
ARENGUKAVA EESMÄRGID PERIOODIKS 2021-2032 
Kinnitamiseks Eesti Ujumisliidu üldkoosolekul 04.10.2020. 

 

Eesti Ujumisliidu pea- ja alameesmärgid on tööjuhend alaliidu juhatusele, treenerite kogu juhatusele 

ja teistele EUL komisjonidele, EUL liikmesklubidele, treeneritele, sportlastele, kohtunikele ja teistele 

huvigruppidele, et tagada alaliidu põhikirjaliste eesmärkide täitmine ning Eesti ujumise areng ühtses 

ja kokkulepitud suunas.  

Kuigi eesmärkide koondamisel on silmas peetud 12-aastast perioodi, on soovitav eesmärgid kord 

aastas üle vaadata ja vajadusel täpsustada ning täiendada. 

Eesmärkide sisendiks on 2019. suvel koostatud ujumispere huvigruppide küsitlus, erinevate 

alamtöögruppide analüüs ja 2020. suvel toimunud tagasisidekoosolekud. 

Täname kõiki, kes erinevatel viisidel eesmärkide koondamise ja välja töötamise protsessi panustasid 

ning kaasa lõid! 

  



Eesti ujumise lihtsustatud elukaar, missioon, visioon, väärtused ja strateegilised 

arengusuunad. 
 

Tugev klubi => tugev ujumispere => tugev alaliit 

 

 

 



Peaeesmärgid perioodil 2021-2032. 
 

• Harrastajate arvu tõus – taimelava liikmetele ja saavutusspordile 

• Saavutusspordi taseme tõus – rahvusvaheline oskusteave ja tiitlivõistluste tulemused 

• Tugev ujumispere – juhtiv alaliit, professionaalsed liikmed, uued initsiatiivid 
 

 

Alameesmärgid. 
 

1. Harrastajate arvu tõus 
Saavutada olukord, kus veeõnnetustes hukkunute arv Eestis on max 1,5 / 100 000 inimese kohta. Ei 

ole ühtegi alaealist uppunut! 

Päästeameti strateegiline eesmärk on see näitaja saavutada juba 2026. aastal. Võrdluseks, 2018. 

aastal hukkus veeõnnetustes 3,26 inimest 100 000 kohta. 2 veeõnnetustes hukkunut olid alaealised. 

• Toimub regionaalne laste ujumise algõpetus sellele regioonile kõige efektiivsemal ja 

sobivamal viisil, nii et vähemalt 90% 11-aastastest lastest oskaks ujuda. 

- Koostöös KOVidega koolide nõustamine (algõpetuse projektijuht) 

- Lobitöö KOVide suunal laste ujumisoskuse olulisusest (algõpetuse projektijuht) 

- Koolikohustusliku ujumisprogrammi jätkuvus  

- Ujumisklubides laste ujumiskursuste laiendamine 

 

• Igas regioonis on piisavalt kompetentseid ujumisõpetajaid: 

- Ujumisõpetajate koolitusprogrammi jätkamine ja arendamine. 

- Litsentsivajaduse kehtestamine (klubide tulubaas) ja klubidele kasumlik kaasamine 

ujumise algõpetusse. 

 

• Laiema elanikkonna seas ujumisoskuse olulisuse teadvustamine 

- Koondislaste ja tuntud eks-ujujate ning EOK abiga ujumisoskuse tähtsuse propageerimine  

- Lobitöö avaliku sektori suunal 

- Kaasalöömine ujumissurmade vähendamise kampaaniates (Päästeamet ja Vetelpääste) 

Harrastajate arvu kasv tasemeni 35 000 harrastajat, laste ja noorte vanuses 26 000 harrastajat. 

Tänasega võrreldes on tegu kahekordse kasvuga (ca 17 000 harrastajat, neist ca 13 000 lapsed ja 

noored). See on taimelavaks klubidele, saavutusspordile ja ujulate võrgustiku arendamisele.  

