
2018. AASTA TEGEVUSARUANNE 
 
MTÜ Eesti Ujumisliit (EUL) põhitegevus 2018. 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 2018 aasta lõpuks 46 juriidilisest isikust liiget. 

 Eesti Spordiregistri andmetel tegeleb ujumisega 73-s organisatsioonis ja 39-s 
spordikoolis kokku üle 17 000 harrastaja, erialase ujumistreeneri kutsega on kokku 228 
treenerit ja lisaks on ujumise algõppe koolituse läbinud 1100 treenerit/õpetajat. 

 Eesti Ujumisliidu võistlusspordi tegevuses osales 2018. a. 1202 litsentseeritud ujujat. 

 Eesti Ujumisliidu juhatus on 9-liikmeline, juhatuse tööd juhib EULi president. Juhatuse 
liikmetele 2018. aastal töötasusid ei makstud. 

 2018. aastal töötas EUL-is neli põhikohaga töötajat: peasekretär, Audentese 
ujumisgrupi treener, Veega Sõber projektijuht ja tehniline sekretär. Alates juunist võeti 
tööle sponsorsuhete juht.  

 

 2018. aastal korraldas EUL järgmised Eesti tiitlivõistlused: 
- Eesti meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses; 
- Eesti lühiraja meistrivõistlused absoluutarvestuses; 
- Eesti lühiraja meistrivõistlused noorte- ja juunioride arvestuses; 
- Eesti karikavõistlused; 
- Noortesarja finaal: 
- Eesti avaveeujumise meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses 
- Eesti mastersite meistrivõistlused sh. avaveeujumises 
- Koostöös liikmesklubidega korraldati kolmes tsoonis kolm Noortesarja etappi 

lastele vanuses 10-13 aastat. Etapid toimusid Tallinnas, Keilas, Tartus, Sillamäel. 
Finaalvõistlus toimus Keilas. Etappidel võttis osa 830 noorujujat, finaalis osales 243 
parimat üle vabariigi. 

 

 2018. aastal toimus 11 EUL juhatuse koosolekut ja 6 e-koosolekut. 

 Treenerite kogu juhatus kogunes 2018.aastal koosolekuteks 12-korral ning peeti 2 e-
koosolekut. 

 2018. aastal püstitati kokku 45 rekordit, 7 täiskasvanute rekordit, 11 Eesti juunioride 
rekordit, 23 Eesti noorte rekordit ja 4 Eesti poiste tipptulemust. 

 2018 aasta parimad olid: 
Aasta ujujad Daniel Zaitsev ja Maria Romanjuk.  
Aasta juuniorid valiti Joonas Niine ja  Kertu Kaare. 
Aasta noorujujad Gregory Kask ja Laura Liis Valdmaa.  
Aasta treener Dmitri Kapelin.  
Aasta järelkasvu treener Sergei Maksimov. 
Aastate treener Tõnu Meijel.  
Aasta avaveeujujad Meribel Saar ja Rinel Pius. 
Aasta kujundujuja Jana Melnikova. 



Aasta veepallur Jevgeni Golberg. 
Aasta mastersid Eha Lilienthal ja Aleksandr Batiśtśev 

 

Kokkuvõte Eesti Ujumisliidu 2018 aasta tegevustest 2018. 

Jaanuar 

 11.-14. jaanuaril osalesid Vladimir Kunitsõn ja Helen Link Erasmus+ programmi raames 
konverentsil “WADC 2018”.  

 20. jaanuaril toimus Eesti Ujumisliidu aasta gala, kus võeti kokku lõppenud ujumisaasta 
ning autasustati parimaid. Eesti parimaks naisujujaks 2017.aastal krooniti Maria 
Romanjuk ja parimaks meesujujaks Kregor Zirk. 

 24. jaanuaril toimus EUL Kutsekomisjon. 

 30.-31. jaanuaril osales Pille Tali NSF’i koosolekul Oslos, kus toimus Põhjamaade 
ujumisliitude föderatsiooni (NSF) peasekretäride ning spordijuhtide koosolek. Lisaks 
muudele teemadele kinnitati koosolekul Põhjamaade ujumisliitude föderatsiooni 
võistluste ja kokkusaamiste pikaajaline kalender, kus ka Eestile tehti korraldamiseks 
ettepanekuid. 

