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PÄEVAKORD: 

1. Eelmise koosoleku otsuste kontroll. 

2. Ülevaade komisjonide tööst. 

3. EUL eelarve ülevaade, jaan-märts. 

4. EUL sümboolika reeglistiku kinnitamine (lisa 1) 

5. EUL ja koondislaste vahel sõlmitavad lepingud (lisa 2) 

6. Uute liikmete vastuvõtmine. 

7. Avaveeujumine kui tippsport EULis. 

8. Tippspordikomisjoni ettepanekud EULi juhatusele. 

9. Muud küsimused. 

 

PÄEVAKORD ja OTSUSED: 

1. Eelmise koosoleku otsuste kontroll. 

Eelmise koosoleku otsused on täide viidud või täitmisel. 

2. Ülevaade komisjonide tööst. 

Taristukomisjon teeb oma tööd regulaarselt ja tulemuslikult:  

1. Käivitati „Ujulate kaardistuse“ projekti, mille esimesi tulemusi planeerime mai lõpuks 
               - eesmärk: saada täpne pilt, mis ujulad, mis mahtudega, kus tegutsevad, kelle 
juhtimisel, seejärel saame paremini kujundada EUL poliitikat antud valdkonnas 
               - täna esialgses listis ca 200 objekti, aga kaardistame nö TOP 30 järjekorras, 
tähtsamad eespool 
2. Idee koostada eraldi kommunikatsioonistrateegia, kuidas seda valdkonda kõige 

optimaalsemalt kajastada, kaasati Liina Laul ka taristukomisjoni tegemistesse 

3. Suurim fookus on lähituleviku uute ujulate ehitamise/renoveerimise kaardistusele ja 
pidevale nõustamisele. 

               - kontaktid ca 20 objektiga, kes planeerivad lähima 3 aasta perspektiivis renoveerida 
või ehitada uued ujulad (vastav tabel tegevuskavadega on juhatusele esitatud) 



               - tagasiside positiivne: investorid ja operaatorid  vajavad meie abi ja väga 

               - et seda valdkonda jõulisemalt edasi vedada on vaja lisajõudu EUL büroosse, 
vabatahtlikkuse alusel võib alati palju korda saata, aga professionaalset ja järjepidevat 
tegutsemist see ei asenda, EUL juhatus peab otsustama, kas see valdkond on meile piisavalt 
tähtis.   

Ajalookomisjon tegeleb endiselt ujumise ajalooraamatuga. Raamatut on ette tellitud üle 
250, toetustena klubidelt ja ettevõtetelt on laekunud ca 4000 eurot. 22.mail on KULKA 
taotlusevoor, kuhu saab esitada taotlusi ka kirjastusele. 

Avaveekomisjon on välja andmas Avavee kalendrit ja võistlusjuhendeid – nii seeriavõistluse 
kui Eesti MV kohta. Esmakordselt teeme koostööd Trismilega. Teiseks on koostamisel 
avaveeujujate EULi poolt tiitlivõistlustele lähetamise kriteeriumid. 

Õpime Ujuma komisjonis on arutusel Õpime Ujuma õpiku kordustrükk, uue kooliprogrammi 
tutvustamine koolides ja omavalitustes, koolituste korraldamine. 

Kutsekomisjonis on koostamisel uus treenerite erialaõpetuse programm, esialgse projekti 
koostab Kaja Haljaste. 

Tippspordi komisjon on käinud koos ning arutatud tippsportlaste koondisesse kuulumise 
kriteeriume ja sportlaste rahastamist uuel hooajal. 

IKT komisjon hakkab välja töötama EULi ajaloo ning piltide säilitamiseks elektroonset ja 
indekseeritud andmepanka. 

 

3. EUL eelarve ülevaade, jaan-märts. 

Pille Tali andis ülevaate esimesest kolmest kuust, kulutused on tehtud vastavalt planeeritud 

eelarvele. Ettepanek, et korrigeerida programmis olevat eelarvet vastavalt uute kulude või 

tulude tekkimisele. 

 

4. EUL sümboolika reeglistiku kinnitamine (lisa 1) 

OTSUS: 

Kinnitada EULi sümboolika kasutamise kord. 

 

5. EUL ja koondislaste vahel sõlmitavad lepingud (lisa 2) 

Vaadati üle Janno Jürgensoni poolt koostatud leping ning tehti ettepanek saata see koos 

lisadega praegustele koondislastele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks. 

Leping kinnitada lõplikult järgmisel juhatuse koosolekul 14.juunil 

 

6. Uute liikmete vastuvõtmine. Avalduse on esitanud MTÜ Kunda Swim ja SK Nord. 

OTSUSED: 



1. Võtta vastu EULi uueks liikmeks MTÜ Kunda Swim. 

2. SK Nordi taotlust hetkel mitte rahuldada ja paluda esitada järgmiseks EULi juhatuse 

koosolekuks ujumisosakonna tegevuskava koos treenerite, treeningpaikade ja –gruppidega. 

3. Teha Liina Laulile ülesandeks koostada kõikidest sellel hooajal lisandunud klubidest väike 

uudis.  

 

7. Avaveeujumine kui tippsport EULis.  

OTSUSED: 

- Avaveekomisjonil töötada välja avavee tiitlivõistlustele pääsemise kriteeriumid ja 

esitada need kooskõlastamiseks Tippspordikomisjonile ning seejärel EULi juhatusele 

- Budapesti MMile sõitvate Eesti avaveeujujatele EULi poolt jagatav Arena varustus on 

sama, mis basseiniujujate varustus. 

 

8. Tippspordikomisjoni ettepanekud EULi juhatusele: 

1. Tippspordikomisjon teeb ettepanekuid juhatusele treenerite lähetamiseks tiitlivõistlustele 

(mitte TrKJuhatus, nagu praegu on). 

OTSUS: 

Nõustuda Tippspordikomisjoni ettepanekuga teha ettepanekuid treenerite osas, aga 

lõppotsuse teeb ja toob selle juhatusse (vastavalt juhatuse eelnevale otsusele) peatreener. 

2. Vaadata ümber otsus lähetada EULi poolt JEMile EULi esindajana Toni Meijel. 

OTSUS: 

EULi juhatus on oma otsuse teinud kõikide tiitlivõistluste puhul – tiitlivõistlustele sõidab EULi 

poolse esindajana kaasa peatreener või tema poolt määratud asendaja. JEMi puhul on 

selleks määratud Toni Meijel ja juhatus oma otsust selles osas ei muuda. 

 

9. Muud küsimused. 

- Sponsorrahade leidmise võimalused – hetkel puudu veel ca 20 tuhat eurot. 

Võimalikud uued toetajad  - Jungent, VKG, Salon+, Sportland. Alustada läbirääkimisi (Meedia, 

Branding ja Fundraising komisjon) nende ettevõtete esindajatega. Pakkuda välja 

tegevuskava, et leida fännitoetusi (a 1000 eur) endiste ujumisega seotud inimeste hulgast. 

- Eesti Kergejõustiku Liidu pöördumine seoses Audentese spordigrupi üleviimisega 

alaliidu alt tagasi spordigümnaasiumi alla - EULi seisukoht – uurida rohkem tausta ning 

paluda Siiri Põlluveeril teha järgmiseks juhatuse koosolekuks (14.juuni) koos 

Tippspordikomisjoniga  ülevaade hetkeseisust ning Priit Ilveril ülevaade, mis muutuks meie 

ujujate jaoks paremaks sellest liikumisest. 


