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Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030

6.3. Spordikorraldus põhineb avaliku sektori ja spordiorganisatsioonide 
koostööl ja rollijaotusel. 
Avalik sektor on valdavalt tingimuste looja /../ taristu kaudu, 
spordiorganisatsioonid on inimeste kaasajad ja tegevuste korraldajad.

EUL EESMÄRK NR 1:

HARRASTAJATE KASVU TÕUS  - TAIMELAVA KLUBIDELE JA SAAVUTUSSPORDILE



Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030

8. Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud.

8.1. Eestit tuntakse spordisaavutuste poolest. 

8.2. Saavutusspordi arendamisel on prioriteediks laste ja noorte 
regulaarne, mitmekülgne ning plaanipärane treeningtegevus 
spordiklubides ja spordikoolides. 

EUL EESMÄRK NR 2:

SAAVUTUSSPORDI TASEME KASV  - RAHVUSVAHELINE OSKUSTEAVE JA TIITLIVÕISTLUSTE 
TULEMUSED



Jüri Tamm 2016

Me peame valmistama ette keskkonna, kus rahvuslikud 
alaliidud ja muud spordiorganisatsioonid saaksid täita 
veelgi aktiivsemat rolli.

Spordialaliidud on olümpialiikumise elumahl. Nende toimimine 
kehastab avalikku huvi, mis peaks julgustama riiki toetama 
materiaalselt alaliitude tegevusi. 

EUL EESMÄRK NR 3:

TUGEV ALALIIT EESTIS – HÄSTI KOMPLEKTEERITUD TIIM, UUED INITSIATIIVID, 
PÜHENDUMUS



OHUD, RISKIDVÕIMALUSED

EUL saavutusspordi väljakutsed täna 

Harrastajad
ca 17 000

TOP 3-4 alaliit

s.h. Põhja-
Eestis ca 80% 

Noortesport ca 
14 000

TOP 2 alaliit

Sertifitseeritud 
treenerid 
ca 260

TOP 2 alaliit

Tipptasemel 
treeningmahud

ca 25-30% 
väiksemad

Olümpiadistantside 
(s.t. 50 m ujula)

treeningtingimused
minimaalsed

Olümpiadistantside
(s.t. 50 m ujula)

võistlustingimused
minimaalsed 

Saavutusspordi 
tipptulemused 
kaugenevad 

maailmatipust

Klubide arv ja 
tegutsemise 

professionaalsus 
kasvab

Saavutussporti 
toetav taristu on 
viimasel 10  -15 

aastal 
pärssinud Eesti 

ujumise arengut

Uued initsiatiivid: 
nt algõpetus

Õpime Ujuma,
kujundujumine, 

veepall



EUL nägemus saavutusspordi taristu osas 

Sportbasseinid
sportlik õhkkond

Taristu ka teiste 
huvigruppide toetuseks 
(kaitsevägi, merevägi 

vetelpääste, 
päästeamet jne) 

Taristu ka teiste 
spordialade toetuseks 

(paraujumine, 
allveeujumine, triatlon, 

purjetamine, jm.)

Tipptasemel 
treeningmahtude 

kasv – rohkem 
kvaliteetset vett

Olümpiadistantside 
(s.t. 50 m ujula)

võistlustingimuste
loomine 

(sic! publik)

Integreeritus muude 
treeningvõimalustega
(jõusaalid, ÜKE saal, 
mängusaalid, vabas 

õhus üld-kehaline jne)

Spordiklubide 
professionaalsuse kasv 
treeningute läbiviimisel 

(sh algõppe võimalused)

Uute spordialade taimelava 
(veepall, kujundujumine, 

vetelpääste, muud veelised 
alad)

Veepinna kasv
25 000m2 - >

40 000 m2



EUL toetus taristuprojektide osas 

Ekspertide 
kaasamine

ujulate 
kontseptsiooni 
väljatöötamisel

Muud initsiatiivid:
spordilaagrid, Õpime 

Ujuma, liikumisharrastuse 
propageerimine jne

Koostöö teiste 
spordialade 

liitudega ujula 
kasutamiseks

Ekspertide 
kaasamine

ujulate igapäevase 
elu korraldamiseks

Tipptasemel 
võistluste 

korraldamine

Spordiklubide
kaasamine muude 
treeningvõimaluste 

kasutamiseks

Spordiklubide 
kaasamine 

ujulate 
kasutamiseks

Uute spordialade 
käivitamine/ellu äratamine
(nt. veepall, kujundujumine, 

teised veelised alad)

