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                                                                                                       PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus  

                                                                                                                              2018 m. sausio  18  d. įsakymu Nr. V- 10 

                                                                                                                                                                                                                         
 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų 

Atsakingi vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Planuoja

mi skirti 

asignavi-

mai (Eur) Pavadinimas 
Reikšm

ė 

04. Sveikatos apsaugos programa 

07.04.01.02. Visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugoti ir stiprinti 

visuomenės sveikatą, vykdant 

bendrąją sveikos gyvensenos 

ir ligų prevenciją 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

180 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

 

 I - IV 35200 

(LRVB 

(D)1   
 

3200 

(BĮP)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaguoti sveiką mitybą ir 

vykdyti nutukimo prevenciją 

 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

160 Mitybos specialistas 

 

 

I - IV 

Parengtų valgiaraščių ugdymo 

įstaigoms skaičius  

20 

Parengtų ugdymo įstaigoms 

technologinių kalkuliacinių 

kortelių skaičius 

1800 
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Skatinti visuomenės fizinį  

aktyvumą 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

350 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

 

 

I - IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stiprinti visuomenės 

suvokimą apie sveiką aplinką  

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

85 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

I - IV 

 Stiprinti visuomenės 

psichikos sveikatą, vykdyti 

smurto, savižudybių 

prevenciją, mokyti streso 

kontrolės  

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

60 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

I - IV 

Vykdyti rūkymo, alkoholio ir 

narkotikų vartojimo 

prevenciją 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

230 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

 sveikatos priežiūros 

specialistas 

I - IV 

Vykdyti lytiškumo ugdymą, 

AIDS ir lytiškai plintančių 

ligų prevenciją 

 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

60 Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

I - IV 
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Vykdyti tuberkuliozės 

profilaktiką 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

60 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

I - IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti užkrečiamųjų ligų 

profilaktiką stiprinant asmens 

higienos įgūdžius 

 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

210 Vaikų ir jaunimo 

priežiūros 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

 

I - IV 

 Vykdyti kraujotakos sistemos 

ligų profilaktiką 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

230 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

I - IV 

Organizuoti Širdies ir 

kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto sveikatos stiprinimo 

programos rizikos grupės 

asmenų mokymą 

Programą baigusių rizikos 

grupės asmenų skaičius 

10  

Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

 

I - IV 
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Vykdyti traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevenciją 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti onkologinių ligų 

profilaktiką 

 

 

 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

I - IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

55 Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Rengti ir viešinti straipsnius 

sveikatos tema  

 

 

 

Parengtų ir paviešintų straipsnių 

skaičius 

 

 

 

52 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

I - IV 

Teikti konsultacijas Varėnos 

rajono gyventojams sveikos 

mitybos klausimais  

Konsultacijų skaičius 260 Mitybos specialistas I - IV 

Organizuoti ir vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną  

Analizuotų stebėsenos rodiklių  

skaičius 

51 Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 

I -IV 

Parengtų sveikatos stebėsenos 

ataskaitų skaičius 

1 Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

IV 
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 specialistas 

Teiktų informacijų apie 

stebėsenos rodiklius skaičius 

 

1 Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 

IV 

Teiktų informacijų apie 

stebėsenos rodiklius vietinėje 

periodinėje spaudoje, interneto 

tinklapyje www.varenosvsb.lt 

skaičius 

 

3 Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 

I - IV 

 Vaikų/mokinių profilaktinių 

sveikatos patikrinimų analizių 

skaičius 

1 Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 

IV 

Atlikti suaugusiųjų gyventojų 

turimą ir pateikti analizę 

1 Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 

I - IV 

Organizuoti ir vykdyti 

finansinę ir administracinę 

veiklą 

Parengtų ir pateiktų Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracijos Finansų ir 

investicijų skyriui 2018 m. 

specialios tikslinės dotacijos 

savivaldybėms bei įstaigos 

pajamų išlaidų sąmatų skaičius, 

vnt. 

4 Vyriausias buhalteris I 

Parengtų už 2017 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinių ir 

1 Vyriausias buhalteris I 

http://www.varenosvsb.lt/
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nustatyta tvarka pateiktų 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Finansų ir 

investicijų skyriui ir Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir apskaitos 

konsolidavimo informacinėje 

sistemoje (VSAKIS) skaičius, 

vnt. 

