiovizuālais virziens – saīsin.) 

New Media and Audiovisual Arts 

Новые медиа и аудиовизуальное искусство 

 

1.2.Zinātniski – pētnieciskā virziena vadītājs: 

 Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Rasa Šmite, Dr.sc.soc. 

 Tēma/s jauno mediju māksla digitālo tīklu laikmetā / 

māksla kā pētniecība /  māksla un zinātne  

 Departaments, ieņemamais 

amats 
LiepU asoc.prof. / RISEBA viespasniedzēja 

 Tālrunis 26546776 

 E-pasts rasa.smite@rixc.org 

 Iepriekšējie zinātniski-

pētnieciskie projekti, kuros 

piedalījās / vadīja virziena 

vadītājs 

1. “Kreatīvie tīkli” (2011), disertācija un 

monogrāfija  

2. “Media Art Histories: ReNew” (2013), 5. 

starptautiskā konference un publikāciju sērija 

3. “Renewable Futures” (kopš 2015), jaunas 

(ceļojošas) starptautiskas mākslas un zinātnes 

konferenču sērijas izveidošana un publikāciju 

sērija 

4. “Fields” liela mēroga starptautiska izstāde (Rīga 

2014) un “Open Fields” konferences un izstādes 

par mākslas pētniecību, digitālo mākslu un zinātni 

(kopš 2016) 

 

1.3. Zinātniski – pētnieciskā virziena dalībnieki: 

Par katru dalībnieku (mācībspēku,  un/vai bakalaura studentu) norādīt:  



1. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Mg.art., Mg.oec. Jānis Holšteins 

 Tēma Mediju producēšana Latvijā (prakses pētījumi) 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
AVMM departamenta vadītājs, Programmu 

direktors, Docents 

 Tālrunis 25618534 

 E-pasts janis.holsteins@riseba.lv 

2.  Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Mg.art. Aigars Ceplītis  (doktorants) 

 Tēma Rizomātiskās narratoloģijas simulācija 

augmentētās realitātes vidē (disertācija) 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
AVMM maģistra programmas radošais 

direktors / doktorants LiepU “Jauno mediju 

mākslas” programmā 

 Tālrunis 25620270 

 E-pasts aigars.ceplitis@riseba.lv  

3. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Laine Kristberga (doktorante) 

 Tēma Performances jaunajos medijos 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
AVMM departaments (lektore) / Latvijas 

Mākslas akadēmiju (doktorante) 

 E-pasts  

4. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Ellen Pearlman 

 Tēma Smadzeņu viļņu skenēšanas izmantošana 

multimediju performancēs 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Parsons / New School adjuct professor / 

RISEBA vieslektore 

 E-pasts ellenluminescense@gmail.com 

5. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Simona Orinska un Multimediju performances 

grupa (Margita Zālīte, Ineta Sipunova, Laine 

Kristberga, Alvis Misjuns)   

 Tēma  360video/VR potenciāls multimediālā 

performancē 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
AVMM departaments (lektors, multimediju 

skatuves mākslas specializācijas vadītāja)  

 E-pasts simona.orinska@gmail.com 

6. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
 Dr.art Raitis Šmits (asoc.prof.) 

 Tēma Jauno mediju mākslas un digitāli radītā satura 

arhivēšanas, saglabāšana un reprezentācija 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
AVMM departaments, lektors  

 E-pasts raitis@rixc.lv 

7. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Paula Vītola  

 Tēma Māksla un zinātne. Elektrība un elektromagnētiskie 

lauki kā medijs mākslā (topošā disertācija) 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas 

doktora studiju programma (doktorante)  

 E-pasts paula.vitola@gmail.com 

mailto:janis.holsteins@riseba.lv
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8. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
 Mr.Art Maija Demitere   

 Tēma Ilgtspējība digitālajā mākslā, kas risina ekoloģiskus 

jautājumus 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Liepājas universitāte, doktorante un 

pasniedzēja, Mākslas pētījumu laboratorijas 

projektu vadītāja 

 E-pasts maija.demitere@gmail.com 

 

 

 

 

