
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.8/2015 

Toimumise aeg: 30.november 2015  

Toimumise koht: Koosolek toimus meilikoosolekuna. 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 30.11.2015 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 30.11.2015 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 

Ettepanek : Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

A. Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 



materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud e-kiri „Välimikukohtunike statuudi 

tõlgendamisesest“ EKL revisjonikomisjoni liikmelt Kristin Keremilt (05.10.2015 lisa 1). 

 

Ettepanek: Teha ettepanek EKL VKK üldkoosolekul parandada EKL VKK 

normatiivdokumendis „ Eesti Kennelliidu välimikukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1, pärast 

mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

6.8.1. Rühmakohtuniku staatust võib taotleda tõukohtunik, kes on ametlikult ja korrapäraselt vähemalt nelja (4) 

aasta jooksul hinnanud rahvuslikel ja rahvusvahelistel näitustel ja kellel on rühmast, mille kohtunikuks ta 

kandideerib, vähemalt 75% FCI nomenklatuuris registreeritud tõugude hindamise pädevus, s.h. kõigi lisas 1 

toodud kohustuslike tõugude hindamisõigus antud rühmas. Rühmakohtuniku staatust taotletakse ühe rühma 

haaval seni, kuni on saavutatud vähemalt 5 rühma hindamise õigus. Kui rühmakohtunikuks kandideerijal on 

negatiivse tulemusega eksamisooritusi rühmas, mida ta taotleb, siis enne kandideerimist tuleb tal sooritada 

korduv eksamihindamine vastavalt EKL välimikukohtunike koolituse ja hindamispädevuse kinnitamise 

juhendile.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. EKL VKK normatiivdokumendi „EKL välimikukohtuniku koolitusjuhend“ avalikud 

arutelud 03.11.2015 ja 17.11.2015. 

Käesolevale protokollile on lisatud osalejate nimekirjad (lisa 2) ja parandustega 

normatiivdokument (lisa 3). 

 

Ettepanek: Saata EKL VKK normatiivdokument „ Eesti Kennelliit välimikukohtunike 

koolitusjuhend“ kinnitamiseks  EKL VKK üldkoosolekule. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. EKL sekretäri e-kiri „EKL juhatuse 05.11.2015 otsus seoses 31.01.2015 Tallinnas toimunud 

rottweilerite erinäitusel aset leidnud EKL näituste eeskirja rikkumisega“  (06.11.2015 lisa 4) 

Toimus arutelu. 

 

Ettepanek: Pöörduda EKL sekretäri poole täiendava informatsiooni saamiseks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



D. EKL VKK üldkoosoleku toimumise koht ja päevakord 

Toimus arutelu. 

 

Ettepanek: Kutsuda EKL VKK üldkoosolek kokku 16.12.2015 algusega kell 18.00 hotell 

„Ülemiste“ konverentsisaal ( Lennujaama tee 2, Tallinn) alljärgneva päevakorraga: 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

   1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded  

   1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

   1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK normatiivdokumendi „Eesti Kennelliidu välimikukohtunike koolitusjuhed“ 

kinnitamine 

3. Paranduse tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 

välimikukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1. 

4. EKL VKK tegevusplaan 2016 aastaks 

  4.1. Ümarlaud 

  4.2. Tõugude koolitused 

  4.3. Välimikukohtunike alg – ja põhikoolitus 

5. EKL VKK eestseisuse valimine (perioodiks 2016-2018) 

6. Küsimused ja ettepanekud 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

1.1. Teha ettepanek EKL VKK üldkoosolekul parandada EKL VKK normatiivdokumendis „ 

Eesti Kennelliidu välimikukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1, pärast mida kõlaks see punkt 

alljärgnevalt: 

