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Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Leo Repponen.
Protokollis : Valentina Zaitseva.
Võtsid osa: Leo Repponen , Timar Tiganik ,Erika Tiganik ,Margarita Gerasõmiva ,
Tüüne Nikolajeva, Vassil Skuška ,Boriss Slepikovski,Nikolai Degtjarenko , Ants Raudla ,
Pavel Kuusik, Galina Popova,Dmitri Trifonov,Larissa Voitko , Jevgeni Golovatš ,
Inga Kirmjõe , Dmitri Gerasimenko , Väino Moor ,Liidia Bodnar,Eduard Tanvel ,
Ravil Aljukov, Niina Netšajeva
Kutsutud:
Georgi Bõstrov – linnapea ,Rein Meel – abilinnapea, Valev Kald-abilinnapea ,
Tiiu-Ann Kaldma – linnasekretär , Anatoli Kartov -RO juhataja , Elviira Piiskoppel –
LAMO juhataja, , Jüri Pihlak –LAMO peainsener , Tatjana Kisseljova –SAO juhataja,
Sergei Petinov-Maardu Panoraam,Valeri Palgi – linnavolikogu info –ja kommunikatsiooni
juht,Marjam Rannak-Maardu Põhikooli direktor,Pavel Titov –Maardu Gümnaaziumi
direktor, Veigo Juuse – Kallavere Keskkooli direktor
Päevakorra arutelu:
Maardu Linnavolikogu esimees L.Repponen tegi teatavaks istungi päevakorra projekti.
L.Repponen: Kas on ettepanekuid , küsimused või sõnavõtjaid?
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt) kinnitada 29.09.2015 istungi järgmine päevakord :
1.Informatsioon „Maardu koolide ülevaade 2014/2015 õppeaasta
kohta ja valmisolek 2015/2016 õppeaastaks „
Ettekandjad: Maardu koolide direktorid
Kaasettekandjad: abilinnapea Valev Kald ,volikogu hariduse - ja
noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
2. „Audiitori määramine „
Ettekandja :RO juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees Boris
Slepikovski
3. „ Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Harju maakonna
Omavalitsuse Liidu „
Ettekandja :volikogu aseesimees Pavel Kuusik
4. „ Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu „
Ettekandja :volikogu aseesimees Pavel Kuusik
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5. „ Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule „
Ettekandja :volikogu aseesimees Pavel Kuusik
6.“ Maardu linna 2016-2019 .aasta eelarvestrateegia kinnitamine „
Ettekandja :RO juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja : volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees Boris Slepikovski

7.“ Liikmelisuse taastamine „
Ettekandja : linnasekretär Tiiu-Ann Kaldma
8. Maardu Linnavolikogu hariduse –ja noorsootöökomisjoni uue koosseisu
kinnitamine
Ettekandja : volikogu hariduse –ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
9.Maardu Linnavolikogu liikmetele lisatasu määramine volikogu eestseisuse tööst
osavõtu eest
Ettekandja :volikogu esimees Leo Repponen
Kaasettekandja: volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees Boris Slepikovski
10.“ Maardu linna ühissõidukipeatuste nimekirja kehtestamine „

Ettekandja :LAMO peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: volikogu transpordi – ja kaubanduskomisjoni esimees Väino Moor