1.4. Zinātniski – pētnieciskā virziena esošie vai iespējamie ārējie partneri: 



1. Institūcijas nosaukums  Liepājas universitāte 

 Pilsēta, Valsts Liepāja, Latvija 

  1. Zanda Gūtmane, HZMF dekāne 

2. Ieva Ozola, zinātņu prorektore 

3. Anna Priedola, Mākslas pētījumu laboratorijas 

vadītāja 

 Departaments / Fakultāte  Humanitāro zinātņu un mākslas fakultāte / Jauno 

mediju mākslas programma / Mākslas pētījumu 

laboratorija 

 E-pasts zanda.gutmane@liepu.lv, ieva.ozole@liepu.lv, 

pridola@gmail.com  

 2.  Latvijas Mākslas akadēmija 

 Pilsēta, Valsts Rīga, Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

1. Andris Teikmanis, Dr.art, LMA prorektors 

2. Ojārs Spārītis, Dr.art, LMA doktorantūras vadītājs / 

LZA prezidents 

3. Raitis Šmits, Dr.art, Asoc.prof.  

 Departaments / Fakultāte  Doktorantūras studiju programma /  Vizuālās 

komunikācijas nodaļa 

 E-pasts andris.teikmanis@lma.lv, ojars.sparitis@lma.lv 

 3.  Latvijas Kultūras akadēmija  

 Pilsēta, Valsts Rīga, Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

Simonai Orinskai 

 Departaments / Fakultāte  Doktorantūras studiju programma 

 E-pasts  

 4.  Viļņas mākslas akadēmija / Nida Art Colonny / 

Doktorantūra 

 Pilsēta, Valsts Nida, Lietuva 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

Vytautas Michelkevicius, PhD., Assoc.prof. 

 Departaments / Fakultāte  Nida Art Colony 

 E-pasts vytautasmi@gmail.com  

 5.  Aalto University 

 Pilsēta, Valsts Espoo/Helsinki, Somija 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

Diaz-Kommonen Lily, PhD., Prof., Mediju pētniecības 

departamenta vadītāja 

 Departaments / Fakultāte  Media Research Department 

 E-pasts lily.diaz@aalto.fi  

 6.  Bauhaus University in Weimar 

 Pilsēta, Valsts Veimāra, Vācija 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

1. Mindaugas Gapsevicius, pētnieks 

2. Ursula Damm, Dr.art, Prof., katedras vadītāja 

 

 Departaments / Fakultāte  Faculty of Art and Design / Media Environments 

 E-pasts mindaugas.gapsevicius@uni-weimar.de, 

ursula.damm@uni-weimar.de  

 7.  Academy for Popular Culture 

mailto:zanda.gutmane@liepu.lv
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mailto:vytautasmi@gmail.com
mailto:lily.diaz@aalto.fi
mailto:mindaugas.gapsevicius@uni-weimar.de
mailto:ursula.damm@uni-weimar.de


 Pilsēta, Valsts Groningena, Nīderlande 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

1. Adri Schokker,  

2. Robert Bangma, Head of the Academy for Popular 

culture  

 Departaments / Fakultāte   

 E-pasts a.z.schokker@pl.hanze.nl, r.h.bangma@pl.hanze.nl  

 8.  RIXC, Jauno mediju kultūras centrs 

 Pilsēta, Valsts Rīga, Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

Raitis Šmits, Dr.art, mākslinieciskais direktors un 

kurators 

 E-pasts  raitis@rixc.lv  

 9.  Koncertzāle “Lielais Dzintars” 

 Pilsēta, Valsts Liepāja, Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds, 

ieņemamais amats 

Timurs Tomsons, valdes loceklis 

 E-pasts  

10. Institūcijas nosaukums  VSIA „Latvijas Televīzija”  

 Valsts  Latvija  

 Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, zinātniskais grāds  

Ivars Belte 

 Departaments, ieņemamais 

amats  

Valdes priekšsēdētājs 

 Adrese Zaķusalas krastmala 3, Rīga  

 Tālrunis 67200315 

 E-pasts ivars.belte@ltv.lv 

 

 

1.5. Kopsavilkums par virzienu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

(Mērķis, uzdevumi, pētījuma aktualitāte, pamatojums un jautājumi, pētījuma paredzamais termiņš un 

apjoms, jebkura cita informācija par pētījumu, ko vēlas norādīt)    

Mērķis ir attīstīt radošajās praksēs balstītu pētniecību, kurā izmantota digitālā inovācija un 

transformācija, un kas būtu vērsta uz sabiedrības iekļaušanu, radošo industriju attīstību un pārmaiņu 

veicināšanu izglītībā. Praksē balstītā pētniecība pēdējo desmit gadu laiku ir kļuvusi par aktualitāti, 

jo arvien vairāk radošo nozaru praktiķi vēlas studēt doktorantūras līmenī, kā arī savu mākslas un/vai 

citu AV/D kultūras objektu radīšanā izmanto zinātniskas pieejas un metodes, tādējādi radot jauna 

veida zināšanas. “Ko varam uzzināt un izpētīt caur mākslas procesiem un radošiem eksperimentiem 

tādu, ko nav iespējams izdarīt ar citiem līdzekļiem? “ (Estelle Barrett)? Kā šīs zināšanas transformēt 

inovatīvos audiovizuālās industrijas produktos un digitālās mākslas darbos, kas aizsniedz plašāku 

mailto:a.z.schokker@pl.hanze.nl
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mailto:Ville.saarikoski@laurea.fi


sabiedrību, uzrunā, iesaista un iekļauj visdaudzveidīgākās sociālās un vecuma grupas? Lai attīstītu 

