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Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai 

 

Priekšlikumi likumprojektam  

“Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr. 198/Lp13) 

 

Zemāk parakstījušās sabiedriskā labuma organizācijas ir iepazinušās ar Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu “Likumprojekts “Grozījumi likumā 

“Sabiedriskā labuma organizāciju likums”” (turpmāk – Likumprojekts) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) , un sniedz atzinumu.  

Jautājums SLO priekšlikums Apraksts un pamatojums 

SLO mantas 

un finanšu 

līdzekļu 

izlietošanas 

ierobežojumi 

Likuma 11.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā: 

“Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma 

kalendārajā gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai 

organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no summas, ko 

veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie ziedojumi, izlietot tikai tai 

sabiedriskā labuma jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma 

organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai.” 

 

 

Aicinām Likuma 11.panta otrajā daļā noteikto procentuālo 

ierobežojumu attiecināt tikai uz ziedojumiem (nevis jebkuriem SLO 

ieņēmumiem), un dzēst “ieņēmumi no saimnieciskās darbības, 

kurai piemēro nodokļu atvieglojumus”, jo SLO statuss pašai 

organizācijai nerada nodokļu atvieglojumus, tas rada nodokļu 

atvieglojumus tikai ziedotājiem (fiziskai vai juridiskai organizācija, 

kas nav SLO organizācija, uz kuru attiecas šis pants). 

Tāpat vārds “ieņēmumi” apzīmē naudu, kas ienāk naudas plūsmā 

organizācijā (nevis ienākumi, kas ir starpība starp ieņēmumiem un 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
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izdevumiem un atbilstu “sausajam atlikumam” jeb peļņai, ja tā būtu 

komercdarbība). 

SLO likuma 11.panta pirmā daļa, gan arī Biedrību un nodibinājumu 

likuma 7.panta otro daļa nosaka, ka biedrības un nodibinājumi (t.sk., 

arī ar SLO statusu) drīkst gūtos ienākumus izmantot vienīgi statūtos 

noteikto mērķu sasniegšanai. Līdz ar to jebkādi ienākumi, ko gūst SLO, 

izlietojami tas statūtos norādītajiem mērķiem (kurus VID izvērtē SLO 

statusa piešķiršanas brīdī un lemj par to atbilstību SLO statusa 

piešķiršanai) un ziedojumiem piemērojamo ierobežojumu līdzvērtīga 

attiecināšana uz pārējo ienākumu izlietojumu (t.i. 75%) šķiet par 

pārspīlētu kontroli. 

Ziedojumu 

nodošana citai 

organizācijai 

Grozīt Ministru kabineta noteikumu Nr. 677 “Uzņēmumu 

ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 85. 

punktā 2017.gadā iekļautos grozījumus, kas ir pretrunā SLO 

likumam, nosakot, ka: Likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktos 

atvieglojumus nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot, ja likuma 12. 

panta pirmajā daļā minētais maksājuma saņēmējs saņemtos līdzekļus 

nodod tālāk citai personai (tas ir, darbojas tikai kā starpnieks), izņemot 

gadījumu, ja: 

85.1. ziedojuma saņēmējs ziedojumu vai daļu no tā nodod tālāk citai 

sabiedriskā labuma organizācijai, kuras sabiedriskā labuma darbības 

joma un mērķi atbilst ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma darbības 

jomai un mērķiem, līgumā norādot konkrētā ziedojuma vai tā daļas 

izlietojuma mērķi, kas atbilst gan ziedojuma saņēmēja, gan sabiedriskā 

labuma organizācijas darbības jomai, kā arī mērķim, un mantas vai 

finanšu līdzekļu izlietojuma mērķi, kas saistīts ar tām sabiedriskā 

labuma organizācijas darbībām, kuras minētas lēmumā par sabiedriskā 

labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai; 

85.2. līdzekļi tiek nodoti fiziskajai personai tās ārstēšanai vai 

rehabilitācijai, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām 

SLO likums jau šobrīd detalizēti atrunā, gan Augstākā tiesa savos 

skaidrojumos ir skaidrojusi, ar kādiem nosacījumiem ir pieļaujama 

ziedojumu nodošana tālāk, ievērojot SLO likuma 2.panta otrās daļas 

3.punktā noteikto ierobežojumu. 

