
EULi juhatuse koosolek 05.11.15., kell 14.00 – 17.00 EULi kontoris. 

Osalesid - Kaupo Meier, Erko Tamuri, Karol Kovanen, Pille Tali. 

Puudusid etteteatamisel – Evelyn Sepp, Arto Aas, Antti Moppel. 

Päevakord ja otsused: 

1. Juhatuse koosolekute otsuste elluviimise vahekokkuvõtted: 

              1.1  koosolek 13.08 punkt 12 -  2016 aastaks koostada juba sügisel üldine 

lepingudraft koos nõuetega arengukava olemasolule jne, hiljem lisanduvad vaid 

rahasummad ja numbrid. Pille Tali tegeleb. 

Pille Tali kommentaar - 2016.aasta klubide lepingudraft on hetkel veel koostamata aga 

plaanis teha novembri kuu jooksul. 

1.2. koosolek 13.08 punkt 16 - Peatreener Riho Aljandil leida võimalus 2015 aasta 

eelarve piires tekkinud ülekulu katta, võimalus kokku hoida EM-i kuludelt selliselt, et ka A-

normi täitnud sportlased peavad tasuma kuni 50% oma kuludest ise. 

Pille Tali kommentaar - Kuna EUL sai lennu- ja majutusekompensatsiooni ca 3000 eurot, jäi 

lõplikuks MM-i ülekuluks ca 3000 eurot. EM korraldajatelt on samuti määratud 

kompensatsioon 16 inimese lennu- ja 3 majutuskulule, nii et prognoositav EULi kulu EM-ile 

on ca 7000 eurot, eelarves planeeritud 19 500 asemel. 

               1.3. koosolek 24.08 punkt 2  - peatreeneril esitada hiljemalt 07.09.15 OM 

ettevalmistusprojekt perioodiks september 2015-august 2016 sh. 

Karol Kovaneni kommentaar –EULi 2016 aasta koondise ja Rio Olümpiaprojekti tegevuskava 

projekt koos eelarvega saadetakse EULi juhatuse liikmetele meilile (LISA 1). 

 1.4. koosolek 24.08 punkt 3 -  seoses EUL tegevjuhtkonna suurendamisega vabastada 

peatreener alates 01.09.15 muudest töökohustustest v.a. peatreeneri ülesanded ja sõlmida 

uus peatreeneri leping seisuga 01.09.15 tähtajaga 31.12.16. Juhatus volitas liidu presidenti 

lepingu tingimustes läbi rääkima ja koosolek 30.09 punkt 6 - …Seoses vajadusega koondise 

töö ümberkorraldamisel, tuleb üle vaadata ka senised vastutusalad. Juhatus valmistab ette 

kohandatud struktuuri koondise töö korraldamiseks. 

Karol Kovaneni kommentaar - Seoses käesoleva koosoleku päevakorra punktiga nr. 3. - EULi 

töötajate rollide, tegevuste, vastutuste ja töötasude kinnitamine – sõlmitakse leping pärast 

selle punkti kinnitamist 

2. 2016 aasta eelarve koostamise tegevuskava. 

OTSUS: 

EULi kontoril  - Pille Tali, Toomas Kleesment, Riho Aljand – koostada 2016 aasta eelarve 

draft, võttes aluseks 2015 aasta eelarve planeeritud ja täidetud osa ning teha kokkuvõte 

2016 aasta tööjõukuludest, kontori halduskuludest, EULi poolt korraldatavatest võistlustest 



ning välisvõistlustest. Samuti arvestada juurde 2016 aasta projektid – Õpime Ujuma, Kutse- 

ja muud koolitused, Audentese treenerid, EOK Rio Olümpia toetused, Noorteprojekt jne. 

Esitada projekt juhatusele arutamiseks hiljemalt 30. november 2015. 

3. EULi töötajate rollide, tegevuste, vastutuste ja töötasude kinnitamine. 

OTSUS: 

Kinnitada alljärgnevad rollid, tegevused, vastutused ja töötasud. (LISA 2). 

Juhatuse esimehel ja Pille Talil viia kinnitatud plaan ellu. 

4. Stipendiumikonkursi väljakuulutamised. 

OTSUS: 

Kuulutada välja stipendiumikonkurss viiele saavutussportlasele. 

5. Ülevaade EULi jooksvast tegevusest. 

Pille Tali poolt koostatud ülevaade (LISA 3). 

6. EM nimekirja ja PMN nimekirja kinnitamine. 

OTSUS: 

Kinnitada EM ja PMN nimekirjad (LISA 4). 

Koondiste eesmärgid Riho Aljandi sõnul on – PMV 3 medalit juuniorite arvestuses ja EM 

finaalis 3 ujujat ja poolfinaalis 6 ujujat.  

Muud koosolekul tõstatatud küsimused ja otsused. 

7. 2016 aasta eelarvesse planeerida uued, eemaldatavad pukid EULi inventarina. 

8. Andres Olvikut tasustada ühekordse summana 260 eurot kui saab valmis reaalselt tööle 

rakendatava Noorteprogrammi kava ja eelarve esitamiseks TrK Juhatusele ja EULi juhatusele 

novembri lõpuks. Jaanuaris kuulutada välja Noortespordi juhi konkurss vastavalt programmi 

tegevustele. 

9. Ujumise 2015 aasta Galaüritus toimub 16.01.16 Pirita Lillepaviljonis. Pille juba tegeleb. 

Kutsed saata (osalemine tasuline) kõikidele soovijatele, ka Õpime Ujuma inimestele. 

10. EULi kolm pangakontot viia kokku üheks kontoks. 

 