AV/D mākslas pētniecības virzienu, laika periodā līdz 2020. gadam izvirzām sekojošus uzdevumus: 

1) veikt praksē balstītus pētījumus (t.sk. disertācijas) un nodrošināt to aprobāciju konferencēs,  

2) izveidot kopīgas starpaugstskolu/starptautiskas maģistra un doktora studiju programmas, 

transformējot esošās,  

3) izveidot nozares pētniecības laboratoriju ar materiāli tehnisko bāzi un mediatēku,  

4) sekmēt starptautisko sadarbību Eiropas līmenī un Ziemeļu reģionā,  

5) organizēt pētniecības rezultātu publiskas demonstrācijas (izrādes, kino seansi, koncerti, izstādes), 

6) nodrošināt publicitāti. 

 

1.6. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu 
(ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):    

 

Mūsdienās digitālā inovācija un transformācija, kā arī sabiedrības iekļaušana ir vienas no galvenajām 

prioritātēm Eiropas Savienības nostādnēs. Īpašu potenciālu šo prioritāšu īstenošanā satur 

audiovizuālie mediji, jauno mediju kultūra un digitālā māksla. Digitālo tehnoloģiju visuresamība, 

interneta savienojamība un jauno medijiem piemītošā interaktivitāte un sociālā tīklošanās veicina 

sabiedrības līdzdalību un sociālo inovāciju. Kaut arī audiovizuālo un digitālo mediju sektors 

(televīzija, kino, internets, jaunie mediji) laika gaitā ir kļuvis arī par ekonomiski ietekmīgu nozari, 

tomēr šodien vienlīdz svarīga ir arī pašu audiovizuālo mediju, digitālās mākslas un jauno mediju 

kultūras sektoru transformēšanās par radošajām industrijām. Digitālā inovācija un transformācija ir 

būtisks faktors gan jaunu ekonomisko modeļu meklējumos, gan izglītības un pētniecības procesu 

attīstībā. Pēdējā desmitgadē arvien aktuālāka kļūst tāda inovatīva pieeja kā praksē balstītā pētniecība, 

kas ir pašrefleksīvs AV/D mediju mākslas un kultūras producēšanas, kā arī citu radošu un inovatīvu 

darbību (prakses) pētniecisks process, kura rezultātā tiek radītas jaunas zināšanas. 

 

Kas ir šīs jaunās zināšanas kuras var iegūt tikai caur mākslas pētniecību un tām radošajām praksēm, 

kurās tiek izmantotas audiovizuālo un digitālās mediju tehnoloģijas, zinātne? Kā šīs zināšanas 

transformēt jaunos un inovatīvos audiovizuālās industrijas produktos un digitālās mākslas objektos 

(kā, piemēram, spēles, imersīvās vides, interaktīvi mākslas darbi, 360 grādu kino, u.c.), lai veicinātu 

sabiedrības inovāciju, sociālo iekļaušanos un citas ar digitālo inovāciju saistītas (un iespējamas) 

transformācijas? Kā digitālā inovācija un praksē balstīta pētniecība var sniegt ieguldījumu 

ilgstpējīgas sociālās un radošās uzņēmējdarbības attīstībā, ciešāku sadarbības tīklu veidošanā ar 

Ziemeļvalstīm un ES, kā arī klimata izmaiņu, migrācijas krīzes risināšanā un citos aktuālos 

jautājumos? Kā transformēt AV/D mediju izglītību, izmantojot digitālās tālmācības potenciālu, 

teorijas veiksmīgāku apvienošanu ar praksi, un kas būtu balstīta refleksīvā radošā procesa pētniecībā, 

kā arī mākslas, zinātnes un digitālo tehnoloģiju sintēzē? 

 

Konkrēti Latvijas situācijā, kur ir daudz augsta līmeņa AV/D mediju jomas profesionāļu, bet 

salīdzinoši maz fundamentālu pētījumu par šo jomu, praksē balstītā pētniecība varētu kļūst par 



vadošo zinātniski-pētniecisko pieeju. Tādā veidā būtu iespējams transformēt jomas profesionāļu 

praktisko pieredzi par kvalitatīvi jaunām akadēmiskajām zināšanām.   

