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ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Tippujumise rahastamisest klubi vaatenurgast.
Garandi SK treener Vladimir Labzin tutvustas EULi juhatusele Garandi näitel klubi ülesehitust,
rahastamismudelit ja kitsaskohti.
- Kõige suurem probleem on 50m ujula kasutamisega, nii rahalises kui ja ülerahvastatuse
osas.
- Üldine kõrge veehind, mis mõjutab saavutusspordi eelkõige noorte treeningrühmade tööd
(vajalik veemaht jääb hinna tõttu väiksemaks)
- Treeningute ja koolikava ühildamatus (vajalik abi EUL’lt koostöö korraldamiseks
kool+klubi+omavalitsus)
- Treenerite madalad töötasud – nende tõstmisel tekib klubidel raskusi finantsvahendite
leidmisel
2. 2019 aasta parimate kinnitamine.
Kinnitati TrKJuhatuse poolt esitatud parimad ujujad ja treenerid, samuti parim kujundujuja ja
EULi paraujumise komisjoni poolt esitatud parimad paraujujad. LISA 1 (avaldatakse pärast
parimate autasustamise üritust).
3. 2020 aasta EULi eelarve esimene lugemine.
Pille Tali ja Erko Tamuri esitasid EULi 2020 aasta eelarveprojekti.
Kuna osad tulud on veel riigi poolt kinnitamata, lükati eelarve kinnitamine 2020 aasta
jaanuari EULi juhatuse koosolekule.
4. Arengukava areng.
Esialgse versiooni kokkupanemine on planeeritud jaanuarikuu jooksul.
5. 2019 aasta parimate autasustamisega seonduv.
Pille Tali esitas 2019 aasta parimate austasustamis üritusega seonduvat.

Üritus toimub 11. jaanuaril Rock Cafe ruumides, aadressil Keevise 6, Tallinn.
Planeeritud on kuni 300 külalist.
Juhatus kinnitas piletihindadeks 20 eur EULi liikmed – treenerid/sportlased ja 40 eur
külalised/lapsevanemad. Nominendid ja parimate treenerid saavad nimelised kutsed veel
2019 aasta jooksul.
6. Ülevaade NSFi teemadest.
Pille Tali osales lühiraja EMi ajal Glasgows toimunud NSFi presidentide koosolekul.
Teemadeks olid uued LENi valimised suvel 2020. NSFi liikmetel on võimalus kandideerida LENi
büroosse kolme kohaga, mille üheks kandidaadiks esitati ka Soome Ujumisliidu lõpetav
president Sami Wahlman. Eesti Ujumisliidul on võimalus kandideerida LENi juures tegutseva
mastersite komisjoni liikmeks. Ettepanek tehakse EULi mastersi ja avaveeujumise
projektijuhile Kristiina Arusoole.
Samuti toimub 2020 aasta jaanuaris-veebruaris Tallinnas iga-aastane NSFi peasekretäride ja
spordidirektorite koosolek. EULi büroo on selle korraldaja, koosoleku võimalikke teemasid
uurida ka TrKJuhatuselt.
7. EUL ja Käibemaksukohustuslase saatuse muutmine
Kuna 2018-2019 aastal laekus Õpime Ujuma projektile HTM-ist käibemaksuga toetus eõppematerjalide tootmiseks, oli EULil mõistlik ennast käibemaksukohustuslaseks
registreerida.
OTSUS - kustutada EUL käibemaksukohustuslaste registrist alates 01.01.2020.a

Järgmine EULi juhatuse koosoleku toimub 15.jaanuaril 2020.

