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PÄEVAKORD: 
 

1. Hetkeolukord - 2019/2020 kalender, EULi tiitlivõistlused. 
2. 2020 aasta EMi ja JEMi normitähtaegade muutmine. 

3. EULi uue arengukava seis. 
4. EOK tippsportlaste toetuste väljamaksed alates märts 2020.  

5. EULi eelarve võimalik seotus Eesti Vabariigi kehtestatud piirangutega 

6. EULi juhatuse 05.03.20 koosoleku otsuse p.1 EOK Üldkogu teemad, parandus. 

7. Muud küsimused. 
 

1. Hetkeolukord - 2019/2020 kalender, EULi tiitlivõistlused. 
EULi juhatus arutas tekkinud olukorda ja samal hommikul tehtud TrKJuhatuse ettepanekuid ning 
nõustus antud tegevuskavaga: 
-  seoses riigis kehtiva eriolukorraga on vähemalt 1. maini võistluste korraldamine keelatud. 
- võtta eesmärgiks korraldada selle perioodi EULi kalenderplaani võistlused sobilikul ajal pärast 
eriolukorra lõppu. 
- jätta 6 nädalane periood ujulate avamise ja esimese võistluse vahele. 
- jälgida olukorda jooksvalt ja vajadusel koguneda veebikoosolekuks. Kuna olukord on pidevas 
muutumises, saab hakata uut kalenderplaani arutama siis, kui on teada, millal basseinid avatakse 
ja treeningtegevus saab jätkuda. 
 
2. 2020 aasta EMi ja JEMi normitähtaegade muutmine. 
Nõustuda TrKJuhatuse ettepanekutega: 
- Seoses tekkinud olukorraga teha EULi juhatusele ettepanek muuta 2020.aasta EMi ja JEMi 
normitäitmise tähtaegasid, mis korra järgi on kaks kuud enne võistluse algust (ehk hetkel EMil 
11.03.20 ja JEMil 17.05.20.)  
- Uus normitäitmise tähtaeg määrata vastava võistluse juhendist lähtuvalt maksimaalse 
võimaliku ajaperioodiga (majutuse ja ülesandmisega tulenevalt).  
- Bürool anda kubidele tagasisidet kui juhenditest see kuupäev selgub 

 
3. EULi uue arengukava seis.  
Peeter Matt:  

Arengukava koostamine on jõudnud töörühmadest EUL üldise arengukava kokkupanemise 
faasi. Otsustatud on anda kevadisel üldkogul klubidele lähemat infot arengukava seisust, 
ideedest ja eesmärkidest. Seejärel ootame ka klubidelt tagasisidet. 
 
 

 



4. EOK tippsportlaste toetuste väljamaksed alates märts 2020.  
Selgituseks: 

 1. märtsist 2020 rakendus uus maksusüsteem sportlastele - nii stipendiumite kui 
(töö)lepinguliste suhete osas. Stipendiume tohib välja maksta ühes kuus max ühe alampalga 
suuruses ja soodustatud maksusüsteemiga sportlase toetust max kahe alampalga osas, 
kusjuures maksud peavad sel juhul olema arvestatud ja tasutud ühe alampalga kohta. 

 Alampalga määr on 2020.aastal 584 eurot bruto. 

 Brutopalgale lisandub sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse ja see on 197,39EUR. 

 EOK toetust saavatel sportlastel anti valida, kas nad soovite saada oma summat kätte 
töölepinguga, mille puhul kehtivad kõik riigipoolsed sotsiaalsed garantiid (haigekassa ja 
töötukindlustus või stipendiumina, mis tähendab, et isiklikult kätte saab sportlane 584 eurot 
ning ülejäänud osa 750-st eurost, ehk 166 eurot läheb klubile toetusena. 

OTSUSED: 
- Vastavalt laekunud infole, määrata stipendiumid summas 584 eurot kuus  - Martin Allikveele, 

Maria Romanjukile ja Kregor Zirk´ile. Ülejäänud osa summast kanda igakuiselt Garandi ja USKi 
klubidele. 

- Daniel Zaitseviga sõlmida Pille Talil tööleping. 
- Antud otsus kehtib kuni august 2020. 
 

5. EULi eelarve võimalik seotus Eesti Vabariigi kehtestatud piirangutega 
15. aprilli juhatuse koosolekuks analüüsida Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorrast tulenevate 
piirangute mõju EUL 2020 eelarvele. 
 

6. EULi juhatuse 05.03.20 koosoleku otsuse p.1 EOK Üldkogu teemad, parandus. 
05.03.20 EULi koosoleku otsusega esitas ujumisliidu juhatus EOK juhtorganitesse muude esindajate 
seas ka kolm asepresidendi kandidaati - Asepresidendi kandidaadid: Tõnu Tõniste (praegune 
asepresident), Erich Teigamägi, Karol Kovanen. 
EOK büroost tulnud info kohaselt võib aga iga organisatsioon esitada vaid kaks asepresidendi 
kandidaati. 
OTSUS: 
EULi juhatus arutas antud koosolekupunkti uuesti ja  kinnitas ühehäälselt üheks kandidaadiks Karol 
Kovaneni ja häältega 5/2 teiseks kandidaadiks Erich Teigamägi. 

 
7. Muud teemad 

- Kinnitada EULi järgmisel korralisel koosolekul EULi Üldkoosoleku kuupäev. 
- Järgmine korraline koosolek  - 15.aprill 2020. 