 Avati Kooliujumise koduleht www.kooliujumine.ee ja Facebooki leht 
www.facebook.com/Kooliujumine, millelt leiab meediakajastusi ujumise algõpetuse 
teavituskampaaniast. 

 Väljastati riiklik pressiteade kooliujumise muudatustest Eesti üldkoolides: Alates 2018. 
aastast eraldab Vabariigi valitsus igal aastal lastele ujumisoskuse andmiseks 
olemasolevale 230 000 eurole juurde üks miljon eurot. Tänu sellele rakendub ka 
põhikooli riikliku kehalise kasvatuse ainekava ujumise osas uus õpitulemus. Lapsed, kes 
alustasid kooliteed 2017/2018. õppeaastal, omandavad kolmanda klassi lõpuks 
ujumisoskuse ja eakohased veeohutusteadmised. 

 
Veebruar 

 1.-3. veebruarini toimus Keilas koondislaste terviseuuringute laager. 

Terviseuuringute laagris toimusid ujumistehnika filmimine ja videoanalüüs, ÜKE testid, 

koormustestid, veretestid, ujumistreeningud, lihashooldustestid ja analüüsid. 

 3. veebruaril toimus Noortesarja II etapp. Võistlustulle astusid noorujujad, kel 

sünniaastaks 2003-2007. Võistlused viidi läbi kolmes tsoonis, mille lõpptulemused 

liidetakse. Teisel etapil võistlesid A ja B tsoon Keila ujulas ning Tartu tsoon Aura 

keskuses. 

 8. veebruaril kinnitas Eesti Spordi Nõukogu riiklikud spordipreemiad. Elutööpreemia 

pälvis Ivar Stukolkin. Ujuja, olümpiavõitja ja sporditegelase Ivar Stukolkini esitas riigi 

spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti Ujumisliit. 

 17. veebruaril toimus 100 km ujumine. Ujujad tegid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 

puhul kingituse ning läbisid Sillamäe ujulas 100 km. 

 24. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks Keila 

Tervisekeskuse ujulas 100×100 m teateujumine, kus 100 aktiivset ja sportlikku inimest 

tegid kingituse sünnipäevasangarile, läbides sümboolsed 100 m vabalt valitud 

ujumisstiilis. 

 Eesti Koolispordi Liit ja Eesti Ujumisliit kinkisid eeskuju ja väärtuskampaania „Aga mina 

oskan ujuda” raames Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks ujumise õppevideod. 

http://www.kooliujumine.ee/
https://www.facebook.com/Kooliujumine/


 
Märts 

 4. märtsil toimus Nõmme ujulas seminar, mis põhines “WADC 2018” materjalidel ning 

selili ja krooli õppevideotel. 

 14. märtsil esines Kultuuriministeeriumi Spordiosakonna nõunik Tiina Möll Tallinnas, 

Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses toimunud Linnade ja Valdade Päevadel kohalike 

omavalitsuste esindajatele teemaga „ujumise algõppe muudatused ja rahastamine“. 

 17. märtsil toimus EULi üldkoosolek. 

 17.-18. märtsini toimusid Eesti karikavõistlused. Klubide arvestuses viis üldvõidu koju 

Audentese Spordiklubi. 

 18. märtsil toimusid „Õpime ujuma“ Koolitused Astangu Kutserehabilitatsiooni 

Keskuses ja Õismäe Vaba Aja Keskuses Tallinnas. 

 23.-24. märtsini toimusid Kaunases Baltimaade meistrivõistlused. Eestit esindasid 

sellel võistlusel Maria Romanjuk, Martin Allikvee, Kertu Ly Alnek, Margaret Markvardt, 

Armin Evert Lelle, Daniel Zaitsev ja paljud teised Eesti tippujujad. 

 24. märtsil toimus esimene osa EKR 5 tasemekoolitusest. Üldkehaline ja 

spetsiaalkehaline ettevalmistus ujujatele. 