• EUL aktiivsete liikmesklubide arv min 80, mille peamisteks tegevusaladeks on erinevate 

ujumisalade laste- ja noortespordi regulaarne, mitmekülgne ja plaanipärane treeningtegevus.  

Läbi selle muuta ujumisalad atraktiivseks ja nende harrastamine prestiižeks.  

 

• Igas Eestimaa ujulas tegutseb vähemalt 1 klubi laste- ja noorte treeningtööga -> läbi uute 

klubide tekke ja omavalitsuse toega, tegutseb min 100 ujulas vähemalt 1 spordiühendus 

laste- ja noorte treeningtööga 

 

 



 

• Seeniorspordiga (masters) aktiivselt tegelejate arvu tõus 2000-3000 liikmeni. 

- Laialdaselt on klubides on tekkinud mastersspordi osakonnad, mis omakorda 

moodustavad üle-Eestilise mastersite kogukonna.  

- Seeniorsport hõlmab nii sportujumist kui ka teisi veespordialasid.  

- Masters-tegevust koordineeritakse süsteemselt alaliidu poolt üle-Eestiliselt 

- EUL-s  on kasutusel ühtne kommunikatsiooniplatvorm. Selles on seeniorspordil oma 

sektsioon, kus toimub regulaarse ajakohane infovahetus. 

- Toimub regulaarne koostöö ja info jagamine meediaga.  

- Rahvusvaheliste seeniorspordi tiitlivõistluste korraldamine Eestis. 

 

• Hooaja jooksul osaleb erinevatel avavee võistlustel 1500 inimest.  

- Avaveeujumise võistluste atraktiivsemaks muutmine rahvasportlastele – koostöö 

triatloniga, mis on kogunud populaarsust (sihtturg kattub) 

- Avaveeujumise kui harrastusala populariseerimine meedias 

- Avaveeujumise esinduskoondis on tiitlivõistlustel konkurentsis 

 

• Kujundujumise ja veepalli spordi kandepinna laiendamine üle Eesti. 

- Kujundujumise treenerite koolitamine ja koolitusprogrammi arendamine. 

- Treenerite kaadri ettevalmistamine 

- Kohtunike koolitus vastavalt FINA-le. 

- Koolitusprogrammid treeneritele 

- Kujundujumise treeneri kutseõppe programmid ja tasemed 

- Eesti kujundujumise esindajate osalemine FINA kohtunike koolitusel 

- Kujundujumises olümpiamängudel osalemine 

 

2. Saavutusspordi taseme tõus 
 

Süsteemne laste- ja noortespordi tegevuse laiendamine klubides ja läbi alaliidu toe. 

Tagab vajaliku vundamendi loomise tippsportlaste kasvuks ja aitab üles leida talendid ning hoida neid 

ujumise juures. 

• Laste ja noorte suunal toimub regulaarne, mitmekülgne ning plaanipärane 

treeningtegevus. 

- klubide juures suurendada saavutusspordiga tegelevate noorte erirühmi juba alates II 

kooliastmest (10.-13.a) -> EUL ja klubide koostööl on leitud min 20 klubi, kes suudavad 

erirühmades oma kasvandikke professionaalselt saavutusspordile orienteeritult 

igapäevaselt treenida 

 

- saavutusspordile orienteeritud noorte erirühmadele (min vanuseklassis 13.-16 a.) 

pakkuda ühiselt koordineeritult regulaarset tugiteenuste süsteemi (üldkehaline, 

meditsiin, füsio, toitumine, psühholoogia, jm.) -> EUL ja klubide koostööl on väljatöötatud 

ärimudelid (sh finantseerimine) tagamaks tipp-tasemel tugiteenuste pakkumine min 

alates 13.a noortele 

 



- kooliõppe erivormide tagamine min vanuseklassile 13.-16 a., et tagada min 12 x 

treeningtegevus saavutusspordi tippudele -> EUL, klubide, ujuja perede ja omavalitsuse 

koostöös on leitud individuaalprogrammid Eesti noorte koondislastele alates 7. klassist 

 