6.8.1. Rühmakohtuniku staatust võib taotleda tõukohtunik, kes on ametlikult ja korrapäraselt vähemalt nelja (4) 

aasta jooksul hinnanud rahvuslikel ja rahvusvahelistel näitustel ja kellel on rühmast, mille kohtunikuks ta 

kandideerib, vähemalt 75% FCI nomenklatuuris registreeritud tõugude hindamise pädevus, s.h. kõigi lisas 1 

toodud kohustuslike tõugude hindamisõigus antud rühmas. Rühmakohtuniku staatust taotletakse ühe rühma 

haaval seni, kuni on saavutatud vähemalt 5 rühma hindamise õigus. Kui rühmakohtunikuks kandideerijal on 

negatiivse tulemusega eksamisooritusi rühmas, mida ta taotleb, siis enne kandideerimist tuleb tal sooritada 

korduv eksamihindamine vastavalt EKL välimikukohtunike koolituse ja hindamispädevuse kinnitamise 

juhendile.  

1.2. Saata EKL VKK normatiivdokument „ Eesti Kennelliit välimikukohtunike 

koolitusjuhend“ kinnitamiseks  EKL VKK üldkoosolekule. 

1.3. Pöörduda EKL sekretäri poole täiendava informatsiooni saamiseks. 

1.4. Kutsuda EKL VKK üldkoosolek kokku 16.12.2015 algusega kell 18.00 hotell „Ülemiste“ 

konverentsisaal ( Lennujaama tee 2, Tallinn) alljärgneva päevakorraga: 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

   1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded  

   1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 



   1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK normatiivdokumendi „Eesti Kennelliidu välimikukohtunike koolitusjuhed“ 

kinnitamine 

3. Paranduse tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 

välimikukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1. 

4. EKL VKK tegevusplaan 2016 aastaks 

  4.1. Ümarlaud 

  4.2. Tõugude koolitused 

  4.3. Välimikukohtunike alg – ja põhikoolitus 

5. EKL VKK eestseisuse valimine (perioodiks 2016-2018) 

6. Küsimused ja ettepanekud 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. Juta Haranen esitas ettepaneku (25.11.2015 lisa 5) 07.-08.11.2015 toimunud 

pädevuseksamite  korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 07.-08.11.2015 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot (1 päev);  

  Kristin Kerem – 50 eurot (1 päev, komisjoni sekretär); 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev);  

  Siret Lepasaar – 50 eurot (1 päev);  

  Astrid Lundava – 100 eurot (2 päeva);  

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva). 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused hindamispädevuste laiendamise kohta 

alljärgnevalt: 

Marko Lepasaar (27.11.2015 lisa 6); 

Siret Lepasaar (27.11.2015 lisa 7). 

EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaator on väljastanud hindamispädevuste laiendamise 

lehed 27.11.2015. 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 07.-08.11.2015 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot (1 päev);  

  Kristin Kerem – 50 eurot (1 päev, komisjoni sekretär); 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev);  



  Siret Lepasaar – 50 eurot (1 päev);  

  Astrid Lundava – 100 eurot (2 päeva);  

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva). 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A. EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide alusel (esildis, lisa 8,  koos lisatud 

protokollide (kakskümmend protokolli) ja kirjelduslehtedega (üks sada kakskümmend kuus  

kirjelduslehte)). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen – ameerika staffordshire`i bullterjer (286), jack russell`i terjer (345), yorkshire`i 

terjer (86), basenji (43), saksa spitsid (97) (kõik suurused ja värvused);  

Linda Jürgens – airedale`i terjer (7), austraalia siiditerjer (236), staffordshire`i bullterjer (76), 

prantsuse buldog (101); 

Kristin Kerem – pürenee mäestikukoer (137), saksa dogi (235) (kõik värvused),  taks (148) 

(kõik suurused ja karvatüübid);  

Dina Korna – inglise kokkerspanjel (5); 

Kalvo Kriisk – saksa spitsid (97) (kõik suurused ja värvused); 

Jelena Kruus – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, welshi springerspanjel (126);  

Marko Lepasaar – shih tzu (208);  

Siret Lepasaar – saksa lühikarvaline linnukoer (119); 