 25. märtsil käis Kalevi Ujumiskooli ujumistreener Susannah Kaul andmas MTÜ SEB 

Heategevusfond ja Tallink Spa & Conference Hotel veetarkusepäeval turva- ja 

asenduskodudes peatuvatele lastele esmaseid oskusi vees. 

 29. märtsil toimus EKR 3 -6 taseme ujumistreenerite kutseeksam. 

 Ujumisliiduga liitus Ujumisklubi Fortuna. 

 
Aprill 

 3. aprillil andis Helen Link ühenduse Sport Kõigile juhatuse koosolekul ülevaate ujumise 

algõpetusest. 

 4. aprillil sõlmisid Eesti Ujumisliit ja Salon+ koostööleppe. 

 5. aprillil toimus juhatuse, treenerite kogu juhatuse ja koondise treenerite 

ühiskoosolek. 

 6. aprillil oli Eesti Ujumisliit osaline koolikiusamise vastasest valge kaardi päevast. 

 7. aprillil toimus EUL Noortesarja III etapp. 

 9. aprillil algas kampaania „parima ujumisoskusega klass 2018“, kus oma tulemused 

panid kirja pannud 26 klassi. 

 10.aprillil osalesid Pille Tali ja Karol Kovanen Eesti Antidopingu Agentuuri 

arenguseminaril. 

 13.aprillil esitas Eesti Ujumisliit omapoolse pakkumuse e-riigihangete keskkonnas, et 

osaleda Haridusministeeriumi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses „E-

õppematerjalid ujumise algõpetuserakendamiseks I kooliastmes“. 

 14. aprillil osales Karol Kovanen NSFi juhatuse koosolekul ja NSFi kongressil Islandil. 

 26. aprillil viis Helen Link läbi ühisseminari koos praktilise osaga basseinis Kehtna valla 

koolijuhtidele, haridusametnikele, algklasside-, kehalise kasvatuse ja 

ujumisõpetajatele. 

 26. aprillil osalesid osad noorujujad EOK motivatsioonikoolitusele “Lase tiiger välja!” 

 



Mai 

 mail avalikustati Eesti Ujumisliidu koondise uus nimekiri. 

 5.-6. maini noppisid eestlased medaleid rahvusvaheliselt kujundujumise võistluselt 

Lätis. 

 10. mail kuulutas Eesti Olümpiakomitee (EOK) välja „Märka järgnevat põlvkonda“ 

järelkasvutiimi 2018. a koosseisu, kuhu kuuluvad ujujatest Martin Allikvee ja Kregor 

Zirk. Viimane pälvis noore talendi stipendiumi. 

 15. mail sai Eesti Ujumisliit 84. aastaseks. 

 18. mail osales Pille Tali Eesti Ujumisliidu esindajana EOK täiskogu koosolekul. 

 21. mail kogunesid uued Audentese ujumisgrupi kandidaadid vastuvõtuvoorule. 

 Spordi- ja Teabe sihtasutus kinntas ujumistreenerite kutsekoolituse uued EKR 3, 4 ja 5 

õppekavad ja vormistas lepingu 5000 eurose toetuse peale uute õppematerjalide ning 

erialaküsimuste koostamiseks. 

 
Juuni 

 2. juunil toimus Keila Tervisekeskuses Noortesarja finaal. 

 8. juunil lõppes kampaania “Parima ujumisoskusega klass”. Kampaania toimus 9. 

aprillist 8. juunini ja selles osales rohkem, kui 1500 õpilast üle Eesti. 

 16.-17. juuni toimus Tartus Dorpati Konverentsikeskuses ja Aura keskuses 

ujumistreeneri Dr Jon Ruddi rahvusvaheline koolitus. 

 18. juunil alustas Eesti Ujumisliidus tööd sponsorsuhete juht Ramo Kask. 

 25.-27. juuni toimusid 99. Eesti meistrivõistlused Tartus Aura veekeskuses. 

 Eesti Ujumisliit ning Haridus- ja Teadusministeerium allkirjastasid ujumise algõpetuse 

e-õppematerjalide loomiseks lepingu. Valmiv digitaalse õppematerjali komplekt ja 

juhendmaterjal annavad head eeldused ujumistundide läbiviimiseks ning 

ujumisoskuse omandamiseks. 