- suurendada kujundujumise ja/või veepalliga regulaarselt tegutsevate laste- ja noorte 

treeningrühmi -> Eestis tegutseb min 5 klubi, kelle eestvedamisel toimuvad regulaarsed 

laste- ja noorterühmade treeningud 

 

- suurendada ujumisalade noorte kogust osavõtmaks EOK Saavutusspordi 

toetussüsteemist -> EUL ja klubide koostööl on välja sõelutud tänasest suurem kogus 

talente vanuseklassis 13-16 a., keda kaasata toetussüsteemi alla 

 

- leida motivatsioonimudelid noorte viimases vanuseklassis (13.-16.a ) liitumaks Audentese 

ujumisgrupiga -> EUL egiidi all tegutsev Noorte koondise eestvedajad suudavad üle Eesti 

läbi erinevate eriprogrammide promoda Audentese ujumisgrupi võite tulevastele 

tippujujatele 

 

• Laste ja noorte suunal toimub regulaarne, mitmekülgne ning plaanipärane võistlustegevus, 

toimiv toetussüsteem. 

 

- arendada olemasolevaid ja tuua turule uusi võistlussarju, mis kataksid võrdselt 3 erinevat 

laste- ja noorte vanuseklassi ning kaasatud laiem kontingent osalejaid üle Eesti (sh muud 

veealad nt kujundujumine, paraujumine jne) -> EUL ja „Pardikeste“ sarja eestvedajatel 

leida koostöös täiendatud sarja mudel, peasponsori ja lisafinantseeringutega + EUL koos 

klubidega on täiendanud Noortesarja mudelit, leidnud peasponsori ja lisafinantseeringud 

 

- Eesti noorte koondis on järjepidevalt esindatud rahvusvahelistel võistlustel -  

Noorte Suveolümpiamängud, Euroopa Noorte olümpiafestival, Põhjamaade MV, ...  -> 

EUL’l on selged saavutusspordi eesmärgid ka Noorte klassile, selged Noorte Koondise 

eestvedajad ja piisav finantseering  

 

- Avaveeujumise taseme tõstmine igas vanusegrupis 

o Pikamaaujumise soosimine klubides ja võimaluste loomine (võistluste 

korraldamine) 

 

Saavutusspordiga tegelevate JUN/ABS klassi sportlaste arvu kasv min 600 sportlaseni. 

Hetkel ca 300. Need noored, kes tegelevad ujumisspordiga täiskasvanuks saamiseni, jäävad oma 

sportlikust tasemest sõltumata suurema tõenäosusega tegevaks ala juurde treeneri, kohtuniku, 

ametniku, eestvedaja või fännina ning aitavad veespordialade tulevikku edasi ehitada. 

• Eesti-siseste võistluste atraktiivsuse tõstmine JUN/ABS klassi sportlastele 

Auhinnad, meistritiitliga kaasnevad privileegid ja tähelepanu, meediakajastus -> JUN vanuseklassis on 

EMV kõigil aladel A-finaali või kiiremasse vahetusse pääsemiseks konkurents 

• Alaliidu sisese koondise süsteemi loomine, mis toetab ühtaegu nii tipptulemuste 

saavutamist kui selle nimel töötavaid potentsiaaliga sportlasi 



- Laiendatud mitmetasandiliste tiimide loomine sportlase tasemest sõltuvalt 

(rahvusvaheline tipp, laiem rahvusvaheline tase, Eesti tipp ja järelkasv) -> iga taseme 

saavutussportlasel on oma kättesaadavad väljundvõistlused ja tasemest tulenev 

positsioon ja alaliidu tugi 

- Ühised treeninglaagrid tiimide liikmetele koos treeneritega. 

 

Rahvusvahelistelt absoluudi tiitlivõistlustelt (EM, MM, OM) stabiilselt vähemalt 1 medal / hooajal. 

Tulemused ja tipptegijad saavutusspordis motiveerivad omakorda lapsi ja noori ujumispordi juures 

püsima. 

