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PÄEVAKORD: 
 
1. Õpime Ujuma projektijuht Kirsti Mäesepa kokkuvõte. 
2. Eesti Ujumisliidu 2021.a. eelarve tutvustus. 
3. TrKJuhatuse lisaettepanekud 2020.a. Noorterahade jagamiseks. 
4. TrKJuhatuse ettepanekud ujumisliidu juures tegutsevate komisjonide osas. 
5. TrKJuhatuse ettepanekud 2020.a parimate valimiste osas. 
6. Avaveeujumise MV korraldamise miinimumnõuded. 
7. Spordikoolide staatusest Eesti Ujumisliidu liikmena. 
8. Uue klubi liikmeksastumise taotlus. 
9. Muud küsimused.  
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Õpime Ujuma projektijuht Kirsti Mäesepa kokkuvõte. 
Kirsti Mäesepa haigestumise tõttu lükati antud punkt edasi järgmisele koosolekule. 
 
2. Eesti Ujumisliidu 2021.a. eelarve tutvustus. 
Pille Tali esitles esimest versiooni EULi 2021. aasta eelarve draftist.  Juhatus soovib eelarve vastu 
võtta järgmise aasta esimesel koosolekul. 
 
3. TrKJuhatuse lisaettepanekud 2020.a. Noorterahade jagamiseks (seoses eriolukorraga). 
TrkJuhatus tegi EULi juhatusele järgmised ettepanekud. 
Kuna see aasta on olnud väga eriline ning paljud klubid ei ole saanud osaleda nii baasraha kui 
tulemuslikkuse punktide saamiseks vajalikel võistlustel, teeb TrKJuhatus täiendavad ettepanekud 
2020. aasta  
Noorterahade jagamises osas: 
- Raha jagamisel arvestada sportlaste tulemuslikkust jooksva aasta 31.12. seisuga, ehk arvesse 
lähevad kuni 2000 sünniaastaga sportlased ja nende tulemused. Kuulumist noorte ja juunioride 
vanuseklassi arvestatakse samuti jooksva aasta lõpuni. 
- Baasraha jagamisel võtta arvesse nii 2019 kui 2020 aastat. 
- Kui sportlane on vahetanud kahe aasta vahel klubi, siis tulemused lähevad sellele klubile, kus antud 
tulemuse ajal litsents soetatud oli. 
OTSUS:  
Juhatus nõustus esitatud ettepanekutega ja kinnitas 2020. aasta Noorterahade jagamise korra: 

- Noorteraha jagatakse sportlastele kuni sünniaastaga 2000, jooksva aasta lõpuni. 
- Kogusummast 25% läheb EULi üldeelarvesse võistluste korraldamiseks, tiitlivõistlustele 
lähetamiseks ja muudeks spordialasteks toiminguteks. 

- Ülejäänud 75% -st lahutatakse: 

 2020. aasta rekordid 

 2019 ja 2020. aasta kohad tiitlivõistlustel (v.a 2020 aasta Eesti MV 50m) 

 Baasraha (2019.a ja 2020.a. arvestuses) 



 Ülejäänud osa jagatakse 2019-2020.a. aasta reitingutabelite alusel (klubi kahe sportlase 
parimad tulemused perioodil 01.01.19-31.12.20). Ühe ja sama tulemuse eest võib saada 
punkte kahes reitingus kui tegemist on noore või juunioriga. 

 
4. TrKJuhatuse ettepanekud Eesti Ujumisliidu juures tegutsevate komisjonide osas. 
Ettepanekud TrKJuhatuselt. 
TrKJuhatus arutas erinevate komisjonide ja töögruppide moodustamist EULi juurde, eesmärgiga 
kaasata rohkem ujumisega tegelevaid inimesi ujumise arengut toetavate ettepanekute ning otsuste 
tegemisel ja elluviimisel ning edastab kokkuvõtte ettepanekutena EULi juhatusele. 

Komisjonide töökorrast: 
- Komisjonide koosseisude periood on 4 aastat (sama mis TrKJuhatusel)  
- Komisjonide liikmed võivad jooksvalt muutuda. 
- Komisjonid määravad enda liikmete hulgast komisjoni juhi, kes on vastutav antud komisjoni 
töökorralduse eest, ajalised eesmärgid ja tegutsemise korra. 
- Komisjonid on üks osa Eesti Ujumisliidu organisatsioonist ning neil puudub otsene kuuluvus 
või alluvus. 
- Komisjonid on nõuandvad organid EULi büroole, TrkJuhatusele ja EULi juhatusele. 
- Komisjonide esimesed koosolekud kutsub kokku büroo. 
- Komisjonid on avatud kõikidele, kes soovivad selle töös osaleda. 