Päevakorrapunkt 1
Informatsioon „Maardu koolide ülevaade 2014/2015 õppeaasta
kohta ja valmisolek 2015/2016 õppeaastaks „
KUULATI :
Vastava põhjaliku informatsiooni esitasid Maardu koolide direktorid
P.Titov ( MG ),V.Juuse ( KK ) , M.Rannak ( MP ).
Volikogule arutamiseks oli esitatud vastavad lühiülevaated 2014/2015 õppeaasta
kohta ja valmisolek 2015/2016 õppeaastaks „ ( lisatud protokollile) .
Sõnavõtud:
Arutelu käigus küsimused toitlustamise kohta Maardu koolides esitasid volikogu liikmed
V.Moor ja N.Degtjarenko .
Küsimuse Maardu Gümnaasiumi direktorile P.Titovile esitas volikogu liige Moor.
P.Titov vastas küsimusele.
Volikogu liige N.Degtjarenko esitas küsimuse Maardu Põhikooli direktorile .
M.Rannak ja A.Kartov vastasid küsimusele .
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Informatsiooni täiendas volikogu hariduse –ja noorsookomisjoni esimees E.Tiganik :
2014/2015 õppeaastal käivitus projekt „Kolme üldharidussüsteemi kooli ühine
tegevusplaan“ või siis alternatiivse nimega „Maardu laps Maardu kooli“. Projekti plaan
kinnitati 17.06.2014 Maardu Linnavolikogu istungil.
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Projekti kigus viidi ellu mitmeid tegevusi. Ühes kasulikumaks võib pidada õpilaste ja nende
vanemate seas läbiviidud küsitlust haridussüsteemi plusside ja miinuste kohta. Saadud infot
said kasutada koolide juhtkonnad.
Suur töö tehti ära 8.-9.klasside õpilaste seas kõigis Maardu koolides eesmärgiga teavitada
õpilasi ja nende vanemaid heast võimalusest jätkata õpinguid pärast põhikooli Kallavere
Keskkoolis või Maardu Gümnaasiumis.
Vanematele anti täielik ülevaade linna koolide võimalustest.
Igas koolis on mitu huviringi, kus käib lapsi erinevatest koolidest. See on tugev pluss ja hea
reklaam meie koolidele.
Gümnasistide kõrval on teine väga tähtis sihtgrupp tulevased esimese klassi õpilased.
Projekti eesmärk oli võimalikult paljude lasteaialõpetajate suunamine õppima asuda mõnda
Maardu koolidest ning minimeerida mujale õppimaasuvate laste hulka. Selle eesmärgi
täitmiseks viidi läbi algklasside avatud tunde ja avatud uste päevi. Kooli said külla
tulevased esimese klassi õpilased koos oma vanematega. Ka koolieelne haridus on
populaarne ja paljud lapsed käivad eelkoolis. Juba oktoobris avatakse uued eelkooli klassid.
Koolieelikutele korraldatakse üritusi, lastevanematele räägitakse meie linna
haridussüsteemi reeglitest ja kommetest, tutvustatakse Maardu linna uhkust – tublisid
õpilasi ja koole ning nende saavutusi. Maardu Gümnaasiumis toimus konverents, kuhu olid
kutsutud koolieelse hariduse spetsialistid ning algklasside õpetajad ning mille eesmärgiks
oli luua ühtne laste kooliks ettevalmistamise süsteem. Kasvatajad ja õpetajad jagasid
kogemusi, toimus mõttevahetus. Õppeaasta jooksul anti välja kolme kooli ühine ajaleht,
mis oli suunatud just koolieelikutele ja nende vanematele ning milles kirjeldati koolielu,
tutvustati koolide võimalusi a prioriteete. Maardu Gümnaasiumis anti välja ka eraldi
number oma kooli lehte.
Väga meeldiv on tõdeda, et käesoleval õppeaastal asus Maardu Gümnaasiumi päevasesse
õppesse õppima 10 Maardu Põhikooli lõpetajat, mida võib pidada heaks tulemuseks.
Maardu Põhikoolis viidi läbi küsitlus, mille põhjal võis saada aimduse Maardu
Gümnaasiumis õpinguid jätkata soovivate õpilaste hulgast. Oli neid, kes polnud veel
otsustanud ning nendega tegeleti täiendavalt ning viidi läbi vestlusi. Maardu Põhikooli
õpilased said käia gümnasistide tundides, et tutvuda õppekeskkonnaga ning
