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1.Arengukava seis.  
Töögrupp on jõudnud alljärgnevate tegevusteni: 

- arengukava struktuuri ja põhidokumentide kinnitamine 

- töögrupp jätkab regulaarsete ülenädalaste töötubade korraldamist arengukava kokkupanemiseks 

 
2.Ujumise algõpetuse juhtimisarvestuslikud põhimõtted. 
 
Eesmärk tagada EUL juhtkonnale igal ajal selge ülevaade ujumise algõpetuse valdkonna finantsseisust 
ning tagada, et algõpetuse investeeringud oleksid võimalusel täielikult kaetud valdkonna tulude või 
sihtotstarbelise rahastusega. 
 
OTSUSED: 
- ujumise algõpetuse arvestuslikuks osaks EULi üldkuludest määrata 10%  
- ujumise algõpetuse valdkonna eesmärk on olla finantsiliselt isemajandav. See tähendab, et 
ujumise algõpetuse valdkond peaks saama oma jooksvate tuludega ja Kultuuriministeeriumist 
laekuva projektijuhi toetusega oma põhitegevused (koolituste korraldamine ning koolitustel 
osalemine, märkide, mütside, õppematerjalide müük) ning sellega kaasnevad kulud kaetud. Edasiseks 
arendustegevuseks vajalikud investeeringud tuleb katta kas valdkonna tuludest, eelmiste perioodide 
kasumist või täiendavatest projektipõhistest lisafinantseeringutest. 
- Selle tulemusena EULi üldeelarvest ujumise algõpetusse rahalisi vahendeid juurde ei 
planeerita. 
 
3.EULi 2020 aasta eelarve kinnitamine. LISA 1. 
Pille Tali esitas 2020 aasta eelarve projekti. Hetkel on kinnitamata veel EOK poolt Noorterahade 

summa. Jooksvalt üritatakse eelarvele lisa saada ka Kulka kvartaliprojektidest ning teistest allikatest. 

OTSUS: 

Kinnitada EULi 2020 aasta eelarve seisuga 15.01.2020. 



 

4.Stipendiumikonkursi väljakuulutamine.  
OTSUS: 
Kuulutada välja stipendiumikonkurss 2020 aasta võistlushooaja ettevalmistuseks. 
 
5.Koondised 01.01.2020 seisuga. LISA 2. 
OTSUS: 
Kinnitada uued koondised perioodiks 01.01.-30.04.2020. 
 
6.Mix teadete rekordite kinnitamine. LISA 3. 
OTSUS: 
Kinnitada TrKJuhatuse poolt kinnitamiseks saadetud mix teateujumiste rekordid alates 2020. 
 
7.Balti MV osalemise kriteeriumid 2020.  
- TrKJuhatus teeb ettepaneku EULi juhatusele finantseerida sarnaselt eelmise aastaga 12 parimat 

punktitoojat igas vanuseklassis ( sh. koondislased). 

Eelnevalt on vanusegruppide treenerite ettepanekul koondislaste kriteeriumitega kinnitatud, et Balti 

MV osalemist rahastatakse ainult kõikide vanusegruppide koondislastel. Eelmisel aastal tegi EULi 

juhatus erandi ja finantseeris Tartus toimunud võistlustel TrKJuhatuse ettepanekul 12 parimat 

punktitoojat igas vanusegrupis (sh koondislased). 

OTSUS: 

- Hoida kinni kinnitatud kriteeriumitest ning finantseerida kõiki Balti MV-l osalevaid 

koondislasi. 

- Lisaks finantseerida tagantjärele 12 parimat punktitoojat igas vanusegrupis (sh koondislased). 

 

8.Muud küsimused 

- Sergei Mihhailov, ujumisklubist Aktiiv tegi koosolekul EULi juhatusele mitmeid 

ettepanekuid seoses Eesti tippujumisega. Juhatus arutab lähiajal antud ettepanekuid 

peatreenerite ja TrKJuhatusega. 

- Üldkoosoleku kuupäev. Võimalusel aprillis või mais, mõnel nädalavahetusel kui ei ole 

suuremaid võistlusi või siis reedesel pärastlõunal. Üldkoosolekul tutvustada liikmetele ka 

arengukava. Täpsem kuupäev jääb otsustamiseks järgmisel koosolekule. 

- Järgmisel juhatuse koosolekul osaleda Koondiste vastutavatel peatreeneritel ja esitada 

Juhatusele ülevaatuseks Koondiste plaanid II poolaastaks  

 koondislaste täpsustatud/täiendatud eesmärgid 2020 I poolaastaks  

 tähtsamate tiitlivõistluste eesmärgid koondistel (Balti MV + JEM + JMM + EM + OM) 

 koondislaste 2020 I poolaasta ettevalmistustsükli tähtsamad laagrid + võistlused 

 täiskasvanute koondislaste (OM kandidaadid) sihtotstarbelise lisafinantseerimise vajadus 

– kas jah ja mille jaoks 

 