 

1.7. Pētījuma (esošās un plānotās) aktivitātes 

 



NPK AKTIVITĀTE  PIEZĪMES UN PASKAIDROJUMI 

1. Konferenču organizēšana: ikgadējie 

zinātniskie semināri un praksē balstītās 

radošās pētniecības rezultātu 

prezentācijas (kuras tiek organizētas 

kopā ar partneriem un notiek Latvijā): 

1.1. zinātniskie semināri (2 x gadā) - 

referāti un diskusijas par nozares 

attīstību  

1.2. Radošo darbu publiskas 

prezentācijas (vismaz 1 x gadā) - 

izstādes vai simpozija formā - “mākslas 

pētniecības” rezultātu prezentācija vai 

eksponēti mākslas darbi / demonstrētas 

filmas / noorganizētas izrādes utml. 

Nozares zinātniskie semināri notiks 2 

gadā: 

1) novembrī, Liepājā - zinātniskais 

seminārs notiks Starptautiskās jauno 

mediju mākslas nedēļas “IWeek” 

ietvaros, ko organizē partneraugstskola - 

LiepU,  

> lai starptautiskā akadēmiskā kontekstā 

prezentētu nozares pētījumus 

2) februārī, Rīgā - LiepU doktorantūras 

seminārs notiks RISEBA telpās, ar 

atvērto dienu - starptautisku zinātnisko 

semināu,  prezentējot LiepU un  

RISEBA  apvienotās doktorantūras 

projektu  

> lai iepazīstinātu jaunos pētniekus 

(doktorantus) un dotu iespēju arī viņiem 

prezentēt savus pētījumus nozares 

profesionāļiem, kā arī savstarpēji 

informēt un apmainīties ar pētījumu 

rezultātiem.  

2. Individuālo pētījumu (t.sk. disertāciju) 

par nozarei aktuālām tēmām veicināšana  

 

Īpašs uzsvars tiks likts uz jaunu 

doktorantu piesaisti, esošo doktorantu 

atbalstīšanu un jaunu pētījumu 

uzsākšanu 

3. Pētījumu aprobācija starptautiskās 

zinātniskās konferencēs 

 

Tiks gan organizētas pašu konferences, 

gan nodrošināta piedalīšanās 

konferencēs Latvijā un ārvalstīs  

4. Publicitātes nodrošināšana 

 

Tiks izdoti savi izdevumi un nodrošināta 

to iekļūšana citējamās datubāzēs, kā arī 

veicināta un atbalstīta publicēšanās 

zinātniskos izdevumos 

5.  Transformācijas izglītībā - kopīgu 

studiju programmu veidošana 

(maģistratūras un doktorantūras līmenī) 

Sadarbībā ar LU, LiepU un ārvalstu 

partneriem 

6. Aktivitātes studentu iesaistīšanai un 

radošie projekti 

 

Studenti tiks piesaistīti kā brīvprātīgie 

asistenti konferenču orgnizēšanā, kā gidi 

izstādēs, kā arī studentu radošie projekti 

(performances, mākslas darbi, video, 

filmas u.c.)  tiks prezentēti un izstādīti 

festivālos un pasākumos Latvijā un 

starptautiski (t.sk. Muzeju naktī Liepājā, 

RIXC Festivālā Rīgā, Aalto festivālā 

Helsinkos,  Jaunās skaņas dienās Liepājā 

un Rīgā, Jaunā RISEBA AV festivālā 

Rīgā u.c.) 

   



7. Ārējo finansējumu piesaiste 

 

Aktīvi darbosimies gan kā partneris, 

iesaistoties topošos ES (Creative 

Europe, Horizon2020) vai Ziemeļu 

reģiona projektos (Nordplus, Nordic 

Culture Point, u.c.), gan uzņemsimies 

līdera lomu piesakot liela mēroga 

starptautiskis projektus // Konkrētām 

aktivitātēm (kā piemēram, pētījumu 

rezultātu publiskai demonstrēšanai - 

izstādēm, izrādēm, utml.) tiks ieseniegti 

arī lokāla mēroga projekta pieteikumi 

 

 

1.8. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā pasākumu plāns identificēto risku 

novēršanai vai samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes): 



Riski   

(risku apraksts) 

   

Risku novērtējums Risku mazināšanas/ novēršanas 

pasākumi 
Varbūtības 

pakāpe (ļoti 

maza/ maza/ 

iespējama/ liela/ 

ļoti liela)  

