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PÄEVAKORD: 
 
1. 2023 aasta eelarve 2. lugemine ja kinnitamine 
2. Stipendiumide määramine vastavalt Triton Klubi ja BCS Itera poolt laekunud summadele. 
3. EOK-poolse rahastamisega võimaldatud uue ametikoha - spordijuhi kandidaadi kinnitamine. 
4. Alates 01.09.2022  soetatud litsentside pikendamine aastaks 2023. 
5. Ülevaade Melbourne MM-ist 
6. Avalike suhete komisjoni juhi Evelin Anja tasu määramine. 
7. 2022.aasta parimate kinnitamine. 
8. Muud küsimused. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED. 
 
1. 2023 aasta eelarve 2. lugemine ja kinnitamine. 

 Eelarvekomisjon esitas ettepaneku, mis eeldas liikmete omaosaluse osakaalu säilitamist eelarves 
ning sellega seoses liikmemaksu ning litsentsitasude tõusu. Kuna EUL liikmed üldkoosolekul 
vastavaid ettepanekuid ei kinnitanud, otsustas juhatus eelarve tasakaalu viimiseks teha 
järgnevad muudatused:  

 Tõsta EUL võistluste stardimaksu 2 eur võrra (11-lt eurolt -13-le eurole)  - lisatulu 14200 eurot 

 Vähendada hetkel palkamata komisjonijuhtide eelarvestatud kulurida  9600 euro võrra 

 Kasutada tippspordile suunatud FINA toetusi 50% ulatuses koondise lähetuste katteks (ca 10 000 
eurot) 

 Viia kokku lühiraja absoluudi ja noorte/juun MV-d – väheneb võistluste kulu 5000 eurot 

 Viia EULi kontod LHV-sse (ülekanded maksuvabalt) – väheneb kulu 500 eur 
Nende tegevustega kokkuhoid võrreldes esialgse eelarve projektiga 39 300 eurot 
Eesmärgid seoses 2023.aasta eelarvega: 

 Eelarves määratud muude veespordialade toetus 5000 eurot maksta välja vajadusepõhiselt. 
 Leida kate FINA II poolaasta toetuste väljamakseteks summas 10000 eurot.  
 Omatulu suurendada 4000 eurot seminaride jms ürituste korraldamisega. 
 Leida erakapitali toetajaid min 25000 eur. 

 
OTSUS: 
Kinnitada EULi 2023.aasta eelarve: 

EESTI UJUMISLIIT PROGNOOS  

Eelarve seisuga jaanuar 2023. 2023 

TULUD  

Riigieelarve alaliidu toetus  165 300 

Riigieelarve toetus noortespordile  144 000 

Kultuurikapitali toetusfond  50 000 

Tippsporditoetus EOK  ja noored 100 800 



Tippsporditoetus EOK treener  32 400 

Tippsporditoetus muu tulu 28 200 

Rahvusvahelised toetused  20 500 

FINA laagriprojekt  20 000 

Liikmemaks  12 250 

Litsents  25 000 

Eestisisesed võistlused, stardimaksud  93 200 

Laagrite ja võistluste vahenduse tulu  3 000 

Sügisseminar  14 000 

Kutsekoolituste, seminaride ja eksamite tulu  29 000 

Toetused Õpime ujuma  33 082 

Kauba müük - Õpime ujuma  22 500 

Toetused EUL projektidele 26 250 

Muu tulu ettevõtlusest  11 500 

Raamatu müük  100 

TULUD kokku 831 082 

    

