
 

"Veega sõber" projekt 2015. aastal. 

Ülevaate koostas Helen Link, EULi Veega Sõber projektijuht. 

 

Kõigi laste ujuma õppimise võimaluste parandamise  ja ujumise, kui harrastusspordi ja elutähtsa 

oskuse  propageerimise  eesmärgil alustasime EUL-s tööd juba 2013. aasta lõpus.   

2014. aasta ja 2015. aasta kõigi "Veega sõber" tegevuste suurem eesmärk on olnud luua soodne 

pinnas kooliujumise võimaluste parandamiseks ehk saada selleks KOV-le juurde raha riigi eelarvest.  

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

lisarahastuse vajaduse tõestamiseks allpool loetletud tegevustega. 

Meie koostööpartnerid: 

- „Õpime ujuma" koolitajad,  

- Norra ujumisliidu esindajad,  

- meie enda treenerid,  

- õpetajad,  

- Päästeameti ja Selts Eesti Vetelpääste esindajad,    

- Kultuuriministeeriumi-, Siseministeeriumi-, Rahandusministeeriumi-, Sotsiaalministeeriumi- 

ja Haridusministeeriumi ametnikud,  

- Maaomavalitsuste Liidu esindajad, 

- Innove esindajad,  

- ajakirjanikud   

 

Selle tulemusel oleme  koos  EUL vabatahtlikest töögrupi ja ka ujumisõpetajate ja treenerite 

kaasamisega   teinud sisulise ettevalmistuse  Päästeametile ja  erinevatele ministeeriumite 

juhtkondadele  memo koostamiseks. Hiljem,  koos nelja ministeeriumiga andnud lõpliku sisu  

memorandumile, mille eesmärk on viia kooliujumine uuele tasemele  ja mis läheb arutlusele Vabariigi 

Valitsusele veel 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.  

Tegevused 2015.aastal: 

1. Märts 2015. andsime välja ujumise algõpetuse raamatu  „Õpime ujuma“ 1000 tk ja 

korraldasime Viimsi koolis selle esitluse. Külas oli Norra Ujumisliit. Sellele eelnes  välja andmise jaoks 

Põhjamaade fondidest rahastuse taotlemine ja selle projekti elluviimine koos sellele järgnevate 

rahvusvaheliste koolitustega. Lisaks raamatule tootsime selle metoodika kõrvale oskuste märgid, 

millega saab lapsi iga oskuse saavutamisel premeerida. Märgid on EUL-s müügil 2 EUR tk. 

2. Korraldasime kaks rahvusvahelist koolitust Põhjamaade fondide toel. 

•  27.-29 märtsil, iga päev 27 osalejat Eesti erinevatest paikadest. Teemaks ujumise algõpetuse 

uus metoodika „Õpime ujuma“ raamatu baasil. 



• 11.-13.juunil, mõlemal päeval 15 osalejat eesti erinevastest paikadest. Teemaks ujumise 

algõpetuse metoodika juurutamine üle Eestiliselt. 

3. Korraldasime 9.juulil koostöös Selts Eesti Vetelpäästega ujumistreeneritele veeohutusalase 

koolituse, kus oli 15 osalejat.  

4. Suvel töötasime välja ühtsed koolitusmaterjalid ujumise algõpetuse teemalisteks üle 

Eestilisteks koolitusteks ujumise algõpetuse juhendajatele. 

5. Korraldasime kakskümmend  kahe päevast koolitust Eesti erinevates paikades koostöös 

Päästeameti ja Selts Eesti Vetelpäästega ujumise algõpetuse juhendajatele. Koolituste teema:  

ujumise algõpetuse uue metoodika tutvustamine ning „Õpime ujuma“ raamatu kasutamiseks 

juhtnööride jagamine. Kahekümnel koolitusel osales kokku 397 ujumise algõpetuse juhendajat. 

6. Märgiujumise meeskondade koolitamine koostöös Selts Eesti Vetelpääste ja Päästeametiga 

3.veebruaril. Koolitusel osales kokku 44  ujumise algõpetuse juhendajat ja Päästeameti ennetajat. 

Koolituse teema oli märgiujumiste läbiviimine ja läbiviimise õpetamine ujumise õpetajatele ning 

veeohutus ujumistunnis. 

7. Märgiujumiste teostamine ujumistundides märts-juuni, kus veebruaris koolitatud 

meeskonnad käisid 173 erinevas ujumistunnis ja jagasid lastele 3800 ujumismärki, et motiveerida 

lapsi veel paremini ujuma õppima. Lisaks oli eesmärk juhtida laste perekondade tähelepanu 

ujumisoskuse tähtsusele.  

8. September-detsember 2015.koostöös ujumistreenerite ja õpetajatega uue ühtse ujumise 

algõpetuse  metoodika ja standardi ning ujumisoskuse definitsiooni   ettepanku ettevalmistamine 

Päästeametile ja ministeeriumitele. 16. oktoober ettepanekute küsimiseks  kiri EUL-i treenerite  ja 

ujumistundide juhendajate listi  ( kokku üle 500 treeneri ja juhendajale ) ning kõigil soovijatel oli 

võimalus osaleda 23.10 toimunud selle teemalisel ümarlaual. 

9. Koostöös Päästeameti, Sotsiaal- ja Siseministeeriumiga uue ujumise algõpetuse 

kooliprogrammi õpiväljundite  ettepaneku ettevalmistamine  kehalise kasvatuse ainekavasse lisamise 

jaoks ning selle kooskõlastamine ja erinevatele nõuetele vastavausse viimine teiste ministeeriumite 

ametnikega. 

10. Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Sots. ministeeriumi, Haridusministeeriumi 

ametnikega, Maaomavalitsuste Liidu, Innove esindajatega koostöös  õpiväljundite saavutamiseks 

KOV-le uute õpiväljundite saavutamiseks  vajamineva summa eelarvestamine. 

11. Oleme teinud eelpool loetletud teemadel  vastavalt vajadusele juurde ka kommunikatsiooni tööd. 


