
MTÜ EESTI UJUMISLIIT 

2015. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE 

 

MTÜ Eesti Ujumisliit (EUL) põhitegevus 2015. majandusaastal oli jätkuvalt erinevaid ujumisalasid 

harrastavate inimeste spordielu organiseerimine avalikes huvides. 

- Treeningute, treeninglaagrite, võistluste ja võistlussõitude organiseerimine 

- Seminaride ja koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine 

- Ujumisoskuse kui eluks vajaliku praktilise kogemuse propageerimine nii täiskasvanute seas kui ka 

kohustusliku kooliprogrammi arendamise kaudu. 

Eesti ujumisliidul oli 2015 aasta lõpuks 38 juriidilisest isikust liiget. 

Spordiregistri andmetel tegeleb ujumisega ligi 11 000 harrastajat.  

Ujumistreenereid on Spordi teabe- ja koolituse Sihtasutuse andmetel 192, lisaks on ujumise algõppe 

koolituse omandanud üle 400 treeneri/õpetaja.  

Eesti Ujumisliidu võistlusspordi tegevuses osales 2015.a. 1120 litsentseeritud ujujat. 

Litsentseeritud ujujate tõus võrreldes 2014.a.-ga oli 11,3%. 

Eesti Ujumisliidu juhatus on 6-liikmeline, juhatuse tööd juhib EULi president. Juhatuse liikmetele 

2015. aastal töötasusid ei makstud. 

2015. aastal töötas EUL-is esimesel poolaastal kolm põhikohaga töötajat - lisaks peatreenerile 

Audentese grupi treener ja Veega Sõber projektijuht. Teisel poolaastal võeti lisaks tööle tegevjuht, 

spordijuht, meediajuht ja tehniline sekretär. Tegevjuhiga lõpetati töösuhe pärast katseaja lõppemist. 

2015.aastal korraldas EUL: 

- Eesti meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses. 

- Eesti lühiraja meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses. 

- Eesti staierdistantside meistrivõistlused. 

- Eesti karikavõistlused. 

- Eesti avaveeujumise meistrivõistlused 

- Eesti mastersite meistrivõistlused. 

- noorujujate Noortesari - etapid ja finaal. 

- noorte hooaja ettevalmistav ühislaager Haapsalus 

- kahepäevane treenerite Sügisseminar ning mitmeid akadeemilisi ja praktilisi koolitusi 

EUL klubidevaheliseks heaks koostöövormiks on kujunenud klubide ühislaagrid ja ühistreeningud. 

Lõppenud aastal toimusid need lisaks eestisisestele kogunemistele ka mitmes Hispaania treening-

keskuses ja Slovakkias. 

 



Rahvusvaheliste tiitlivõistluste saavutused Eesti ujujatel 2015.aastal: 

- Maailma pikaraja meistrivõistlustel Kaasanis - Ralf Tribuntsov 21.koht, Martin Liivamägi 

26.koht, Martti Aljand 34.koht, Maria Romanjuk 31.ja 34.koht, Tess Grossman 49.koht. 

 

- Euroopa lühiraja meistrivõistlustel Iisraelis -  Martin Liivamägi 7. ja kolm korda 11.koht, Ralf 

Tribuntsov 8. ja 9. koht, Martti Aljand 12.koht, Kätlin Sepp 24. koht. 

 

- Euroopa juunioride meistrivõistlused Bakuus - 2 finaalikohta Daniel Zaitsevi poolt ja 3 

poolfinaali kohta - Andrei Gussev, Nikita Tsernõsev ja Margaret Markvardt.   

 

- Euroopa Noorte Olümpiafestivalil Tbilisis - kuldmedal Kregor Zirk´i poolt, lisaks kaks 

poolfinaalikohta - Armin Evert Lelle ja Ivan Štšeglov. 

 

- Suveuniversiaadil Lõuna-Koreas oli Eesti ujujaid kokku 10, kõrgeima 18.koha saavutas Maria 

Harutjunjan. 

 

- Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel Norras - 5 kuld-, 3 hõbe- ja 3 pronksmedalit, 

võistkondlikult saavutati 4. koht.  

 

- Baltimaade noorte matškohtumisel Kaunases - 13 kuld-, 12 hõbe- ja 7 pronksmedalit. 

2015. aastal püstitati kokku 137 rekordit, 38 täiskasvanute rekordit, 54 Eesti juunioride rekordit, 42 

Eesti noorte rekordit ja 3 Eesti poiste tipptulemust. 

Aasta ujujateks valiti Martin Liivamägi ja Maria Romanjuk. Aasta juunioriteks valiti Daniel Zaitsev ja 

Margaret Markvardt. Aasta noorujujateks Kregor Zirk ja Ilona Maide. Aasta treeneriks Dmitri Kapelin. 

Aasta parimad avaveeujujad olid Bruno Nopponen ja Merbel Saar, parimad taliujujad Bruno 

Nopponen ja Kinne Tõnisson, parimad mastersid – Aleksandr Batiśtśev ja Eve Virkkunen. 

Paraujujatest olid parimad – Kardo Ploomipuu, Brenda Tilk, Elisabeth Egel ja Matz Topkin koos 

treener Õnne Pollisinskiga. 

2015. aasta "Veega sõber" tegevuste suurem eesmärk on olnud luua soodne pinnas kooliujumise 

võimaluste parandamiseks ehk saada selleks juurde raha riigi eelarvest. 

Selle saavutamiseks oleme 2015. aastal teinud erinevate koostööpartneritega palju eeltööd selle 

lisarahastuse vajaduse tõestamiseks allpool loetletud tegevustega. 

Seoses Veega Sõber projektiga toimus 2015 aastal 20 ujumise algõpetuse koolitust spetsiaalse, norra 

keelest tõlgitud „Õpime ujuma“ raamatu metoodikal, kus osales vähemalt 400 ujumise algõpetuse 

õpetajat. Koolitused toimusid Kultuuriministeeriumi toetusel ja koostöös Selts Eesti Vetelpääste ja 

Päästeametiga, õpiku väljastamist toetas ka Rahandusministeerium.  

Kõikide 2015.aasta tegevuste eesmärgiks oli anda 2016. aastaks koostöös koos nelja ministeeriumiga 

lõplik sisu memorandumile, mille eesmärk on viia kooliujumine uuele tasemele. Memorandum peaks 

minema arutlusele Vabariigi Valitsusele 2016. aasta kevadel. 

Memo ja memorandumi täpsem eesmärk on saavutada arvestuslikult 40 koolitundi ujumist ning 

õpiväljundiks 25 m asemel ujumisoskuse definitsioon ning selle elluviimiseks praeguse 230 000 

asemel 1,92 milj. EUR. 