Proti, SLO likuma 11.panta sestā daļa paredz, ka SLO drīkst bez 

atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus. Tas jādara 

uz rakstveida līguma pamata, norādot izlietojuma mērķi, kas saistīts ar 

tām sabiedriskā labuma organizācijas darbībām, kuras minētas lēmumā 

par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai 

organizācijai, kā arī saņēmēja atbildību un sabiedriskā labuma 

organizācijas pienākumu uzraudzīt izlietošanu. 

Tātad likumā precīzi ir norādīts uz iespēju ziedojumu nodot tālāk, ja 

vien tiek nodrošināta ziedojuma izmantošana attiecīgajam ar 

sabiedrisko labumu saistītajam mērķim un ja ar rakstveida līguma 

palīdzību tiek gādāts par ziedojuma izmantošanu tieši šim nolūkam. 

Tas saskan ar šajā lietā sniegtajiem iestāžu atzinumiem: Finanšu 

ministrija norāda, ka ziedojumu tālāknodošana ir pieļaujama atbilstoši 

likumā minētajiem noteikumiem, bet ir jāvērtē, vai maksājuma 

galīgajam saņēmējam novirzīto naudu ir paredzēts izlietot un tā ir 

izlietota tādiem mērķiem, kas atbilst sabiedriskā labuma organizācijas, 
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ziedotājam ir sniedzis apliecinājumu par minēto līdzekļu izlietojumu 

šim mērķim. 

kura ir starpnieks minētā maksājuma nodošanā, sabiedriskā labuma 

darbības mērķiem. Tādu pašu viedokli sniegusi Izglītības un zinātnes 

ministrija un kā amicus curiae viedokli – arī Latvijas Sporta federāciju 

padome (skat. SKA-119/2015). 

Mūsu ieskatā, normatīvā bāze, kas regulē jautājumu par ziedojumu 

nodošanu tālāk citām personām un ar to saistītiem ierobežojumiem, ir 

regulēta pietiekamā apmērā un katrai SLO, kas nodod ziedojumus tālāk 

citai personai, būtu jāgādā par to, ka ziedojuma izlietojums ziedojuma 

galīgā saņēmējā līmenī atbilst  attiecīgās sabiedriskā labuma nozares 

mērķiem, nodrošinot visu ziedojuma izlietojumu pamatojošo 

dokumentāciju. Minēto apstiprina jau FM sagatavotais papildinājums 

Likumam, paredzot Likuma 10.pantu papildināt ar ceturto daļu 

šādā redakcijā: 

“(4) Ziedojuma saņēmējam ir pienākums sniegt informāciju par 

saņemto ziedojumu izlietojumu un tam jābūt sagatavotam tā, lai 

nodrošinātu ziedojumu izlietojuma izsekojamību līdz gala labuma 

guvējam un caurskatāmību.”. 

Jāņem vērā, ka ne vienmēr SLO ir kapacitāte īstenot programmas, 

kurām tiek vākti līdzekļi, ja tehnisko realizāciju efektīvi un ar mazāku 

resursu patēriņu var īstenot citas organizācijas. Tieši otrādi, pasaules 

prakse rāda, ka SLO arvien vairāk rīkojas kā programmu iniciētājas un 

līdzekļu vākšanas centrs, nodrošinot programmas īstenošanu ar 

vismazāko ārējo resursu patēriņu, kā arī reputācijas ziņā sniedzot 

garantiju ziedotājiem, ka līdzekļi tiks izlietoti programmas 

realizēšanai, un līdzekļu izlietojamam tiks nodrošināta maksimāla 

kontrole. 

Attiecībā par samaksas maksimālo robežu noteikšanu likumā, vēlamies 

papildus norādīt, ka atkarībā no SLO darbības jomas un uzstādītajiem 

SLO mērķiem, gan organizāciju administratīvie izdevumi kopumā, gan 

izdevumi tieši saistībā ar ziedojumu vākšanu trešajām personām var 

krasi atšķirties (piemēram, Vītola fonda pārstāvji norādījuši, ka viņiem 
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bankas komisijas vien sastāda 5%), kamdēļ kāda konkrēta procentuāla 

sliekšņa noteikšana nebūtu attaisnojama pie nosacījuma, ka SLO 

noteiktā samaksa par ziedojumu vākšanu trešajām personām vēl 

joprojām nepārsniedz tās administrēšanas izdevumus. 