Parengtų 2018 m. ketvirtinės ir 

metinės investicijų statistinių 

ataskaitų ir nustatyta tvarka 

pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos 

Finansų ir investicijų skyriui 

skaičius, vnt. 

5 Vyriausias buhalteris I - IV 

Parengtų 2018 m. mėnesinių ir 

metinės valstybinio socialinio 

draudimo fondo ataskaitų ir 

nustatyta tvarka pateiktų 

Valstybinio socialinio draudimo 

fondui skaičius, vnt. 

24 Vyriausias buhalteris I - IV 

Parengtų 2017 m. mėnesinės ir 

2018 m. metinės A klasės 

išmokų nuo jų išskaičiuoto ir 

sumokėto pajamų mokesčio 

deklaracijų ir pateiktų 

Valstybinei mokesčių 

inspekcijai skaičius, vnt. 

13 Vyriausias buhalteris I-IV 
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 Parengtų 2018 m. biuro 

darbuotojams priskaičiuoto 

darbo užmokesčio žiniaraščių  

skaičius, vnt. 

24 Vyriausias buhalteris I-IV 

Parengtų ir pateiktų Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracijos Turto valdymo 

skyriui 2017 metų turto 

ataskaitų skaičius, vnt. 

1 Vyriausias buhalteris I 

Parengtų 2018 m. specialiosios 

tikslinės dotacijos 

savivaldybėms bei įstaigos 

pajamų išlaidų sąmatų vykdymo 

ketvirtinių ir metinės ataskaitų ir 

pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos 

Finansų ir investicijų skyriui 

skaičius, vnt. 

16 Vyriausias buhalteris I - IV 

Parengtų 2018 m. ketvirtinių  

mokėtinų ir gautinų sumų  

ataskaitų ir nustatyta tvarka 

pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos 

Finansų skyriui ir investicijų 

skaičius, vnt    

4 Vyriausias buhalteris I - IV 

Parengtų darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių darbo užmokesčiui 

skaičiuoti skaičius, vnt. 

24 Vyriausias buhalteris I - IV 
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  Parengtų ir pateiktų Varėnos 

rajono savivaldybės tarybai 

2017 metų veiklos ataskaitų 

skaičius, vnt. 

1 Direktorius  I 

Parengtų ir pateiktų Varėnos 

rajono savivaldybės Merui 2017 

m. Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitų skaičius, 

vnt. 

1 Direktorius I 

Parengtų ir pateiktų Higienos 

institutui personalo ataskaitų Nr. 

3 skaičius, vnt. 

1 Administratorius I 

Parengtų ir pateiktų Viešųjų 

pirkimų tarnybai ataskaitų 

skaičius 

1 Administratorius I 

Patvirtintų įsakymų ( V,AK,P), 

skaičius 

240 Direktorius I-IV 

Parengtų siunčiamų dokumentų 

skaičius, vnt. 

60 Administratorius I-IV 

Užregistruotų Gautų dokumentų 

skaičius, vnt. 

100 Administratorius I-IV 

Parengtų dokumentacijos planų 

skaičius, vnt. 

1 Administratorius IV 

Parengtų 2018 m. Viešųjų 

pirkimų planų skaičius 

1 Administratorius I-II 

Mažos vertės pirkimų skaičius, 

vnt. 

150 Administratorius I-IV 
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Archyvo tvarkymas, parengtų 

bylų skaičius, vnt. 

 

60 Administratorius I-IV 

  Užtikrinti JPSPP 

koordinacinio centro veiklą 

Suteiktų Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius 

4 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 10500 

(SB)2 

 

JPSPP centro organizuotų 

renginių skaičius 

33 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 

JPSPP centro renginiuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

350 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 

Pasirašytų bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius 

3 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 

Iš kitų švietimo, socialinės 

apsaugos, policijos, kitų 

sektorių tarnybų nukreiptų jaunų 

asmenų gauti JPSPP skaičius 

130 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 

Konsultacijų dėl jaunimo 

sveikatos problemų, suteiktų 

kitų sektorių specialistams, 

tėvams (žodžiu, telefonu, e. 

paštu, per mokymus), skaičius 

30 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 

  Kokybiškai parengtų ir portale 

pateiktų naujienų skaičius 

40 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 

Parengtos informacinės 

medžiagos ir įkeltos į 

mokyklose esančius 

30 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 
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interaktyvius informacinius 

ekranus skaičius 

 Portalo duomenų bazėje suvestų 

JPSPP paslaugas teikiančių 

institucijų skaičius 

 

3 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV 

Parengtų ir išleistų leidinių 

vieno pavadinimo, tiražas sk. 

