
EVTK juhatuse koosolek 
 
Aeg: 17.03.2021, kell 13.00 
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Päevakord: 
 
1. Noortevõistlused 2020/2021 
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 09. märts 
2021 korraldusega nr 111) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on kehtestatud  
vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste 
korraldamise piirangud alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021 (kaasa arvatud). Sellega 
seoses sisetingimustes ei ole treenimine lubatud. 
 
Arvestades eeltooduga, arutas EVTK juhatus tekkinud keerulist olukorda ja avaldas 
lootust, et ei kuuluta veel käimasolevat noorte võistluste hooaega lõppenuks, vaid soovib 
hinnata edaspidiseid võimalusi. Eesmärgiks oleks esmalt mängida lõpuni veel pooleli 
jäänud Eesti karikavõistlused ja seejärel Eesti meistrivõistlused. 
 
Otsustati 1. Oodata ära uued Vabariigi Valitsuse otsused peale 11. aprilli ning seejärel 
koguneb EVTK juhatus uuesti 19. aprillil ning teeb siis käimasolevat hooaega puudutavad 
uued otsused. 
 
2. Noortespordi toetuse jaotus 2021 aastal  
EVTK juhatust informeeriti Kultuuriministeeriumi poolt 2021 EVF-ile eraldatava 
riigieelarvelise noortespordi toetuse eeldatavast summast, mis on 101 420.- eurot.  
 
Otsustati 1. Kinnitada riiklike noorterahade jaotus, mis on nii saali- kui rannavõrkpallis 
koostatud eelnevate aastatega samadel alustel (kolme eelneva aasta jooksul EVF 
tiitlivõisttlustel kogutud koondpuntid ja punktid koondislaste eest).  
 
Otsustati 2. Teha EVF juhatusele ettepanek, et klubidele ja spordikoolidele jaotatavaks 
summaks on Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetusest 76 065 EUR (75%) millest 
saalivõrkpall moodustab 90% ja rannavõrkpall 10% 
  Koondislased   Punktid    
SAAL:  250.- x 73 = 18 250.-  20.165 x 2484 = 50 089.50   
RAND:   90.- x 24 =   2 160.-  46.769.- x 119 =   5 565.50  
KOKKU:            20 410.-  +   55 655.-  = 76 065.- 
 
3. Noortespordile riigieeolarvelise toetuse eraldamise alused EVF-is 2021.a. 
Koosatud oli Noorteraha punktid 2021 tabel ja tabel Koondislaste osas 2021. 
 
Otsustati 1. Kinnitada Noortespordile riigieelarvelise toetuse eraldamise alused EVF-is 
2021.aastal. 
 
4. EVTK juhatuse valimine. 
EVTK juhatuse volitused lõppesid 2020 aasta juuni seisuga, kui möödus 3 aastat EVTK 
üldkogu koosolekust Viljandis. Eriolukorrast tulenevalt pikenesid EVTK juhatuse volitused 
automaatselt oktoobri lõpuni. Kuni tänaseni aga ei ole olnud võimalik kokku kutsuda 
üldkogu et valida ka uus EVTK juhatus.  



Sellest tulenevalt paluda EVF juhatusel vaadata üle nende 30.09.20. koosolekul tehtud 
otsus (pikendada volitusi hiljemalt 1. juununi 2021) ja pikendada EVTK juhatuse volitusi 
kuni 1.septembrini 2021 või kuni EVTK üldkogu varasema toimumiseni.  
 
Otsustati: Paluda pikendada EVTK juhatuse volitusi hooaja lõpuni (hiljemalt 1.septembrini 
2021) või kuni EVTK üldkogu varasema toimumiseni. 
 
5. Konkurss noortekoondiste vanemtreenerite leidmiseks  
Otsus: EVF sekretariaat kuulutab 17. märtsil 2021 toimunud Treenerite Kogu juhatuse 
otsuse alusel välja konkursi poeglaste 2007.a. ja nooremad ning tütarlaste 2008.a. ja 
nooremad noortekoondistele vanemtreenerite leidmiseks. Taotluse esitamise tähtaeg on 3. 
mai 2021. Taotluses tuleb esitada oma lühinägemus koondise komplekteerimise, 
tegutsemise ja eesmärkidekohta ning lisada taotleja lühi-CV. Taotluse palume esitada 
elektrooniliselt evf@evf.ee 
 
6. Veebikoolitused  
 
6.1. Rando Soome teavitas võimalusest viia aprilli lõpus läbi Eesti treeneritele mõeldud 
veebikoolitus, mille viiks läbi endine Austraalia koondise peatreener Mark Lebedew. Arutati 
teemade ringi, mis võiksid noortetreenereid huvitada. 
Otsus: Rainer Vassiljevile on palve Mark Lebedewiga ühendust võtta ning rääkida temaga 
pakutavatest teemadest ning koolituse pikkusest ja kuupäevadest. 
 
6.2. Rando Soome tutvustas plaani alustada alates järgmisest nädalast üleriiklikke laste 
Zoomitreeninguid, mida juhiksid mitmed Eesti koondise mängijad, eesotsas Robert Tähe, 
Martti Juhkami, Kert Toobali ja Kertu Laagiga. 
Treeningute jooksul on võimalik ka meie tippmängijatele küsimusi esitada. 
 
6.3. Rando Soome tutvustas ka EVF-i eeloleva suve projekti, kus koostöös kohalike 
omavalitsustega korraldatakse üle Eesti lastele tasuta võrkpallitreeninguid. Treeningute 
rahastus tuleb KOV-idelt endalt ja selle projekti abil loodame tekitada lastes huvi 
võrkpallitreeningute kohta ning julgustame neid sügisel liituma lähduses olevate 
võrkpalligruppidega. 
 
 
 