õpetamistehnikaga gümnaasiumiastmes. Samuti aitas see neid hilisemalt adapteeruda.
Eelmine õppeaasta andis hea võimaluse erinevate koolide õpilaste sidumiseks. Kõigi kolme
kooli õpilasomavalitsuse esindajad käisid koos ümarlaual, kus otsustati viia ellu projekt
„Ajalooga tulevikku“. Projekti tegevused olid jaotatud 3 etappi: kooli tutvustus, linna
ajalugu ja orienteerumine. Projekti lõpus käidi koos Kallastel, et tutvuda sealsete noorte
koolieluga, jagada kogemusi ning saada uusi ideid.
4.veebruaril toimus kolme kooli ühine õppenõukogu teemal „Maardu laps Maardu kooli“.
Tööd teostati rühmades. Päevakavas olid järgmised olulised küsimused: laste Maardust
lahkumise faktorid; kuidas säilitada Maardu laste arvukust ning tuua tagasi neid, kes on
lahkunud mujale õppima; hinnang koolide koostööle ja koostöö tihendamise võimalused.
Gümnasistidele hakati pakkuma alates eelmisest õppeaastast valikainet Riigikaitse, mis oli
Maardu Gümnaasiumi ja Kallavere Keskkooli õpilastele ühine tund. Aine omandamise
käigus paranes nii noorte füüsiline ettevalmistus kui ka eesti keele oskus.
Gümnaasiumiastme õpilaste jaoks on veel oluline soov – õpilastele mõeldud autokool,
mistõttu avati kursused nii eelmisel kui ka sel õppeaastal.
Hea idee ja tore uudis oli see, et Maardu Gümnaasium juurutab koolivormi elemente.
Gümnaasium alustas koolivormi kasutamist pidulikust esimeste klasside õpilastele
vormimütsi kinkimisest. Loodame, et koolivorm muutub traditsiooniks.
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Heaks tavaks on saanud linnalaagrite ja õpilasmaleva korraldamine. See aitab luua
sõprussuhteid, koostööd ja kasulikult vaba aega sisustada.
Igal koolil on olemas koolileht ja kooli kodulehekülg, kus kajastatakse koolielu ja
klassivälist tegevust.
Lõpetuseks tahan öelda, et projekt „Kolme üldharidussüsteemi kooli ühine tegevusplaan“
toimib ning selle tegevustega tuleb jätkata. Iga õppeaasta lisab kogemusi ning teeb oma
korrektuure.
Abilinnapea V.Kald täiendas informatsiooni :
Maardu linna munitsipaalomandis olevate üldhariduskoolide 2014/2015 õppeaasta
kokkuvõte ning valmisolek 2015/2016 õppeaastaks
Eesti Vabariigis tervikuna õpilaste vähenemine on hetkel teemaks ka Maardu linna
koolides. Seisuga 10.09.2015.a. Maardu linna kolmes üldhariduskoolis statsionaarses õppes
on 1263 õpilast. Lisaks, mittestatsionaarses osakonnas dokumentide vastuvõtt toimub
jätkuvalt (hetkel on ca 140 õpilast – 8/9.kl.-12.kl.). Statsionaarsel õppel õpilaste üldarv on
küll 10 õpilase võrra rohkem kui eelmisel õppeaastal, kuid õigete lahenduste otsimine
edasiviiva arengu tagamiseks ehk „Maardu laps – Maardu kooli“ toimub koostöös koolide
hoolekogude ning linnavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoniga.
1. klassides on hetkel kokku 148 õpilast (suurem arv kui eelmisel õppeaastal). 2014/2015
õppeaastal 9. klassi lõpetasid kokku 125 õpilast, nendest astusid õppima 10. klassi
(statsionaarõppes) kokku 44 õpilast ehk 35,2% (samuti on mittestatsionaarses osakonnas ca
25+ õpilast). Eelmisel õppeaastal aga õppis 10. klassides kokku 24 õpilast (statsionaarne).
Eelmise 2014/2015 õppeaasta mureks oli asjaolu, et Kallavere Keskkooli klassikomplektide
arv gümnaasiumi astmes (10, 11, 12.kl.) oli üks 11. klass ning 10. ja 12. klassi ei avanud.
Käesoleval õppeaastal on aga nii 10. klass (8 õpilast), kui ka 12. klass (4 õpilast).
Vaatamata edaspidi lahendamist vajavate mõnede kitsaskohtade olemasolule on kõik kolm
Maardu üldhariduskooli 2015/2016 õppeaastaks valmis.

