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ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Õpime Ujuma projektijuhi Kirsti Mäesepa ülevaade planeeritud tegevustest. LISA 1. 
Kolm suuremat tegevust lähiajal (lisaks Õpime Ujuma koolitustele) oleksid: 
- Kooliujumise tulemuste 3 aasta analüüs koolide/klasside kaupa koostöös Kultuuriministeeriumiga 
- Kooliujumise (ja selle kvaliteedi) kampaaniad läbi koolijuhtide, hoolekogude ja lastevanemate 
- Oskan Ujuda ujumismütsi (ja start up paketi) kampaania võimalik korraldamine koostöös Arena ja 
ProSwimiga. 
- Veeohutuse õppe arendamine koolis koostöös Soome spetsialistide ja Eesti Päästeametiga 
 
2. TrKJuhatuse poolt tehtud Noortespordi rahade jagamise ettepanekud 2020 aasta osas. 
Eelinfo: 
2020.aasta tulemuste põhjal 2021 aastal laekuva ja jagatava Noortespordi toetus kehtiv kord: 
https://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2020/11/Noorteraha_jagamine_2020.pdf 
Arvestades aga 2020 aasta eriolukorda ja –tingimusi, tegi TrKJuhatus EULi juhatusele alljärgnevad 
ettepanekud: 

- Noorteraha jagatakse vanusele kuni 19.a. (jooksva aasta lõpuni). 
- Kogusummast 25% läheb EULi üldeelarvesse võistluste korraldamiseks, 

tiitlivõistlustele lähetamiseks ja muudeks spordialasteks toiminguteks. 
- Ülejäänud 75% -st lahutatakse: 

2020. aasta rekordid (ca 10%) 
2019 ja 2020. aasta kohad tiitlivõistlustel (ca 40%) 
Baasraha (ca 15%) 
Üljäänud osa jagatakse 2019-2020. aasta reitingutabelite alusel (ca 35%) 

OTSUSED: 
- Juhatus täiendas punkti „2019 ja 2020. aasta kohad tiitlivõistlustel (ca 40%)“ v.a 2020 aasta 
Eesti meistrivõitlused (50m), kuna vastavalt 2020 EMV juhendile nende võistluste kohtade eest 
Noortespordi toetuse punkte ei jagatud, ja kinnitas esitatud ettepaneku. 
- TrKJuhatusel võtta esimesena tööplaani 2021. aasta Noortespordi toetuse jagamise projekti 
koostamise. Dokument peaks saama kinnitatud enne 2020.aasta lõppu. 
 
 
 

https://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2020/11/Noorteraha_jagamine_2020.pdf


3. EULi 10 kuu kasumiaruanne ja prognoos aasta lõpuni.  
Pille Tali esitas 10 kuu kasumiaruannet ja EULi eelarve täituvust 2020.aasta lõpuni. Kasumiaruanne 
on kooskõlas planeerituga ja 2020 aasta olukorraga. Ka aasta kokkuvõttes on eelarve prognoos hetkel 
positiivne, kuid arvestama peab osade laekumiste ülekandumisega ja kasutamisega 2021. aastaks. 
 
4. Toeta Eesti Ujumist projekt.  
Toeta Eesti Ujumist saab olema heategevuslik püsitoetuse projekt ujumise kogukonnale. Ken Tomson 
ja Karol Kovanen teevad koostööd, et leida nii tehnilised kui ideelised lahendused. 
 
5. Avaveeujumise Eesti MV korraldamise kriteeriumid.  
Pille Tali esitas Avaveekomisjoni ja TrKJuhatuse poolt koostatud Avaveeujumise Eesti MV 
korraldamise kriteeriumite dokumenti. 
Juhatuse liikmed teevad omapoolseid kirjalikke ettepanekuid ja täiendusi hiljemalt 24.11.20 ja siis 
läheb dokument arutamiseks tagasi Avaveekomisjonile ja TrKJuhatusele. 
 
6. EULi arengukava tegevuste planeerimine ja elluviimine. EULi juhatuse juurde on koostöös 
TrKJuhatuse ja teiste ujumise asjatundjatega ning huvilistega moodustada töögrupid ja komisjonid. 
Mõned töögrupid juba toimivad, kuid tuleb kaasata täiendavaid liikmeid ning sõnastada eesmärgid ja 
tegevusplaanid.  
OTSUS: 
Vastavalt uue Arengukava töögruppidele, vastutavatel juhatuse liikmetel koostada 30.11.20 
streamide kaupa kokkuvõte – 2021. aasta eesmärgid, tegevusplaan (uued tegevused või 
täiendused/muutused), eelarve. Võimalusel pidada 2.12.2020 ühiskoosolek Juhatus + TrkJuhatus, 
arutlemaks täiendavate komisjonide loomise ja eesmärkide/tegevusplaanide teemal. 
 
7.  Eesti 2020.a. lühiraja meistrivõistluste korraldamine detsembris. 
Juhatus tegi ülesandeks TrkJuhatusele koheselt alustada Eesti 2020.a lühiraja MV-te juhendi 
koostamisega võttes aluseks kalendris kinnitatud kuupäevad (20.-22.12.20), toimumiskohana Kalev 
SPA ja arvestades riigi- ning valitsuse poolt hetkel kehtestatud eritingimusi.  

Samas peab valmis olema ka selleks, et olukorra ja tingimuste muutudes võib EUL olla sunnitud 

võistlustingimusi muutma või võistlused ära jätma. 

 
8. Muud küsimused. 
- Simon Renno andis ülevaate LEN kongressist ning tutvustas Arenaga sõlmitava uue 4 aastase 
koostöölepingu ettepanekuid. 
- Pille Tali organiseerib juhatuse dokumendid OneDrive 