KULUD 

Tippspordikulud  124 720 

Tippsporditoetus (rekordid jms toetused)  45 700 

Vanusegruppide treenerid 25 200 

EOK toetused (noored+täisk)  100 800 

EOK toetused (treenerid)  32 400 

Sügisseminar 12 000 

Kutsekoolituste, seminaride ja eksamite kulu 8 202 

Eestisiseste võistluste kulud 106 000 

Rahvusvahelised tiitlivõistluste kulud 65 050 

Rahvusvahelised lähetused 3 000 

Projekt Õpime Ujuma 17 000 

Muud ujumisalad (kujundujumine, veepall) 5 000 

Noorterahade jaotus klubidele 108 000 

Rent 5 400 

Kontoritarbed 700 

IT teenused, koduleht 1 000 

Side 1 000 

Üritused 20 000 

Organisatsioonikulu 2 500 

Splah MM, võistl.süst.haldus 2 000 

Autokompensatsioon 6 000 

Koolitus 500 

Raamatupidamisteenused 8 000 

Erakorralised kulud (Reserv) 5 000 

Rahvusvaheline liikmemaks 500 

Muud tegevuskulud 3 000 

Tööjõukulud (büroo, Audentes, kohtunikud, lektorid) 135 296 

KULUD kokku 843 968 

KAHJUM -12 886 



 
2. Stipendiumide ja toetuste määramine vastavalt Triton Klubi ja BCS Itera poolt laekunud summadele. 
OTSUS: 
Toetada järgmiste ujujate arengut ja määrata stipendium vastavalt: 

1. Ralf Roose   450 eur 
2. Georg Filippov   400 eur 
3. Artur Tobler  550 eur         
4. Lars Sebastian Antoniak  400 eur 
5. Daniil Drozdov  250 eur 
6. Karolin Victoria Kotsar 350 eur 
7. Egle Salu   150 eur 
8. Alan Smok   250 eur 
9. Jekaterina Vorontsova 90 eur 
10. Polina Timofejeva  80 eur 
11. Mattias Vool  70 eur 
12. Violanta Gurjanova  260 eur 
13. Laura Tammik  100 eur 

Toetusena klubide arvele: 
1. KUK, treener Henry Hein ja Eneli Jefimova                                            900 eur 
2. TUK, treenerid Karel Seli ja Mihhail Strungar    250 eur 
3. KUK, treener Martti Aljand                                              200 eur 
4. TOP, treenerid Heidi Kaasik ja Aarne-Vello Kersa    150 eur 
5. Garant, treenerid Vladimir Labzin, Valerii Gabissonija, Dmitri Kapelin  50 eur 
 
3. EOK-poolse rahastamisega võimaldatud uue ametikoha - spordijuhi kandidaadi kinnitamine. 
Eesti Olümpiakomitee kuulutas välja konkursi toetamaks spordialaliite spordijuhi ametikoha loomisel. 
Uue ametikohaga loob Team Estonia alaliitudele võimaluse luua juurde spordijuhi ametikoht või anda 
olemasolevale ametikohale lisafunktsioone, luues sellega juurde kvaliteeti spordijuhtimises ning 
vähendades praeguse administratsiooni töökoormust. 
Pille Tali esitas koos 20 alaliiduga vastava taotluse ning kvalifitseerus nende 7 alaliidu hulka, kes valiti 
välja ning alates jaanuar 2023.aastast saab EUL toetust spordijuhi ametikoha loomiseks 2500 €/kuus. 
Taotluse põhjenduses toodi ära, et Eesti Ujumisliidule seatud ülesannete täitmiseks nii riigi poolt kui 
organisatsiooni enda arengukavast lähtuvalt, on ujumisliidul puudu vajalik inimressurss. 
Samas on ujumisliidu all arenemas kaks uut olümpiaala – kujundujumine ja veepall, mille alles 
algusjärgus organisatoorne tegevus vajab palju kaasaaitamist ning nõustamist. 
Samuti on suuremahulise organisatoorse töökoormuse tõttu peasekretäri, ehk organisatsiooni 
juhi fookusest väljas järgmised alaliidu arenguks väga olulised tegevused: 

- regulaarne suhtlemine olemasolevate ja võimalike uute klubidega nende vajaduste 
väljaselgitamiseks; 
- regulaarne suhtlemine avaveeujumise-, mastersujumise- , kujundujumise ja veepalli 
harrastajate ja treeneritega; 
- ühiste ja üle alaliiduliste koostööprojektide algatamine; 
- koolitusvajaduste väljaselgitamine ja neile vastavate koolitusvõimaluste leidmine; 
- tihedam koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega; 
- taristuprobleemidega tegelemine (50m ujulad) 

Uue ametikoha lisandumisega saame olemasolevate töötajate (peasekretäri ja tehnilise sekretäri) 
tööülesannete ümberjagamisel anda spordijuhile kõik koondistega ning tiitlivõistlustega 
seonduvad tegevused: 