100 JPSPP koordinatorius 

 

I-IV  

Suteiktų  konsultacijų 

(psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turintiems 

jaunuoliams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir 

artimiesiems šių problemų 

sprendimo klausimais) skaičius 

 

150 Psichologas I-IV 

Paengtų individualių 

rekomendacijų jaunuolio 

psichologinėms, asmenybės ir 

ugdymosi problemoms spręsti 

skaičius 

 

30 Psichologas I-IV 

Skaitytų pranešimų, paskaitų 

psichologinėmis temomis 

skaičius 

20 Psichologas I-IV 

Parengtų ir publikuotų 

straipsnių psichologinėmis 

5 Psichologas I-IV 
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temomis  skaičius 

Organizuotų psichologinių 

grupinių konsultacijų skaičius 

8 Psichologas I-IV 

Grupinėse konsultacijose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

60 Psichologas I-IV 

Pravestų  psichofizinių 

treniruočių skaičius 

6 Psichologas I-IV 

07.04.01.02.. Bendrojo 

ugdymo ir 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokyklų 

sveikatos 

priežiūros 

organizavimas 

Saugoti ir stiprinti 

visuomenės sveikatą, vykdant 

bendrąją sveikos gyvensenos 

ir ligų prevenciją Varėnos 

rajono ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

2094 
Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 53700 

 (LR VB 

(D)1 

Propaguoti sveiką mitybą ir 

vykdyti nutukimo prevenciją 

Varėnos rajono ugdymo 

įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

888 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Skatinti vaikų fizinį aktyvumą 

Varėnos rajono ugdymo 

įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

1841 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

 Stiprinti visuomenės 

suvokimą apie sveiką aplinką 

Varėnos rajono ugdymo 

įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

3442 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

I-IV 
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Stiprinti visuomenės 

psichikos sveikatą, vykdyti 

smurto, savižudybių 

prevenciją, mokyti streso 

kontrolės Varėnos rajono 

ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

825 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Vykdyti rūkymo, alkoholio ir 

narkotikų vartojimo 

prevenciją Varėnos rajono 

ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 
2025 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Vykdyti lytiškumo ugdymą, 

AIDS ir lytiškai plintančių 

ligų prevenciją Varėnos 

rajono ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

781 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Vykdyti tuberkuliozės 

profilaktiką Varėnos rajono 

ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

503 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Vykdyti užkrečiamųjų ligų 

profilaktiką stiprinant asmens 

higienos įgūdžius Varėnos 

rajono ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

1833 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Vykdyti ėduonies profilaktiką  

stiprinant burnos higienos 

įgūdžius Varėnos rajono 

ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

737 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

 

I-IV 

Kraujotakos sistemos ligų Dalyvavusių renginiuose 1325 Visuomenės  
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prevencija Varėnos rajono 

ugdymo įstaigose 

asmenų skaičius sveikatos 

 priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

 

 

Vykdyti traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevenciją Varėnos 

rajono ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

1799 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV  

Vykdyti onkologinių ligų 

profilaktiką Varėnos rajono 

ugdymo įstaigose 

Dalyvavusių renginiuose 

asmenų skaičius 

442 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

 

I-IV 

 

 

Rengti ir viešinti straipsnius 

sveikatos tema 

 

Parengtų ir paviešintų straipsnių 

skaičius 

19  

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

 

 

I-IV 

Rengti ir viešinti leidiniai 

(stendai, plakatai), vnt 

 

 

Parengtų ir paviešintų leidinių 

skaičius 

 

1208 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Vykdyti mokinių/vaikų 

visuomenės sveikatos 

priežiūrą Varėnos rajono 

ugdymo įstaigose 

Suteiktų konsultacijų 

mokiniams/vaikams sveikatos 

stiprinimo ir saugos klausimais 

skaičius 

742 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 
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 Suteiktų konsultacijų 

mokinių/vaikų tėvams ir 

globėjams mokinių/vaikų 

visuomenės sveikatos priežiūros 

klausimais skaičius 

192 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Suteiktų konsultacijų ugdymo 

įstaigos darbuotojams 

mokinių/vaikų visuomenės 

sveikatos priežiūros klausimais 

skaičius 

440 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Informacijos apie kasmetinius 

mokinių/vaikų sveikatos 

profilaktinius patikrinimus 

pateikimas mokyklos 

bendruomenei teisės  aktų 

numatyta tvarka, proc. 