Helen Tonkson–Koit -  foksterjer karmikarvaline (169), šoti terjer (73), west highlandi terjer 

(85), taks (148) kõik suurused ja karvatüübid. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

B.EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Helina Simberg (29.10.2015 lisa 9); 

Linda Jürgens (29.10.2015 lisa 10, 31.10.2015 lisa 11); 

Aire-Piret Pärn (30.10.2015 lisa 12); 

Viive Maranik (02.11.2015 lisa 13); 

Kristin Kerem (09.11.2015 lisa 14); 

Jelena Kruus (10.11.2015 lisa 15); 

Helen Tonkson-Koit (12.11.2015 lisa 16) 



 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Linda Jürgens – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);   

araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt (285), poola hurt 

(333), ungari hurt (240); 

Kristin Kerem – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);   

araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt (285), hirvekoer (164);  

Jelena Kruus – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58); 

Viive Maranik – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);  

Aire-Piret Pärn – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif 

(264), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), 

mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao 

migueli fila (340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58); 

Helina Simberg – araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt 

(285), poola hurt (333), ungari hurt (240); 

Helen Tonkson-Koit – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif 

(264), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), 

mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao 

migueli fila (340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Astrid Lundava (17.11.2015 lisa 17). 



Kohtunik on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimkukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1. 

loetletud nõuded . 

 

Ettepanek: Kinnitada  Astrid Lundava FCI seitsmenda  rühma rühmakohtunikuks.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen – ameerika staffordshire`i bullterjer (286), jack russell`i terjer (345), yorkshire`i 

terjer (86), basenji (43), saksa spitsid (97) (kõik suurused ja värvused);  

Linda Jürgens – airedale`i terjer (7), austraalia siiditerjer (236), staffordshire`i bullterjer (76), 

prantsuse buldog (101); 

Kristin Kerem – pürenee mäestikukoer (137), saksa dogi (235) (kõik värvused),  taks (148) 

(kõik suurused ja karvatüübid);  

Dina Korna – inglise kokkerspanjel (5); 

Kalvo Kriisk – saksa spitsid (97) (kõik suurused ja värvused); 

Jelena Kruus – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, welshi springerspanjel (126);  

Marko Lepasaar – shih tzu (208);  

Siret Lepasaar – saksa lühikarvaline linnukoer (119); 

Helen Tonkson–Koit -  foksterjer karmikarvaline (169), šoti terjer (73), west highlandi terjer 

(85), taks (148) kõik suurused ja karvatüübid. 

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ punktile 15: 

Linda Jürgens – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);   

araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt (285), poola hurt 

(333), ungari hurt (240); 

Kristin Kerem – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);   

araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt (285), hirvekoer (164);  

Jelena Kruus – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58); 

Viive Maranik – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 



jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);  

Aire-Piret Pärn – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif 

(264), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), 

mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao 

migueli fila (340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58); 

Helina Simberg – araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt 

(285), poola hurt (333), ungari hurt (240); 

Helen Tonkson-Koit – hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif 

(264), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), 

mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao 

migueli fila (340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58). 

4.3. Kinnitada  Astrid Lundava FCI seitsmenda  rühma rühmakohtunikuks.  

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud takside tõukoolitusel (25.10.2015) osalenute nimekiri 

( 29.10.2015 lisa 18). 

 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud kaks erikoolituse kulude kompenseerimistaotlust 

koos erikoolitustel osalenute nimekirjadega alljärgnevalt: 

Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte Tõuühing (29.10.2015 lisa 19); 

Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi (29.10.2015 lisa 20).   

Ettepanek: Kompenseerida erikoolituste kulud, vastavalt kompenseerimistaotlustes toodud 

summadele, arvete esitamisel. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Kompenseerida erikoolituste kulud, vastavalt kompenseerimistaotlustes toodud 

summadele, arvete esitamisel. 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 13.12.2015 algusega 

10.00 Tallinnas. 



 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 13.12.2015 algusega 10.00 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