Mūsuprāt, jautājums par adekvātu samaksas noteikšanu būtu 

risināms, nepieciešamības gadījumā ieviešot papildus kontroles 

mehānismus, paredzot, piemēram,  SLO pienākumu uzrādīt 

samaksas apmēra noteikšanas metodiku un to korelāciju ar SLO 

administratīvajiem izdevumiem, kas ir tikuši vai paredzēti 

izlietošanai saistībā ar ziedojumu vākšanu, nodrošinot 

pastiprinātu uzmanību tam SLO, kuras ir identificētas kā ‘riska 

SLO‘ utml. Ar šo izsakām savu gatavību sniegt FM un Valsts 

ieņēmumu dienestam palīdzību praktisku preventīvo pasākumu 

izstrādē. 

Vērtspapīri 

 
Lūdzam veikt precizējumu Likuma 11.panta piektajā daļā, papildinot 

to šādā redakcijā: 

“SLO nedrīkst bez atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu 

līdzekļus komercdarbības, kā arī tādu darbību veikšanai, kuras saistītas 

ar politisko organizāciju (partiju) darbības vai to vēlēšanu kampaņu 

atbalstīšanu. Par SLO tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļu nodošanu 

bez atlīdzības komercdarbības veikšanai neuzskata mantas vai finanšu 

līdzekļu ieguldījumu vērtspapīros vai kapitāla daļās, vai nodošanu 

sociālam uzņēmumam, biedrībai vai nodibinājumam, kā arī publiskas 

personas kapitālsabiedrībai, kuru darbība saskan ar Sabiedriskā labuma 

organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem 

un kuras darbojas šādās jomās -  izglītība, zinātne, kultūras un veselības 

veicināšana, slimību profilakse, ārstēšana, sporta atbalstīšana, vides 

aizsardzība.” 

Ņemot vērā to, ka atkarībā no SLO sabiedriskā labuma jomām, SLO 

var īstenot ilgtermiņa programmas, kuru īstenošanai var tikt vākti 

līdzekļi vairāku gadu garumā. 

Lai savākto līdzekļu vērtība nekrīt, ekonomiski attaisnoti veikt šādu 

līdzekļu ieguldīšanu vērtspapīros (pēc būtības alternatīvs 

depozītnoguldījumam līdzekļu saglabāšanas instruments) vai  

nodot noteikto funkciju veikšanu meitas sabiedrībai, tai pat laikā 

saglabājot kontroli par ziedoto līdzekļu izlietošanu un to atgūstamību. 

 

Tāpat būtiski ir sakārtot radušos situāciju ar institūcijām, kuru 

juridiskās formas maiņas rezultātā, tās kļuvušas par 

kapitālsabiedrībām, fondiem u.c., piemēram, slimnīcas, muzeji, teātri 

u.c. tā, piemēram, Bērnu slimnīcas atbalsta fonda līdzekļu nodošanu 

bērnu ārstēšanai, ārstu apmācībai u.c. SLO priekšlikums ir dot tiesības 

SLO nodot ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus komercdarbībām jeb 

tādām juridiskām formām, kas nepieļauj izņemt peļņu dividendēs, 

izņemot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. 
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Nepieciešams nonākt pie vienotas izpratnes, vai tas tiek uzskatīts 

par saimniecisko darbību. 

VID atskaites 

 

 

Aicinām Likuma 13.pantu pārstrādāt, nosakot konkrētu iesniedzamo 

informāciju un šo pantu skatīt kopā ar attiecīgiem grozījumiem 

Ministru kabineta noteikumos Nr.808, precizējot Darbības un gada 

pārskata saturu un formu, paredzot nepieciešamās informācijas 

iekļaušanu pārskata pielikumos. 

 

 

FM izstrādātajā Likumprojektā ir piedāvāti grozījumi Likuma 

13.pantā, nosakot VID tiesības pieprasīt papildu ziņas un dokumentus, 

ja SLO iesniegtie dokumenti un ziņas nesniedz pilnīgu priekšstatu par 

SLO darbību: mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu, sniegto 

pakalpojumu atbilstību lēmumā par SLO statusa piešķiršanu esošai 

sabiedriskā labuma darbības jomai. 

Pēc labas pārvaldības principa ir nepieciešams noteikt skaidrus 

noteikumus abām pusēm, un nepieciešamo ziņu pieprasījumu iestrādāt 

gada pārskata formā. 

Nosakot nekonkrētu, plaši interpretējamu un piemērojamu Likuma 

normu, pastāv risks, ka Likuma norma tiks ieviesta pēc subjektīviem 

apsvērumiem, iespējams, pat uzliekot nesamērīgu administratīvo slogu 

SLO, uzliekot par pienākumu tādu darbību veikšanu, kas jāveic pašam 

VID, un vienlaikus ierobežojot SLO darbības spējas. 