100 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

 

Mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, patikrintų skaičius 

 

602 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

Mokinių, ugdomų pagal 

pradinio ir vidurinio ugdymo 

programas, patikrintų skaičius 

1932 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 



15 
 1Valstybės biudžeto lėšos 
2 Savivaldybės biudžeto lėšos 
3 Kiti finansavimo šaltiniai 
4Biudžetinių įstaigų pajamos 

 

Mokinių/ vaikų maitinimo 

organizavimo priežiūra 

 

 

 

342 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

 

I-IV 

 

 

 

 

Vertinti ugdymo įstaigos 

patalpų valymo kokybę, aplinką 

dėl atitikties visuomenės 

sveikatos teisės aktų 

 reikalavimams: patalpų 

valymas, patalpų apšvietimas, 

patalpų mikroklimato režimas, 

suolų būklė ir mokinių 

susodinimas, ugdymo patalpų, 

stadionų būklė. Informuoti 

ugdymo įstaigos administraciją 

apie nustatytus pažeidimus, 

pateikti pasiūlymus jiems 

pašalinti. 

 

32 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

 

I-IV 

Vykdyti mokymo proceso 

organizavimo priežiūrą, atlikti 

mokymo/ugdymo planų, 

mokinių/vaikų ugdymo krūvio 

įvertinimą 

 

19 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

 

 

I-IV 

 

 

 

 

 



16 
 1Valstybės biudžeto lėšos 
2 Savivaldybės biudžeto lėšos 
3 Kiti finansavimo šaltiniai 
4Biudžetinių įstaigų pajamos 

 

Stebėti ir teikti konsultacinę 

pagalbą (remiantis 

mokinių/vaikų sveikatos būklės 

pažymėjimais) organizuojant 

kūno kultūrą ugdymo įstaigose, 

komplektuojant pagrindines, 

parengiamąsias, specialiąsias 

kūno kultūros užsiėmimų 

mokinių/ vaikų grupes bei 

vykdant mokinių/ vaikų fizinį 

auklėjimą. 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

I-IV 

 

 

 

 

 

 

Sudaryti fizinio pajėgumo 

grupių sąrašus, pateikti kūno 

kultūros mokytojams  

 

15 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

 

I-IV 

 

 

Derinti sporto varžybose 

dalyvaujančių mokinių/ vaikų 

sąrašą, atsižvelgiant į jų 

sveikatos būklę 

67 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

I-IV 

 

07.04.01.02. 
 

 

Projekto 

„Varėnos 

rajono 

Valstybinio visuomenės 

sveikatos stiprinimo fondo 

finansuojamo savižudybių 

Mokymų skaičius 

 

 

5 Direktorius 

Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

I-IV VB1 –  

11143 

SB2- 600 
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 1Valstybės biudžeto lėšos 
2 Savivaldybės biudžeto lėšos 
3 Kiti finansavimo šaltiniai 
4Biudžetinių įstaigų pajamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

savivaldybės 

bendruomenini

ų gebėjimų 

stiprinimas 

savižudybių 

prevencijos 

srityje“ 

įgyvendinimas 

prevencijos projekto „Varėnos 

rajono savivaldybės 

bendruomenių gebėjimų 

stiprinimas savižudybių 

prevencijos srityje“ 

įgyvendinimas 

Mokymuose dalyvavusių 

asmenų skaičius 

150 specialistas 

07.02.01.01. Projekto 

„Sveikos 

gyvensenos 

skatinimas 

Varėnos 

rajono 

savivaldybėje“ 

įgyvendinimas 

Projekto „Sveikos gyvensenos 

skatinimas Varėnos rajono 

savivaldybėje“ įgyvendinimas 

(Priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-

R-630„Sveikos gyvensenos 

skatinimas regioniniu lygiu“) 

Dalyvių skaičius 454 Direktorius 

Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

III-IV  ES3-

50700 

VB1-4500 

SB2-4500 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