Ettepanek:


võtta informatsioon teadmiseks üldhariduskoolide direktorite poolt esitatud vastavad
ettekanded, mis on koolidirektorite poolt esitatud ning kooskõlastatud linnavalitsuses.

L.Repponen: Kas on küsimusi või sõnavõtjaid?
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud .
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OTSUSTATI: ( ühehäälselt )

1.1.Võtta informatsiooni teadmiseks .
Vaheaeg 12 45 -13.00
Päevakorrapunkt 2
„Audiitori määramine „
KUULATI :
Vastava projekti esitasid RO juhataja A.Kartov ja volikogu eelarve-,arengu-ja
majanduskomisjoni esimees B. Slepikovski .
A.Kartov: Linnavalitsuse raamatupidamise aastaaruanne ja sellega seotud dokumendid on
põhiliselt ette valmistatud auditeerimiseks. Eelnevatel aastatel on auditi teostanud Grant
Thornton Rimess. Nimetatud audiitorfirma, uue ärinimegaa Grant Thornton Baltic OÜ, on
esitanud Maardu Linnavolikogule audiitorteenuse pakkumise ja otsuse langetamine kuulub
volikogule.
Sõnavõtud:
Arutelu käigus võtsid sõna N.Degtjarenko, R.Meel, B.Slepikovski ja volikogu esimees
L.Repponen, linnasekretär T.-A. Kaldma .
N.Degtjarenko – pidas küsitavaks tellida linnavalitsuse auditeerimist ühelt firmalt ja pidas
vajalikuks võtta auditi hinnapakkumine mitmelt audiitorfirmalt.
R.Meel – pidas oluliseks kvaliteetset auditit kui ka vajalikku konsultatsiooniteenust info- ja
kontrollsüsteemide tõhustamisel, abi finnantsarvestuse valdkondades.
L.Repponen vastas küsimesele audiitiorteenuse pakkumise hindamise kohta.
B.Slepikovski – volikogu komisjoni poolt tegi ettepaneku eelnõu heaks kiita ja määrata
Maardu Linnavalitsuse konsolideeritud 2015. aasta raamatupidamise aruande auditi läbi
viijaks Grant Thornton Baltic OÜ.
L.Repponen: Kas on küsimusi ettekandjatele?
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud
OTSUSTATI : (18 –poolt,3-erapooletut)
2.2. Määrata Maardu linna 2015 majandusaasta raamatupidamise aastaaruande
audiitorkontrolli läbiviimiseks audiitorühingu Grant Thornton Baltic OÜ
otsusega nr 146 ( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 3
„ Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Harju maakonna
Omavalitsuse Liidu „

KUULATI :
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Vastava eelnõu esitas volikogu aseesimees P.Kuusik .
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI : (ühehäälselt)
3.3. Määrata Maardu linna esindajad Harju Omavalitsuse Liidu otsusega nr 147 ( lisatud
protokollile ).
Päevakorrapunkt 4
„ Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu „
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu aseesimees P.Kuusik .
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI : (19-poolt, 2- erapooletut)
4.4. Määrata Maardu linna esindajad Eesti Linnade Liidu otsusega nr 148 ( lisatud
protokollile ).
Päevakorrapunkt 5
„ Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule „

KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu aseesimees P.Kuusik .
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI : (ühehäälselt)
5.5. Määrata Maardu linna esindajad Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule otsusega nr 149
( lisatud protokollile ).

Päevakorrapunkt 6
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas RO juhataja A.Kartov.
A.Kartov:
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• Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ( RT I 2010, 72, 543 )
alates 2013 aastast esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile
eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarve ettenähtud vormil ning andmed eelarve täitmise
kohta.
Dokumentide esitamise tingimused ja vormi kehtestab rahandusminister .Kohaliku
omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile elektrooniliselt andmed
eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.
Vajalik vorm on täidetud ja lisatud Maardu Linnavolikogu eelnõu juurde.
Koostatud eelarvestrateegia eesmärgid:
a) Linna eelarve on tasakaalus;
b) Linna arenguks vajalikud tegevuskulud, rahalised kohustused ja vajalikud
investeeringud on rahaliselt kaetud;
c) Tagatud on linna finantsvõimekuse jätkusuutlikkus.
Strateegia koostamisel on arvestatud :
-

-

riigieelarve sihtotstarbeliste toetuste suurus jääb samaks või kasvab minimaalselt;
Maardu linnale eraldatakse Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu
tegevuskava
raames aastatel 2016-2019 toetusi 2 projekti realiseerimiseks summas kuni
2 771 000
eurot millele lisandub omafinantseerimine 15 %;
Maardu elanike registris olevate elanike arv seisuga 01.01.2015 on 15 842 inimest
ja ajavahemikul 2016-2019 see arv oluliselt ei lange;
elanike registris tulumaksu maksnike arvu võimalik vähenemine kompenseeritakse
suurenevate sissetulekute arvelt;
jätkub hõive taastumise ja palkade kasvu tendents.

