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PÄEVAKORD: 

1. Ujumise algõpetuse projektijuhi Kirsti Mäesepa augusti ja septembri tegevused. 
2. 04.10.20 EULi Üldkoosoleku päevakord ja ajakava. 
3. MTÜ AOK Arenduse taotlus EULi liikmeks saamise osas. 
4. EULi 8 kuu kasumiaruanne. 
5. EULi ametiauto. 
6. Vähendatud osalusmahtudega Eesti lühiraja MV-d 2020. 
7. Muud küsimused. 

 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Ujumise algõpetuse projektijuhi Kirsti Mäesepa augusti ja septembri tegevused. 
Kokkuvõte LISAna. 
 
2. 04.10.2020 toimuva EULi liikmete Üldkoosoleku päevakord ja ajakava. 
OTSUSED: 

- EULi liikmete Üldkoosoleku toimub 04.oktoobril, 2020, kell 13.00 – 16.00 Paide Spa Hotelli 
ruumides. 
Päevakava: 
12.00 SPA kasutus soovijatele 
13.00 lõuna kõikidele osalejatele 
14.00 EULi Üldkoosolek 

  - EULi uue presidendi valmine 
  - EULi uue juhatuse valimine 
  - EULi uue arengukava kinnitamine  

16.00 SPA kasutus soovijatele 
- Bürool saata liikmetele välja Üldkoosolekut ja valimisi puudutav info. 
- Iga klubi võiks esitada vähemalt ühe omapoolse presidendi- või juhatuse kandidaadi. 

 
3. MTÜ AOK Arenduse taotlus EULi liikmeks saamise osas. 
EULi juhatuse poole pöördus MTÜ AOK Arendus, kes soovis saada EULi liikmeks. 
Tutvustus – 04.2017. aastal alustati MTÜ AOK Arenduse rajamist. Tänaseks on MTÜ-st AOK Arendus 
kujunenud mitmekülgse taustaga liikmetega organisatsiooniks, kus põhirõhk on korraldada 
spordiüritusi nii lastele, noortele, tippsportlastele kui harrastajatele erinevatest spordi 
valdkondadest.  MTÜ AOK Arendus korraldab üle Eesti erinevaid multispordialade võistlusi ja muid 
rahvaspordiüritusi.  Meie meeskonda ühildab omavaheline suurepärane koostöö ja väsimatu vaim; 
pühendunud ja eesmärgile orienteeritud kaaslased. 
MTÜ AOK Arendus korraldas 2019. aastal kaks avaveeujumisvõistlust ja selle hooaja taliujumise Eesti 
lahtised meistrivõistlused Noblessneri sadamas. 2020. aastal on korraldanud Karksi-Nuia 
avaveeujumist, Tabivere avaveeujumist ja Elva avaveeujumist. Detsembris on plaanis läbi viia 
2020/2021 hooaja taliujumise Eesti lahtised meistrivõistlused Põhja/Lõuna-Eestis. Veelgi kaugemasse 
tuleviku vaadates soovime korraldada kogenud korraldustiimiga 2021. aastal Eesti lahtisi 
meistrivõistlusi avaveeujumises. Iga avaveeujumisvõistluse  eesmärk on jätkata traditsiooniliste 



avaveeujumisvõistluste korraldamist kaasates uusi huvilisi  avaveeujumise juurde, pakkudes 
elamusterikast vabaaja veetmise ja võistlemise võimalust kõikidele sportlikele inimestele, anda 
kohalikele inimestele meeldivat meelelahutust. Eestis on avaveeujumist harrastavate inimeste arv iga 
aasta järjest tõusnud ja paljud võistlused on saavutanud rahvusvahelise tuntuse. 
Rohkem infot, meediakajastusi leiab:  
- https://sites.google.com/view/aokarendus 
- https://www.facebook.com/aokarendus/ 
Kontakt ja inimesed: 

Andres Kübar / andreskybar@gmail.com / +372 501 4939 
Kelly Värv / kelly.varv@gmail.com / +372 5668 9485 

OTSUSED: 
- lähtudes EUL põhikirjalistest eesmärkidest ja sooviga, et uued liikmed ka reaalselt igapäevaselt 
arendavad ujumisaladega seotud tegevusi (sh: treeninggrupid koos treenerite ja õpilastaga) otsustas 
EUL juhatus toetudes enamuse arvamusele mitte kinnitada MTÜ AOK Arenduse EUL liikmeks saamise 
taotlust 
- EUL juhatus tunnustab kõrgelt senist MTÜ AOK Arenduse panust ujumisega seotud ürituste 
organiseerimist ja läbiviimist ning näeb hea meelega ka koostöö jätkumist tulevikus antud 
valdkonnas 
 
4. EULi 8 kuu kasumiaruanne.  
Pille Tali esitas EULi 8 kuu kasumiaruande. Lisandunud on LENi poolt 20 000 euri tippsportlaste 
toetuseks. Juhatus otsustas antud toetust rakendada 2021. aasta erinevate tiitlivõistluste kevadiseks 
ettevalmistushooajaks. 
 
5. EULi ametiauto. 
Pille Tali on 5 aastat EULi töösõite teinud oma isikliku autoga ja sellel autol hakkab läbi saama 
garantiiaeg. Pille Tali pöördus palvega soetada Eesti Ujumisliidule ametiauto alates oktoobrist 2020. 
OTSUS: 
Pille Talil koostada sponsorpakkumine võimalikele autopartneritele ja juhatuseliikmetel aidata neid 
pakkumisi edastada. Juhul kui sponsorlust ei leita, võtta (kasutus)rendipakkumised sobivale autole. 
 
6. Vähendatud osalusmahtudega Eesti lühiraja MV-d 2020. 
Kuna novembris ja detsembris toimuvad Eesti 2020. aasta lühiraja MV-d võivad toimuda seoses 
COVID-19 haiguse/nakkuse ohuga kitsendatud tingimustel, teha TrKJuhatusele ülesandeks välja 
töötada ka Eesti lühiraja MV-te Eriprogramm ja pealepääsu tingimused nii absoluudile kui 
noortele/juunioridele.    
  
7. Muud küsimused. 

- Lisada EULi 2020/2021 hooaja võistluskalendrisse: 
o Audentese Sügisstardid 2020, 25.09.20. Korraldaja Audentese Spordiklubi 
o Lääne-Virumaa MV, 13.12.20, Tamsalus. Kaaskorraldaja Wiru Swim 
o Eesti Koolispordi Liidu ujumise MV, 15.01.21., Loksal. Kaaskorraldaja Wiru Swim. 
o Tartu pikamaaujumine 2020, 04.10.2020 (enne 03.10.20) Tartu Auras. Korraldaja USK 

- Arena uus lepinguperiood 2021-2024. 
EULi ja Arena vaheline koostööleping lõppeb 31.12.20. Alustada bürool läbirääkimisi nii 
Arena kui teiste ujumisvarustuse koostööpartneritega järgmise olümpiatsükli 2021-2024 
koostöölepingu sõlmimiseks. 

 

https://sites.google.com/view/aokarendus
https://www.facebook.com/aokarendus/

