
EULi bürootegevuse ülevaade 23.09. – 04.11.15 

1. Treenerite kogu juhatuse koosolekud 23.09.15 ja 26.10.15. 

Olulised teemad: 

- Kinnitati Üldjuhend, Noortesarjajuhend, Karikavõistluste, lühiraja juhend 

- Arutati (kuid lükati paranduste sisseviimiseks tagasi)  Staieri EMV ja suviste EMV juhend 

- Kinnitati 2015 aasta Noortepunktide jagunemise alused 

- Kinnitati EMi ja PMN koosseis ja kaasasõitvad treenerid 

- Otsustati kokku kutsuda Treenerite Üldkogu 20.12.15, lühiraja EMV ajal Tallinnas. 

- Tehti ettepanek EULi juhatusele 2016 aasta eelarve koostamiseks - arvestada B normiga 

ülesantud kuid samal võistlusel A normi täitnud sportlase tagasiulatuvat võistluskulude 

katmist 50% osas. 

2. Lepingu lõpetamine EULi pikaaegse koostööpartneri, raamatupidaja Tiina Sokk´uga ja uue 

lepingu sõlmimine raamatupidamisteenuse osutaja Grow-ga. 

Hetkel käib kontode määramine ja sisestamine, mille järel lähevad Pille ja Toomas programmi arvete 

sisestamist õppima. Novembri lõpuks peab olema dokumentide ülevõtmine ja uuele programmile 

üleminek täielikult lõpetatud. Palgaarvestus sai oktoobri eest tehtud juba nende poolt. 

3.  Uue EULi kodulehe valmimine koostöös CIV-ga.  

Oleme kolmel korral kohtunud, paika on pandud põhimõtted nii üldvisioonile kui praktilisele poolele , 

vaadatud üle vanalt lehelt kaasaminevad andmed, tehtud ülevaade puuduolevatest ja täiendust 

vajavatest. Hetkel ootame uut versiooni. Loodan ka kodulehe toimima saada novembri lõpuks. 

4.  Õpime Ujuma projekti edasiarendamine 2017/2018 aasta kooli kohustuslikuks programmiks. 

Tähtsamad tegevused: 

- 500 ujumisõpetaja, -juhendaja, -treeneri poolt on kinnitatud ujumisoskuse definitsioon Eestis 

- Läbitöötatud ja ettevalmistatud võimalik 40 tunnine kooliprogramm 

- Korraldatud kohtumine nelja ministeeriumi esindajatega, eesmärgiga see programm 2016 

aastal koolipogrammi uue lisana sisse saaks viia. 

- Esitatud Kultuuriministeeriumile taotlus 60000 eurole 2016 aasta tegevusteks 

5. Esitatud pöördumine EOK kutsekomisjonide esindajatele ettepanekuga vaadata üle 10 aastat 

tagasi koostatud treenerite kutseeksami üldküsimused. Sisend antud pöördumiseks tuli meie 

treeneritelt, EULi kutsekomisjonilt. Seda toetasid ka väga mitmed alaliidud. 

6. 2015 aasta parimate Gala ürituse korraldamine. Hetkel määratud aeg, broneeritud koht ja 

esinejad. Treenereid on teavitatud, kutse saadetakse täpsema infoga hiljem. 

7. Klubide külastamise jätkamine  - Ida-Virumaal ja Tallinnas. 

8. Spordiregistriga koostöös ujumisklubide riikliku treeneritoetuse taotluste esitamise 

kontrollimine. 

9. Koostööläbirääkimised Audentese spordiklubiga Riho treeneritöö tasustamiseks tema Aude 

sportlaste treenimise eest. 

10. Noorte- ja juuniorite tegevusprogrammi projekti koostamine koos Andres Olvikuga. 

11. Osalemine koondise ja Rio projekti tegevustes koos Riho ja Greetega. 


