
Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 16.03.2022 

Osalejad  Simon Renno, Peeter Matt. 
Zoomis - Erko Tamuri, Henri Alt, Toni Meijel, Ken Tomson, Erkki Vapper, 
Karol Kovanen 

Puudusid Puudus etteteatamisel - Paavo Koch 

Osalejad, Kutsutud Pille Tali 

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 
 
1. Kooliujumise andmete analüüsi arutelu jätk.  
2. 2021 aasta nõuete (võlgnike) mahakandmiste arutelu ning kinnitamine. 
3. Aleksa Goldile stipendiumi määramine (EULi toetuse osas). 
4. EUL 2022. a. võistluskalender koos klubide võistlustega. 
5. Venemaa ja Valgevene välisvõistlejate osalemine Eesti tiitlivõistlustel. 
6. EULi liikmete 2022.aasta Üldkoosoleku kuupäeva määramine. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Kooliujumise andmete analüüsi arutelu jätk.  
Vastavalt eelmise juhatuse koosoleku soovile, esitas Kirsti Mäesepp õpitulemuste analüüsist tulenevalt 
konkreetsed tegevusettepanekud: 
Edasised tegevused lähtuvalt ujumise algõpetuse analüüsist: 

1. Tegeleda andmete sisestamise kvaliteediga: 

 täpsustada EHISe juhendit 

 vaadata üle, kus on tekkinud kahtlused andmete sisestamise kvaliteedi osas 

 andmete sisestajatega läbi arutada andmete sisestamise puudujäägid 

 anda andmete sisestajatele soovitused andmete korrektsemaks esitamiseks 
2. Kaardistada ära: 

 millistes koolides on toimunud vähe ujumistunde 

 millistes koolides on kehvad ujumistulemused 

 millistes kohalikes omavalitsustes on kvalifitseeritud juhendajate osakaal väike 
3. Pöörduda nende koolide poole, kes ei ole EHISesse ujumisandmeid esitanud 5. klasside õpilaste 

ujumistulemuste kohta, et teada saada kas nendes koolides on ujumistunnid toimunud. 
4. Pöörduda nende koolide poole, kus ujumistunde on õppekavas planeeritud kuni 19 ujumistundi 

(11 kooli). Eelnevalt vaadelda, kas väiksema tundide arvuga on saavutatud nõrgemad 
ujumisoskuse tulemused. Juhul kui tulemused on nõrgemad, uurida miks ei tehta rohkem 
ujumistunde. 

ETTEPANEK - teha tegevuste tulemusetest uus ülevaade kuu aja pärast, järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
2. 2020 aasta nõuete (võlglaste) mahakandmiste arutelu ning kinnitamine. 
Eesti Ujumisliidul on perioodist 2015 kuni 2020 nõudeid summas 2027.47 eurot. Kõige suurim võlglane 
on NRK klubi 1441 euroga. 
OTSUSED: 

- NRK klubile anda maksepuhkust kuni 2022 aasta lõpuni, seejärel koostada maksegraafik 
2023.aastaks. 

- teiste võlgnikega tegeleda bürool edasi  
 
 



3. Aleksa Goldile stipendiumi määramine (EULi toetuse osas). 
Aleksale on perioodiks 01.01-30.04.2022. määratud EULi koondislase tegevustoetus summas 1000 eur. 
OTSUS:  Määrata summa väljamaksmiseks stipendiumina – 500 eur märtsis, 500 eur aprillis. 
 
4. EUL 2022. a. võistluskalender koos klubide võistlustega.  LISAna 
OTSUS: kinnitada EULi võistluskalender 2022.aastaks. 
NB – Noortesarja III etapil uus korraldaja ja koht, eelnevalt oli Keila ja Keila Swim Club, nüüd Kohtla-Järve 
ja UK Aktiiv. 
 
5. Venemaa ja Valgevene välisvõistlejate osalemine Eesti tiitlivõistlustel. 
Kuna eelmisel juhatuse koosolekul kuulutati Eesti MV lahtisteks, siis seoses olukorraga Ukrainas täiendab 
juhatus oma otsust järgnevalt: 

- mitte lubada Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodakondsusega välisvõistlejaid osalema Eesti 
tiitlivõistlustel 

- Vene Föderatsiooni kodakondsusega, aga Eesti klubi nimekirjas ning alalist elamisluba omavate 
sportlastele see kitsendus ei kehti. 

 
6. EULi liikmete 2022.aasta Üldkoosoleku kuupäeva määramine. 
Määrata EULi liikmete Üldkoosoleku toimumise kuupäevaks 07.mai 2022. 
  