Ietekmes 

pakāpe 

(neliela / 

vidēja/ liela/ 

ļoti liela) 

    

1. Stratēģiskie riski 

    

Pētnieku prioritāšu 

maiņa  

   

  

  

 

Iespējama  

 

 

  

Vidēja 

 

    

 

 

Līdzdalība nozares konferencēs, 

pasākumos – jaunu zināšanu un 

sadarbības partneru iegūšana  

    

2. Īstenošanas riski 

 

Laika trūkums 

   

  

  

 

Liela 

   

 

 

  

Liela 

 

  

    

1. Darba grupas izveide un 

pētījuma uzdevumu/pienākumu 

sadale 

2. Studentu piesaiste 

pētījumiem 

    

3. Maz pētīta joma, 

kurā grūti atrast 

pietiekamu zinātnisko 

informāciju 

   

   

Liela 

   

  

Liela 

 

  

    

1. Nepieciešamība meklēt jaunus 

starptautiskus kontaktus 

audiovizuālajā sektorā, studēt to 

pieredzi.  

 

2. Inovatīvu metožu pielietošana 

(piem., praksē balstīta 

pētniecība)   

    

3. Finanšu riski 

  

 Trūkst 

 finansējuma 

pētījumu veikšanai 

   

  

  

Iespējama, 

atskaitot 

gadījumu, kurā 

pieejams Eiropas 

projektu 

finansējums 

   

 

  

Vidēja 

 

  

    

1. Jāizplāno secīga nozares 

attīstība, kas balstīta uz 

projektiem. 

 

2. Jāveido kopīgas programmas 

un projekti, lai efektīvāk 

izmantotu esošos resursus  

    

   

    

4. Juridiskie riski 

   

 

Nav 
  

 

  

   

6. Informācijas sistēmu 

riski 

  

Nav   

    
 

  

    

  



    

6. Cilvēkresursu riski 

 

Risks var būt saistīts ar 

cilvēkresursu trūkumu 

 

 

Iespējama 

   

 

Vidēja 

 

  

    

1. Veicināt jauno profesionāļu 

interesi par pētniecību 

 

2. Izveidot doktora studiju 

programmu, kas izmantotu 

radošajās praksēs balstītu 

pētniecīas pieeju 

7. Citi riski Nav      

 

 1.9. Plānotie pētījuma izpildes rezultāti 

 Rezultatīvais 

rādītājs 

    

Plānotie rezultāti 

 2017 

  

2018. 2019.  2020. 

 

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji 

1. Zinātnisko 

publikāciju skaits 
3 4 5 

 

5 

2. Pētījuma ietvaros 

aizstāvēto: 

 

1) promocijas 

darbu skaits 

 

 

 

 

1 2 

2) maģistra darbu 

skaits 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

    

Pētījuma popularizēšanas rezultatīvie rādītāji 

1. Dalība 

starptautiskās 

konferencēs ar 

pētījuma 

prezentācijām 

6 

 

6 

 

 

 

8 8 

 

2. Dalība semināros  

( nozares rīkotajos) 

2 2 

 

2 

 

2 

 

 

1.10. Pētījuma publicitāte (raksturot pētījuma rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas 

stratēģiju ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):      

Pētījumu rezultātu izplatīšana notiks: 

1. Raksti un disertācijas tiks publicētas RISEBA mājas lapā sadaļā „Zinātne” 

2. Raksti tiks publicēti profesionālos žurnālos, laikrakstos (Studija, Kultūras Diena, u.c.) 

3. Uzstāšanās profesionālo asociāciju rīkotos pasākumos (NEPLP, Nacionālais Kino centrs 

u.c)., uzstāšanās un intervijas televīzijā, radio, citos masu mediju un digitālās kultūras 

pasākumos  



4. RISEBA publicētajos izdevumos - ikgadējos rakstu krājumos, jaunajā žurnālā ADAM Arts, 

u.c. 

5. RIXC un LiepU izdotajā akadēmiskā izdevumu sērijā “Acoustic Space”, kas saistīta ar vienu 

no paredzētajām ikgadējām konferencēm 

6. Izstādes, performances un izrādes, filmu demonstrējumi, interaktīvu spēļu publiskas 

prezentācijas utml.  

1.11. Pētījuma īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro): 

    

Pētījuma virziena vadītāja paraksts: 

R.  Šmite 

 

Pētījuma grupas dalībnieku paraksti: 

J. Holšteins 

A. Ceplītis 

S. Orinska 

 

Datums 

06.12.2017 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 