 
Juuli 

 4.-8. juulini toimusid Helsingis juunioride Euroopa meistrivõistlused. 

 14.-15. juulini toimusid Riias Põhjamaade noorte meistrivõistlused. 

 21. juulil toimusid Eesti meistrivõistlused 10 km avaveeujumises. 

 Filmiti ujumise õppevideoid. 

 
August 

 3.-9. augustini toimusid Glasgows, Šotimaal ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus 

startis 19 Eesti ujujat. Koondise edukaim oli Daniel Zaitsev, kes püstitas 50 m 

liblikujumises uue Eesti rekordi ja pääses poolfinaali. Eesti rekord sündis ka 4x100 m 

kombineeritud teateujumises, kus olid stardis Ralf Tribuntsov, Martin Allikvee, Kregor 

Zirk ja Daniel Zaitsev. 

 13.-19. augustini toimusid Iirimaal Dublinis paraujumise Euroopa meistrivõistlused, kus 

Matz Topkin võitis 50 m seliliujumises hõbemedali. 

 18. augustil toimusid 28. Eesti lahtised avaveeujumise meistrivõistlused Elvas Verevi 

järves. 

 22. augustil toimus EULi juhatuse e-koosolek, kus oli arutlusel kandidaatide esitamine 

EOK sportlaste toetustele alates 01.09.2018. 



 22.-23. augustil toimus „Õpime ujuma“ koolitus Tartus Aura keskuses ja Ahhaa 

Teaduskeskuses. 

 26.-27. augustil toimus ujumistreeneri erialane koolitus: nooremtreener, EKR 4 tase. 

 27.-28. augustil toimus „Õpime ujuma“ koolitus Astangu Rehabilitatsiooni keskuses 

Tallinnas. 

 Kalevi 65+ veepalli võistkond saavutas augusti lõpus Sloveenias toimunud Euroopa 

meistrivõistlustel teise koha. 

 
September 

 1. septembrist alustas Audentese Spordigümnaasiumis ujumisgrupp 11 ujuja ja uue 

treeneriga, kelleks Siiri Põlluveeri lahkumise järel sai Riho Aljand. 

 2.-7. septembrini toimusid Kranj’is Euroopa mastersujujate meistrivõistlused, kus 
eestlased noppisid palju erineva värvi medaleid. 

 8.-9. septembrini toimus Pühajärvel ujumistreenerite sügisseminar, kus osales üle saja 

treeneri ja ka mitu EULi juhatuse liiget. 

 13.-16. septembrini toimus Keilas EUL koondislaste laager, kus osalesid nii juuniorid 

kui ka absoluudi koondislased, kokku 16 sportlast. 

 22. septembril osales Eesti Ujumisliit koos ujumisklubidega Tervisemessil. 

 Tervisemessil kuulutas Lastevanemate Liit Eesti Ujumisliidu Aasta Tervisetegu 2018 

vääriliseks. 

 29. septembril osalesid Eesti ujujad Riias Guinnessi rekordi üritusel (100x100 m vabalt). 

 28.-30. septembril osalesid Eesti ujumisklubide esindajad ja EUL koolitajad Soomes 

Vierumäkil Learn to Swim and Coach Conference 2018, mille korraldas The Finnish 

Swimming Teaching and Lifesaving Federation. 

 
Oktoober 

 6.-18. oktoobrini toimusid Buenos Aireses noorte olümpiamängud. 23-liikmelisse 

koondisesse kuulus neli ujujat: Alex Ahtiainen, Aleksa Gold, Margaret Markvardt ja Ivan 

Štšeglov. Eesti ujujatest saavutas kõrgeima ehk 8. koha Ivan Štšeglov, kes püstitas 

200m seliliujumises uue Eesti täiskasvanute ja juunioride rekordi ajaga 2.01,69. 