• Rahvusvahelise koondise taseme tõus, tiitlivõistluste poolfinaalidesse jõudvate sportlaste 

järk-järguline arvu kasv – 8 erinevat sportlast tiitlivõistluste poolfinaalis / hooajal. 

 

• Individuaalne vajaduspõhine finantseerimine ja tugi tiitlivõistluste poolfinaali tasemel 

sportlastele. 

 

- Teaduspõhiste teenuste raamistik tippsportlastele 

 

3. Tugev ujumispere 
 

Professionaalsete sertifitseeritud treenerite arvu kasv tasemele min 400 treenerit, kellest üle 65% 

on EKR 5. kategooria tasemel 

Treener on kõigi EUL eesmärkide saavutamisel võtmeisik. 

- Klubides treenerite järelkasvuprogrammid 

- Süsteemse koolitusmaterjali väljatöötamine koostöös kutsekomisjoniga treenerite taseme 

tõstmiseks. 

- Rahvusvahelise kompetentsi kaasamine koolitustele. 

 

Kogukonnas on kuus aktiivset FINA kategooria referiid ja kuus FINA starterit (max lubatud). 

- Kohtunike järelkasvuprogrammi loomine tänaste FINA kategooria referiide poolt.  

- Koolituste ja sertifitseerimise süsteemi loomine erinevate kategooriate kohtunikele.  

- Kohtunikuameti staatuse tõstmine (riietus, kohtunike andmebaas kodulehel, palgatase, 

vastutus). 

Alaliit kui tugev partner klubidele, treeneritele ja sportlastele ja teistele huvigruppidele 

- Selgelt paigas alaliidu juhtimisstruktuur koos ära jagatud vastutustega.  

- Alaliidu poolt pakutavad teenused  

- Interaktiivsed kommunikatsioonivahendid (koduleht, iseteenindus jms) 

- EUL väärtuste juurutamine, kõrgel tasemel suhtluskultuur 

- EOK hea Juhtimistava juurutamine 

- Ühised regulaarsed üritused seeniorsportlastele 

- Rahvusvaheliste võistluste korraldamine 

- Ujumise ja ujumisalade mainekujundus 



Klubid finantsiliselt ja organisatsiooniliselt tugevaks 

- spordiühenduste süsteemne nõustamine organisatsiooni arendamise valdkonnas -> EUL 

egiidi all väljatöötatud järjepidev koolitusprogramm klubijuhtidele/eestvedajatele sh laste- ja 

noorte treeningtöö korraldamine 

- koostöö korraldamine kohaliku omavalitsuste ja/või riigi ja/või EOK tasandil ujumisaladega 

ühenduste paremaks finantseerimiseks -> EUL egiidi all koostöös EOK/OV/riik väljatöötatud 

motivatsiooniprogrammid spordiühendustele laste- ja noorte treeningtegevuse 

arendamiseks 

- uute ujumisaladega tegelevate ühenduste kasvatamine  (kujundujumine, veepall 

paraujumine, ...) -> vajalike eeltingimuste loomine (eriprogrammid, turundus, koolitamine) 

spordiühenduste tekkeks või uute ujumisalade harrastamiseks, 10% EUL liikmetest tegelevad 

muude ujumisaladega 

- selged toetusmehhanismid saavutusspordi subsideerimiseks; 

- aktiivse sportlastee lõpetanutel säilib side klubi ja kogukonnaga (nt toetajatena, alumni) 

 

Ujulate võrgu laienemine üle Eesti - > sportujumise veepinna kasv 1/3 võrra 25 000 m2 -> 40 000 

m2 

- Tallinnasse minimaalselt ühe, ideaalise kahe 50+25 saavutusspordikeskuse rajamine 

- Regionaalne kattuvus 50m ja/või 25m ujulatega, kasutada ära taristu vajalikkust algõpetuseks 

ka saavutusspordi vajaduste katmiseks 

- 50m väliujulate võimalused kohalike omavalitsuste toel 

- EUL kui partner ujulate planeerijatele, ehitajatele ja operaatoritele -> EUL ja tema 

koostööpartnerite kompetentsi arendamine ja tõstmine.  