- Team Estonia tegevuste koordineerimine, väljundid sportlastele ja toetajatele; 
- koondiste moodustamine koostöös peatreeneritega vastavalt kehtestatud 
normatiividele, kriteeriumidele jms tingimustele; 
- koondiste tiitlivõistlustele lähetamine – delegatsiooni moodustamine, võistlustele 
registreerimine, reisikorraldus, varustuse vajaduste väljaselgitamine ja korraldus; 
- järelkasvukoondise koordineerimine, sh Audentese ujumisgrupi tegevused; 



- Eesti tiitlivõistluste korraldamise taseme tõstmine, väljundid meediale ja toetajatele; 
- koondistele ja saavutusspordi tegevustele lisavahendite leidmine erinevatest 
riigisisestest ja rahvusvahelistest projektivoorudest; 
- koolitusvajadused jms toetavad tegevused koondislastele ja nende treeneritele. 

Spordijuhi töökoormuseks saab olema 0,8 kohta, andes võimaluse vajadusel jätkata osalise 
mahuga ka teist tööd. 
 
Pille Tali tegi juhatusele ettepaneku sõlmida koostööleping Katriin Kersaga, kellel on olemas loodavale 
ametikohale vajalikud kompetentsid ja kogemus, samuti hea meeskonntöö ja organisatoorse töö 
kogemus. 
OTSUS: 
Kinnitada Katriin Kersa EULi spordijuhi ametisse alates 09.01.2023. 
Järgmiseks juhatuse koosolekuks esitada bürootöötajate täpsed tööülesanded ja täiendada 
ametijuhendeid. 
 
4. Alates 01.09.2022  soetatud litsentside pikendamine aastaks 2023. 
OTSUS: 
Seoses üleminekuga hooajapõhiselt võistluskalendrilt aastapõhisele, kehtivad 2023.aastal ka september 
– detsember 2022 soetatud litsentsid. 
 
5. Melbourne MMi kokkuvõte. 
Peatreener Toni Meijel tegi juhatusele ülevaate Melbourne lühiraja MMi delegatsiooni osalemisest ja 
tulemustest.  
 
6. Avalike suhete komisjoni juhi Evelin Anja töösuhte kinnitamine. 
Avalike suhete komisjoni juht Evelin Anja asus tööle EULi juures alates 01.01.2023. 
Tema põhilisteks tööülesanneteks on moodustada Avalike suhete komisjon ning arendada koostöös 
teiste EULi üksustega järgmisi teemasid: 
•             EUL väärtuste juurutamine organisatsiooni ja ujumispere seas 
•             Sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine 
•             Meediasuhete arendamine 
•             EUL “toodete/lahenduste” väljatöötamine 
•             Sponsorsuhete arendamine sh erinevad sponsorprogrammid 
•             Koostöös noortespordi komisjoni ja saavutusspordi komisjoniga EUL võistluste atraktiivsuse 
tõstmine; koostöös avaveeujumise komisjoni ja mastersujumise komisjoniga vastavate võistluste 
atraktiivsuse tõstmine. 
•             Koondisesse kuulumise visuaalse ja mainekujundusliku atraktiivsuse tõstmine 
•             Fännireiside korraldamine võistlustele (nö sporditurism) 
•             Alumni ühenduse loomine - kaasata ja kasutada ujumise fänne ja fännlust, endiseid ujujaid, mis 
on alus lisaresurssidele. 
 
7. 2022.aasta parimate kinnitamine. 
Pille Tali esitas juhatusele kinnitamiseks 2022.aasta parimate ujujate, treenerite ja teiste 2022.aastal 
silmapaistnud isikute nominendid ning parimad. 
Esitatud fail avalikustatakse pärast 2022.aasta parimate galat 21.01.2023. 
 
8. Muud küsimused. 
Simon Renno andis juhatusele teada, et ta taandub EUL presidendi rollist 2023 kevadisel korralisel 
üldkoosolekul, kuna eelmisel suvel vastu võetud uued tööalased kohustused nõuavad muutunud 
majanduskeskkonnas oodatust rohkem aega ja energiat. Klubidele jääb piisavalt aega, et leida tugevaid 
presidendikandidaate, kes aitaks Eesti ujumist suurte sammudega edasi. 
 
 