VID iepriekšējā darbības pieredze SLO uzraudzībā noteikti jau apkopo 

pieredzi par to, kādi konkrēti papildu dokumenti un ziņas ir 

nepieciešami (kādi ir līdz šim pieprasīti uzraudzības darbību ietvaros), 

lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par: SLO darbību; mantas un finanšu 

līdzekļu izlietojumu; sniegto pakalpojumu atbilstību lēmumā par SLO 

statusa piešķiršanu esošai sabiedriskā labuma darbības jomai. 

 

Riska vadība Likuma 13.panta trešās daļas normu izteikt šādā redakcijā: “VID var 

pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt SLO statusu vai lēmumu par 

SLO statusa atņemšanu (..)”. 

 

Precizētajā Likumprojektā nav ietverti vairāki elementi, par kurām bija 

diskusijas un konceptuāla vienošanās, piemēram, Likuma 13.panta 

trešajā daļā nav ietverta riska vadība. 

 

Nodokļu 

parāds 

Likumprojekta 10.pantā (papildināt Likuma 14.pantu) attiecībā uz 

nodokļu parādiem noteikt slieksni, piemēram, ieviešot līdzšinējo 

praksi, nosakot, ka parāda kopsumma nedrīkst pārsniegt 150 euro. 

FM izstrādātajā likumprojektā ir piedāvāti grozījumi, kas nosaka, ka 

VID ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt SLO statusu vai 
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lēmumu par SLO statusa atņemšanu bez Sabiedriskā labuma komisijas 

motivēta atzinuma, ja: 

-biedrība, nodibinājums vai RO pēc VID rakstveida pieprasījuma 

noteiktā termiņā nav iesniegusi VID pieprasītās ziņas un dokumentus; 

-biedrība, nodibinājums vai RO nav iesniegusi gada pārskatus, par 

kādu no darbības gadiem, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām bija 

pienākums tos sagatavot; 

-biedrībai, nodibinājumam vai RO ir nodokļu parādi. 

SLO statusa 

atņemšana 
Lūdzam veikt precizējumu likumprojekta (likuma 14.pants), 

saglabājot spēkā esošajā likumā paredzēto pieeju, ka sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss var tik atņemts, ja konstatēti būtiski 

normatīvo aktu pārkāpumi. 

 

Likuma grozījumu redakcija paredz likuma 14. panta pirmās daļas 2. 

punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2)Valsts ieņēmumu dienests, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir 

konstatējusi vai ir saņemts attiecīgās iestādes atzinums par 

konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem sabiedriskā labuma 

organizāciju darbībā.” 

Šāds regulējums ir nesamērīgs un netaisnīgs. Sanāksmē ar FM 

izteiktais pretarguments, ka neviens jau par nebūtiskiem pārkāpumiem 

nerakstīs atzinumu nepārliecina, jo, pirmkārt, pants paredz divus 

variantus- iestāde konstatē pārkāpumu VAI ir atzinums, tādējādi 

atzinums nav obligāts priekšnoteikums statusa atņemšanai; otrkārt, ir 

tiesiski nihilistiski radīt tiesību normu, jau iepriekš prezumējot, ka tā 

tiks pildīta pēc valsts iestāžu darbinieku subjektīvas izpratnes, kad 

informēt VID, kad neinformēt un pieņemot, ka vairumā normatīvo aktu 

pārkāpumu gadījumu tāpat neinformēs. 
Administratīvais 

slogs 
Nepieciešamība administratīvā sloga samazināšanai MK noteikumos 

Nr. 808 dot iespēju SLO grāmatvedības uzskaiti vest pēc naudas 

plūsmas vai uzkrāšanas principa.  

Pašreizējais regulējums uzdod SLO vest grāmatvedības uzskaiti pēc 

abiem principiem, kas ievērojami sadārdzina grāmatvedības vešanu 

(palielina administratīvās izmaksas). 

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr.808 

“Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem” 55.1 punktā noteikto, biedrība, nodibinājums un 

arodbiedrība aizpilda 4.pielikuma tabulu. 

 

Likumprojekta 13.panta sestajā daļā nav precizēta, kāda informācija 

jāsniedz (un/vai kāda forma jāaizpilda), kas šādā redakcijā radīs 

papildu administratīvo slogu SLO, it īpaši tad, ja tādu detalizācijas 

pakāpi SLO pat varētu nespēt tehniski nodrošināt. 

Esošajā likumprojekta redakcija: 
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 13.pants. 

Papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā: 

“(6) Sabiedriskā labuma organizācijai ir pienākums sniegt pēc Valsts 

ieņēmumu dienesta pieprasījuma neiesniegto informāciju par saņemto 

ziedojumu izlietojumu un informācijai jābūt sagatavotai tā, lai 

nodrošinātu ziedojumu izlietojuma izsekojamību līdz gala labuma 

guvējam un caurskatāmību.” 

SLO komisija Vērtējot līdzšinējo praksi, kā tiek organizēts SLO komisijas darbs 

attiecībā uz SLO jomas piešķiršanu un atteikumu, aicinām papildināt 

likumprojektu ar sekojošu normu: ja komisijai šķiet, ka attiecīgā 

joma, kuru organizācija pieprasa neatbilst biedrības vai 

nodibinājuma darbībai, komisijai jāprasa attiecīgās atbilstošas 

institūcijas atzinums, kas var to apstiprināt vai noliegt. 

SLO komisija izlemj, kādai jomām piešķirt SLO statusu, kas atsevišķos 

gadījumos nostāda SLO nelabvēlīgā situācijā, ierobežojot to darbību.  

 

Papildus konkrētām likuma panta redakcijām, SLO aicina precizēt terminu “ziedojums”, to neattiecinot uz tādu līdzekļu/mantu saņemšanu bezatlīdzības 

formā, kas pēc savas būtības ir jāuzskata par dāvinājumu, t.i., par tādu līdzekļu saņemšanu, kuru dāvinātājs nav tiesīgs pretendēt uz Latvijas Republikas vai 

ES/EEZ valstu nodokļu atvieglojumiem (Likuma 9.pants). Turklāt praksē SLO nevar zināt, vai uzņēmējs paprasījis nodokļu atlaidi, tādēļ nevar būt drošs, 

vai sniedz pareizus datus – vai finansējums ir ziedojums vai dāvinājums. Piemēram, Latvijas Republikas fiziska personas bez atlīdzības nodotie (dāvinātie) 

līdzekļi SLO virs EUR 600, ievērojot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta 1.3 pantā nav iekļaujami fiziskās personas attaisnotajos 

izdevumos, par kuriem fiziskā persona ir tiesīga samazināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo bāzi, tādējādi pēc būtības tas nesniedz nekādas 

nodokļu priekšrocības salīdzinājumā ar tas pašas fiziskās personas dāvinājumiem citai organizācijai bez SLO statusa. Līdz ar to šādi fiziskās personas 

nodotie līdzekļi SLO tiesiskā ziņā neatšķiras no finansējuma piešķiršanas jebkurai citai biedrībai vai nodibinājumam, kas būtu tiesīgi izlietot saņemto 

finansējumu atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem, likumdevējam neparedzot biedrībām/nodibinājumiem papildu saņemto finansējumu izlietošanas 

ierobežojumus. Līdzīgs regulējums attiecas arī uz finansējuma saņemšanu no trešo valstu rezidentiem. Tādējādi šāds regulējums šobrīd rada nevienlīdzīgu 

attieksmi biedrībām/fondiem ar SLO statusu, uzliekot tiem papildu ierobežojumus, kas nebūtu attaisnojami, ņemot vērā, ka SLO ar saviem līdzekļiem var 

rīkoties vienīgi atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem, kuriem nevar būt peļņas gūšanas raksturs tā biedriem/dibinātajiem. 

Priekšlikumu izstrādes procesā iesaistītas lielākās Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas dažādās jomās, kas ikdienā sniedz atbalstu tūkstošiem cilvēku. 

1. Biedrība “Ascendum”; 

2. Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”; 

3. Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”; 
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4. Biedrība “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija”; 

5. Biedrība Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”; 

6. Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”; 

7. Biedrības “Latvijas Basketbola savienība”; 

8. Nodibinājums "Borisa un Ināras Teterevu fonds"; 

9. Nodibinājums “Vītolu fonds”; 

10. Nodibinājums “Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds”; 

11. Nodibinājums “Novum Riga Charitable Foundation”; 

12. Biedrība “TARBA”;  

13. Nodibinājums “Ziedot.lv; 

14. Nodibinājums “Valmieras novada fonds”; 

15. Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”; 

16. Nodibinājums “Iespējamā misija”; 

17. Nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS””; 

18. Biedrība „Latvijas Jauno zinātnieku apvienība”; 

19. Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”; 

20. Biedrība “Latvijas Lauku forums”; 

21. Nodibinājums “Pasaules dabas fonds”; 

22. Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”; 

23. Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”; 

24. Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds”; 

25. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS; 

26. Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”. 

 
 

 
 
 