Ettepanekud komisjonideks: 
1. Kalendri/juhenditekomisjon  
2. Tippspordikomisjon  
3. Avaveeujumise komisjon  
4. Mastersite komisjon  
5. Kohtunike/võistluskorralduse komisjon  
6. Audentese SG ujumisgrupi komisjon  
7. Paraujumisekomisjon  
8. Kujundujumise ja veepallikomisjon  
9. Sportlaskomisjon  
10. Kutsekomisjon  

 
OTSUS: Juhatus võtab arvesse TrKJuhatuse ettepanekuid ja koostab nende põhjal omapoolse 
nägemuse komisjonide tegutsemisest, võttes arvesse ka EULi arengukava suundi nii 2021. aastaks kui 
ka pikemas perspektiivis. 
 
5. TrKJuhatuse ettepanekud 2020.a parimate valimiste osas. 
- TrKJuhatus arutas antud erilist võistlusaastat ja tegi ettepaneku vanusegruppide treeneritele tuua 
välja iga vanuse 3-4 parimat ujujat koos tema saavutustega ja põhjendustega. 
- TrkJuhatus viib läbi salajase hääletuse esitatud kandidaatide osas ja esitab kandidaadid juhatusele 
kinnitamiseks 
OTSUS: EULi juhatus nõustus antud ettepanekutega.  
 Parimate autasustamise viis, aeg ja koht on arutlusel sõltuvalt aasta alguses kehtivatest reeglitest ja 
valitsevast olukorrast.
 
6. Avaveeujumise Eesti MV korraldamise miinimumnõuded. LISAna 
Avaveeujumise komisjon esitas täiendatud dokumendi ja tegi juhatusele järgmise ettepanekud: 
- Kinnitada Avaveeujumise Eesti MV korraldamise miinimumnõuded.  
- Esitada antud dokument Eesti MV huvitatud korraldajale koos järgmiste ettepanekutega: 

 Korraldada 2021a.a Eesti MV EULi poolt koostatud miinimumnõuete järgi 

 Mahutada 3, 5, 10 km Eesti MV olemasolevasse kalendrisse (võimalusel ka 4 x 1,25 
km teateujumine vms) 

 Tuua välja toimumiskoht (kohad) 

 Esitada võistluste läbiviimise lühikirjeldus koos eeldatava eelarvega 
 



OTSUS:  
EULi juhatus kinnitas Avaveeujumise Eesti MV korraldamise miinimumnõuded ja nõustus 
Avaveekomisjoni ettepanekutega edasise tegevuse osas. 
 
7. Spordikoolide staatusest Eesti Ujumisliidu liikmena. 
Seoses Narva Energia SK tegutsemise lõpetamisega 31.1.2.20 pöördus Eesti Ujumisliidu poole Narva 
Spordikool EULi liikmekssaamise sooviga. 
EULi liikmeteks on hetkel 2 spordikooli – Pärnu ja Jõhvi ning nende liikmestaatus määrati ajal kui see 
oli juriidiliselt võimalik. 
Praegusel hetkel aga on vastavalt seadusele kord järgmine: 
Spordikool kui kohaliku omavalitsuse hallatav asutus ei ole kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 35 lõike 1 kohaselt juriidiline isik ning seega ei saa ta olla ka ise MTÜ liige (MTÜS § 12 lg 1 - 
Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu 
põhikirja nõuetele).  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25 alusel kuulub 
volikogu ainupädevusse valla või linna osalemise otsustamine äriühingus, sihtasutuses, 
mittetulundusühingus ning nendes osalemise lõpetamise otsustamine. Hallatav asutus osaleb 
tsiviilkäibes omavalitsuse kaudu ehk liikmeks astub põhimõtteliselt linn või vald. Sama seaduse § 35 
lõike 4 kohaselt  teostab muus osas osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi valla- või 
linnavalitsuse poolt nimetatud isik. 
Seega peab volikogu vastu võtma otsuse MTÜ Eesti Ujumisliidu liikmeks astumise kohta ja pärast 
volikogu otsuse vastuvõtmist nimetab linnavalitsus MTÜ-s liikmeõigusi teostama oma esindaja ehk 
Spordikooli.  
 
OTSUS: Sellega seoses palub juhatus bürool suhelda nii Pärnu, Jõhvi kui ka Narva spordikoolide ja 
omavalitsustega nende liikmestaatuse osas.  
 
8. Uue klubi liikmeksastumise taotlus. 
EULi poole pöördus MTÜ Marliin Spordiklubi sooviga liituda Eesti Ujumisliiduga. 
SK Marliin tegutseb Narva-Jõesuus, neil on ca 20 noort ujujat keda treenib 5 kategooria treener. 
 
OTSUS: Juhatus kinnitas SK Marliini Eesti Ujumisliidu liikmeks. 
 
9. Muud küsimused. 
Juhatus otsustas 16.01.2021 planeeritud Aasta 2020 parimate Gala seoses koroonaviiruse olukorraga 
edasi lükata. 


