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PÄEVAKORD:
1. Ujumise algõpetuse projektijuhi Kirsti Mäesepa ülevaade tegevustest.
2. EULi 9 kuu kasumiaruanne.
3. Eesti 2020a lühiraja MV korraldamisest juunioridele ja noortele.
4. Noortesarja üldjuhend 2020/2021.
5. EULi ametiauto.
6. Muudatused EULi 2020/2021 võistluskalendrisse.
7. EOK toetuse väljamaksmine stipendiumina.
8. Muud küsimused.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Õpime Ujuma projektijuhi Kirsti Mäesepp ülevaade tegevustest.
Kirsti Mäesepp tutvustas ujumisa algõppe tegevusi läbi aastate uutele juhatuse liikmetele ning oma
tegevuse kokkuvõtet 2020 aasta lõpuni ning plaane uueks aastaks.
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
Kirsti Mäesepp annab nendest tegevustest ülevaate järgmisel juhatuse koosolekul.
2. EULi 9 kuu kasumiaruanne.
Pille Tali esitas EULi kasumiaruande 9 kuu kohta.
Järgmiseks EULi juhatuse koosolekuks esitab prognoosi aasta lõpuni.
3. Eesti 2020 a. lühiraja MV korraldamisest juunioridele ja noortele.
Pille Tali esitas ülevaate TrkJuhatuse aruteludest ja hetkeolukorrast:
algselt planeeritud Sõle ujulasse mahutab 50% täituvusega vaid 120 ujujat ühte osasse.
võimalus korraldada võistlused Kalevis, 25m osas
3-päevane, eelujumised+finaalid, programm sama, mis 2019
kuupäevadeks K-R , 18.-20.11.20
osalejad 12 juuniori, 28 noort – kokku ca 190 ujujat keskmiselt ühes osas
lisaks 20 kohtunikku ja 20-30 treenerit
teatevõistlused teha enne ja pärast finaale, nimelised ülesandmised, aegade põhjal 2
vahetust
ujujatele/treeneritele pingid/tribüünid, istekohtadega 165-le inimesele
majutus/toitlustuspakkumised Kalev Spa hotellist mittetallinnlastele.
hetkel Kalev Spa poolt esitatud ujularendi hinnapakkumine on ca 10 000 eur suurem kui 2020
aasta eelarves planeeritu.

Keila ujula on alternatiiv, võimalik ka seal samadel tingimustel korraldada, Keila miinusteks
soojendusbasseini puudumine, majutuskohtade puudus ja kaugus Tallinnast.
OTSUSED:
Pille Tali võtab täpse pakkumise Kalev SPAlt kuupäevadeks 18.-20.11.20 koos majutus- ning
toitlustuspakkumistega.
Eelarves võimalik puudujääv summa ujularendi osas katta EULi jooksva eelarve reservi,
lisandunud FINA tippsporditoetuse ja stardimaksude tõstmise stardimaksude vms tõstmise kaudu.
TrKJuhatusel välja töötada võistluste juhend, registreerimise tingimused ja kuupäevad ning
teha ettepanekud stardimaksude (või muu maksu) tõstmise osas.
4. Noortesarja üldjuhend 2020/2021.
OTSUS:
Kinnitada Noortesarja üldjuhend 2020/2021. LISAna.
5. EULi ametiauto.
Vastavalt eelmise EULi juhatuse eelmise koosoleku otsusele:
Pille Talil koostada sponsorpakkumine võimalikele autopartneritele ja juhatuseliikmetel aidata neid
pakkumisi edastada. Juhul kui sponsorlust ei leita, võtta (kasutus)rendipakkumised sobivale autole.
Ujumsliidu ametiauto soetamiseks oli esitatud kolme kohta sponsortaotlused kuid saadud sealt
eitavad vastused. Pille Tali võttis ka kolm pakkumist auto soetamiseks EULi eelarvest.
OTSUS:
Pille Tali’l järgmiseks koosolekuks täpselt välja arvutada kõik seaduses ettenähtud võimalused ja
kulud, mis kaasnevad ametiauto soetamisega Eesti Ujumisliidule.
6. Muudatused EULi 2020/2021 võistluskalendrisse.
Seoses kehtivate korralduslike eritingimusetga võistluste korraldamisel, on mitmed klubid pidanud
oma võistluste läbiviimist korrigeerima.
Klubide poolt esitatud muudatused on lisatud 2020/2021 hooaja võistluskalendrisse ja vajalik on
juhatusepoolne kinnitamine.
OTSUS:
Kinnitada EULi 2020/2021 hooaja võistluskalender. LISAna.
7. Ivan Śtśeglovile määratud EOK toetuse väljamaksmine ühekordse stipendiumina.
Selgituseks – Ivani Śtśeglovil on saada veel eelmise tsükli eest EOK toetust 750 eurot ja ujuja soovib
saada maksuvabalt 584 eurot stipendiumina ja 166 eurot, mis jääb 750-st üle, läheb USKi klubile.
OTSUS:
Maksta välja Ivan Śtśeglovile stipendiumina 584 eurot.
8. Muud küsimused:
Galast 2021 jaanuaris
Juhatus tegi ettepaneku 2021. aasta Gala ettevalmistustega jätkata, kuid jälgida olukorda ja ohutuse
tagamiseks vajadusel Gala edasi lükata.
Narva SKA ujulast
Narva SKA uues õppehoones valmis ka 8-rajaline ujula. Pille Talil pöörduda Narva LV ja Narva SK
poole, et uurida, kuidas toimub ujula kasutamine.
Spordikoolide EULi liikmelisusest
EULi liikmeks astumiseks avaldas soovi veel üks spordikool. Tulenevalt MTÜ-de seadusest, ei saa
koolid otseselt olla MTÜ-de liikmed. Pille Talil arutada võimalikke lahendusi juhatuse liikme Paavo
Kochi ja Spordi- ning Teabe Sihtasutusega.
EULi kontori kolimisest
Audentes soovib hetkel alaliitude käes olevaid ruume enda kasutusse ja teeb ettepaneku kolida
endistesse Spordimeditsiini ruumidesse, mis asuvad samal territooriumil aga teises hoones. Pille Tali
käis ruume vaatamas, need on natuke suuremad, valgemad ja koosolekute korraldamise võimalused

paremad. Rendisumma ruutmeetri kohta jääb samaks, tuleb soetada uued töölauad ja riiulid/kapid.
Kolimine saab toimuma veel selle aasta sees.
Toeta Eesti Ujumist, Karol Kovaneni ettepanek.
Tippujumisele vahendite kaasamiseks luua võimalus ja tehniline platvorm, mille abil ujumise fännid
saavad asuda eraisikust püsitoetajateks. Mikrotoetused 2-10 eurot igakuise püsimaksena analoogselt
on-line väljaannete lugemisõigusega. Eesmärk on kaasata enda kogukonda, potentsiaal on ca 3000
inimest (sama hulk osales aktiivselt Olümpiaujula petitsioonis). Eesmärk on 1-2 aastaga koguda kuni
2000 püsitoetajat summaga 2 eurot kuus per toetaja. See annaks suurusjärgus 50tuh eurot aastas
täiendavaid vahendeid Eesti tippujumise arendamiseks.
OTSUS: Karol ja Ken uurivad tehnilisi lahendusi järgmiseks koosolekuks.