Veepinna kasv
25 000m2 - >

40 000 m2



EUL tiim taristuprojektide osas 

EUL juhatuse tugi
(eraldi komisjon 

koos vastutajaga)

EUL tegevjuhtkond

EUL liikmete 
esindajad 

(vabatahtlikud)

Tugi 
taristuprojektide 
peremeestele

EUL tippsportlased 
turunduseesmärkidel



EUL valmisolek nõustada ujulate osas 
seisuga mai 2021

Detail-
planeeringu

faas

Projekteerimise 
faas

Ehituse faas Kasutuse faas
Idee, mõte, 

soov

• Smuuli tn. 
Vabaajakeskus

• Muhu Ujula
(3x25m)

• Tondiraba ujula 
(10x50m, 
4x25m)

• Tartu x ujula 
(10x50m)

• Hiiu Kool 
(?x25m)

• Nõmme
väliujula
rekonstr

• Põltsamaa 
ujula (4x25m)

• Tartu 
Annelinna 
ujula (???)

• Elva ujula
(6x25m)

• Tapa Ujula
(6x25 m)

• Võru Ujula
(6 x 25m)

• Viljandi Aqva
ujula (8x25m)

• Tõrva
Mõnula
(3x25m)

• Kalev SPA
• Suure-Jaani 
veekeskus (4x25m)

• Paide ujula (4x25m)
• Mustamäe ujula

(6x25m) 
• Kose ujula (4x25m)
• Sõle ujula (8x25m)
• Pärnu ujula (8x25m)
• Narva SKA ujula

(8x25m)
• Kohtla-Järve ujula

(10x25m)
• …..



Lisa 1: EUL nõuded sportujulate osas 

10 rajaga 50m ujula, ühtlase 2-3m sügavusega 
keskelt poolitatav vaheseinaga bassein - tagab ujula maksimaalse funktsionaalsuse ja kasutuse, 

võimaldab ujulas samaaegselt teenindada erinevaid sihtrühmasid (ujujad (sport- ja harrastajad), veepall, 
ujumise algõpe jpt.). Samuti annab ühe basseini baasil korraldada nii 50m kui ka 25m võistluseid

25 m soojendusbassein, mida 
võistlusvälisel ajal peaks saama 

kasutada algõppeks/laste/noorte 
treeninguteks, vesiaeroobika

lastebassein (algõppe 
tingimustele vastav, 

sügavus/mõõtmed/temp
eratuur)

vesiaeroobika/fitness bassein - NB! peab 
olema üldisest ujula alast eraldatud 
(muusika segab treeninguid, õppetunde) 
ja ei tohi olla sama, mis õppebassein 
(algõppe ja vesiaeroobika tunnid kattuvad 
ajaliselt) või siis olema loodud 50m basseini 
põhja liigutamine ja kõrvaklappide 
kasutamine vesiaeroobika tunni ajal

tribüünid 
(vähemalt 

400-500 kohta)

ristkasutusvõimalus jõusaalid, 
ÜKE saalid, pallisaalid jms 

(ujujatel on vaja teha füüsilise 
ettevalmistuse treeninguid ja 

teatud tasemest ei piisa selleks 
ujulas olev ÜKE ala)



Lisa 2: EUL nõuded sportujulate osas 

lisandväärtust annaks ristkasutusvõimalus kergliiklusteede ja jooksuradadega (suurendaks oluliselt 
kliendibaasi nt. triatloni ja viievõistluse harrastajate näol), looks ujujatele paremad ÜKE treeningu 

võimalused

abiruume taastumisteenusteks, 
koolitusteks, koosolekuteks, 

võistluskorraldusteks

lisandväärtust looks hea 
logistiline asukoht 

ühistranspordi 
kasutajatele

lisandväärtust annaks 
toitlustuskoha olemasolu, mis 
annaks võimaluse laagrite 
korraldamiseks ja võistlejate 
toitlustamiseks

lisandväärtust annaks 
hotell/hostel, mis võimaldaks 

laagrite ja välislaagrite 
korraldamist, võistluste ajal 

võistlejate majutamist



Tänud !

EUL taristukomisjoni eestvedaja  Erko Tamuri
erko@itera.ee; mob: 5163651

EUL peasekretär Pille Tali
pille@swimming.ee; mob: 53498496

EUL taristukomisjoni liikmed:
Merli Didvig, Orca Swim Club juhataja
Tõnu Meijel, EUL juhatuse liige
Toni Meijel, EUL juhatuse liige
Erkki Vapper, EUL juhatuse liige

EUL president Simon Renno
simonrenno@gmail.com; mob: 562 16226