Aastatel 2016-2019 suurenevad investeerimise võimalused kohaliku eelarve vahenditest,
kusjuures välisfondide ja teiste riiklike ning mitteriiklike struktuuride poolt rahastatavatele
investeerimisprojektidele kaasatakse vahendid linna omafinantseeringuteks
(10-15 %
ulatuses) kas eelarve vahendite ümberjaotamise teel, või kaasates linnakassa vaba jääki.
Strateegias on arvestatud aastatel 2016-2019 majanduskulude ja personalikulude tõusu
umbes 2-5% .
Võimalikud investeeringud on toodud ühel real muude projektide all. Laenukoormuse
suurendamine on võimalik EU struktuurfondidest rahastatavate projektide
omafinanseerimise tarbeks .
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele on netovõlakoormuse
piirmääraks 60 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, kusjuures netovõlakoormuse
arvestuses võetakse võlakohustusena järgmised kohustused:
1) võetud laenud;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kapitali- ja faktooringukohustused;
emiteeritud võlakirjad;
tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena saadud ettemaksud;
pikaajalised võlad tarnijatele;
teenuste kontsessioonikokkulepetest tekkivad kohustused;
muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Seega suurtes projektides osalemine, mis eeldab kohustuste võtmist, peab olema hoolikalt
kaalutud ja vastama reaalsetele rahalistele võimalustele ja linna vajadustele.
L.Repponen: Kas on kusimusi või sõnavõtjaid?
Sõnavõtud:
Küsimuse esitas volikogu liige V.Moor .
A.Kartov vastas küsimusele.
Volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees B. Slepikovski
komisjoni poolt toetas esitatud projekti ja tegi ettepaneku kinnitada Maardu linna
2016-2019.aasta eelarvestrateegia vastavalt lisale ( 17 lehel ).
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI : (ühehäälselt)
6.6. Kinnitada Maardu linna 2016-2019.aasta eelarvestrateegia vastavalt lisale
määrusega nr 40 ( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 7
“ Liikmelisuse taastamine“
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas linnasekretär T-.A.Kaldma:
•Maardu linn osales aastatel 2000-2013 aktiivselt WWCAM tegevuses, mis on kaasa
aidanud Maardu linna ning linnas tegutsevate ettevõtete (nt Tallinna Sadam) tutvustamisele
ning positiivse kuvandi loomisele Maardu linnast, samuti vajadust jätkata linna tutvustamist
linnavalitsus teeb ettepaneku:
1. Taastada Maardu linna liikmelisus rahvusvahelises organisatsioonis World Winter
Cities Association for Mayors (Ülemaailmne Talvelinnade Linnapeade
Assotsiatsioon).
2. Määrata Maardu linna esindajaks nimetatud organisatsioonis Maardu linnapea
Georgi Bõstrov.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud
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OTSUSTATI : ( 13 –poolt , 5-vastu, 3 erapooletut)
7.7. Kinnitada “ Liikmelisuse taastamine “otsusega nr 150 ( lisatud protokollile ).

Päevakorrapunkt 8
“ Maardu Linnavolikogu hariduse –ja noorsootöökomisjoni uue koosseisu
kinnitamine“
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu hariduse –ja noorsootöökomisjoni esimees E. Tiganik
Sellega nõustuti.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud
OTSUSTATI : (ühehäälselt)
8.8. Kinnitada Maardu Linnavolikogu hariduse –ja noorsootöökomisjoni uue koosseisu
otsusega nr 151 ( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 9
“ Maardu Linnavolikogu liikmetele lisatasu määramine volikogu eestseisuse tööst
osavõtu eest“
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu esimees L.Repponen.
Sellega nõustuti.
Volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees B. Slepikovski toetas
esitatud projekti komisjoni poolt.

OTSUSTATI : ( 17-poolt , 4 -vastu)
9.9. Kinnitada “ Maardu Linnavolikogu liikmetele lisatasu määramine volikogu
eestseisuse tööst osavõtu eest“ otsusega nr 152( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 10
“ Maardu linna ühissõidukipeatuste nimekirja kehtestamine „

KUULATI :
Vastava eelnõu esitas LAMO peainsener J. Pihlak:
•Käesoleval ajal toimub vabariigis kõigi ühissõidukipeatuste nimede ühtlustamine, et
vältida samanimelisi ühissõidukipeatuste nimesid.
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Linnavalitsus teeb ettepaneku kinnitada Maardu linna territooriumil ühissõidukitepeatuste
nimekiri ja saata see Harjumaa Ühistranspordikeskusele.
Sellega nõustuti.
Volikogu transpordi – ja kaubanduskomisjoni esimees V.Moor
toetas esitatud projekti komisjoni poolt ja tegi ettepaneku projekti kinnitamiseks
vastavalt lisale

OTSUSTATI : (ühehäälselt)
10.10. Kinnitada “ Maardu linna ühissõidukipeatuste nimekirja kehtestamine „
määrusega nr 41( lisatud protokollile) .
L.Repponen: Kas on veel küsimusi?
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud .
L.Repponen tänas Maardu Linnavolikogu liikmed aktiivse osavõttu eest ja kuulutas välja
istungi lõppenuks .
Järgmine volikogu istung on määratud 27.10.2015.
Volikogu eestseisus toimub 20.10.2015.

Leo Repponen
Esimees
Valentina Zaitseva
Protokollija