 18. oktoobril avati Palamusel uus lastead, kus on 12,5x5 m ja tõstetava põhjaga 

bassein. Sellest tulenevalt korraldas Palamuse Lasteaed koostöös Jõgeva valla ja Eesti 

Ujumisliiduga oma töötajatele ujumise algõpetuse koolituse “Õpime ujuma metoodika 

lasteaedadele“, mis toimus 27. oktoobril Palamuse lasteaias. Koolitajad olid Julia 

Kurbat ja Helen Link. 

 23.-24. oktoobril toimus „Õpime ujuma“ koolitus Kose Spordimajas Harjumaal. 

Koolitajad olid Vladimir Kunitsõn ja Triin Rääsk. 

 18.-20. oktoobril toimus Rahvusvaheline beebiujumise konverents Islandil Selfosses. 

Konverentsil käisid Sprodiklubi Nord esindajad Julia Kurbat ja Ave-Riin Sepp, kes peale 

konverentsi jagasid saadud teadmisi ja oskusi 4. novembril Eesti Ujumisliidu ja 

Spordiklubi Nord koostöös korraldatud seminaril. 

 



November 

 2. novembril toimus Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu aastakonverentsil ettekanne 

ujumise algõpetusest teemal: Praktiku kogemus – kooliujumise läbiviimine uue 

ainekava alusel ja seda toetavad materjalid. Ettekande tegid Maria Trei (Kuusalu 

Keskkooli ujumise ja kehalise kasvatuse õpetaja) ja Helen Link (Eesti Ujumisliidu 

projektijuht). 

 9. ja 10. norvembril tegi algust EUL Noortesarja uus hooaeg I etapiga Keilas ja Tartus. 

 15. novembril Paides toimunud Spordikongressil otsiti lahendusi Eesti laste liiga 

vähesele liikumisaktiivsusele. Kultuuriminister Indrek Saar tõstis muuhulgas esile ka 

2018. aastal toimunud suure sammu kooliujumise algõpetuse võimaluste 

paranemises.  

 15. novembril toimus IX Eesti Spordi Kongress Paide Muusika- ja Teatrimajas. Üritusel 

toimus Eesti Ujumisliidu presidendi Karol Kovaneni modereerimisel arutelu EOK 

saavutusspordi projekti Team Estonia teemal. 

 23-25. novembrini toimusid Sõle ujulas Eesti juunioride ja noorte lühiraja 

meistrivõistlused. 

 24.-25. novembrini toimus Saaremaa Vallavalitsuse, Kuressaare Gümnaasiumi ja Eesti 

Ujumisliidu koostöös kahe päevane praktiline „õpime ujuma“ koolitus Saaremaa valla 

ujumise algõpetuse juhendajatele (sh. õpetajad, treenerid, spordiametnikud, 

tugispetsialistid) eesmärgiga, et Saaremaa lapsed saaksid koolis ujuma õppida. 

 Rapla Riigigümnaasiumis oli valikainete valimine ning ujumise algõpetuse „õpime 

ujuma“ kursuse valisid omale valikaineks 9 õpilast, kes osalevad ka kevadel 

gümnaasiumi õppe raames toimuval “õpime ujuma” koolitusel. Eesti Ujumise 

algõpetusest ilmus lugu FINA ajakirjas. 

 Oktoobris ja novembris jõudsid tegi EULi ülevaate meie välismaal treenivatest 

eestlastest – Kertu Ly Alnek, Aleksa Gold, Sigrid Sepp ja Kergor Zirk. 

 
Detsember 

 11.-16. detsembrini toimusid Hiinas lühiraja maailmameistrivõistlused. Hangzhous 
toimunud MMil esindasid Eestit Martin Allikvee, Kregor Zirk, Daniel Zaitsev, Maria 
Romanjuk ja Margaret Markvardt. 

 20.-22. detsembrini toimusid Sõle ujulas uue formaadiga Eesti lühiraja 
meistrivõistlused, mille raames leidsid hommikuti aset eelujumised ja õhtuti finaalid. 

 12.–22. detsembrini 2018 võtsid spordikooli Swan Nest (Eesti Veespordialade Kool) 
lapsed osa kolmest sünkroonujumise võistlusest, millest kaks olid rahvusvahelised. 

 Eesti Ujumisliiduga liitus uus klubi – Bird Cherry. 

 


