
EVTK juhatuse koosolek 
 
Aeg: 22.03.2022 
Koht: vastused e-maili teel  
Kohal: Raigo Tatrik, Hendrik Rikand, Merle Keerutaja, Andrei Ojamets, Anatoli Kuprijanovits, 
Jaanika Jakobson, Riina Ernits, Raul Reiter, Sten Esna 
Osalesid: Helen Veermäe, Mihkel Sagar, Ülle Kama 
 
Päevakord: 
 
1. Noortespordi toetuse jaotus 2022 aastal  
EVTK juhatust informeeriti Kultuuriministeeriumi poolt 2022 EVF-ile eraldatava 
riigieelarvelise noortespordi toetuse eeldatavast summast, mis on 98953.- 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 olenemata Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetusest igal aastal sama 
fikseeritud summa, millest saalivõrkpall moodustab 90% (250.-EUR-i iga koondislane + 
22.26 EUR-i iga punkti hind) ja rannavõrkpall 10%.  
 
  Koondislased   Punktid    
SAAL:  250.- x 74 = 18 750.-  22.26 x 2232 = 49 684  
RAND:   90.- x 22 =   1 980.-  44.7.- x   120 =   5 364  
KOKKU:           20 730.-  +     55 048.-  = 75 778.- 
 
2. Noortespordile riigieeolarvelise toetuse eraldamise alused EVF-is 2022.a. 
Koosatud oli Noorteraha punktid 2022 tabel ja tabel Koondislaste osas 2022. 
 
Otsustati 1. Kinnitada Noortespordile riigieelarvelise toetuse eraldamise alused EVF-is 
2022.aastal. (Kinnitati EVTK juhatuse poolt 17.03.2022). 
 
Arvesse võetud erisused noortespordi toetuse eraldamise alustes EVF-is 2022.a. seoses 
Covid viiruse tõttu ära jäänud võistlustega. 
Ära jäänud turniiride eest ei anta ei täna (2020 EMV), kui ka järgmistel hooaegadel (2021 
Swedbank KV, EMV ja Balti klubide karika eest punkte.) Arvestatakse vaid neid punkte mis 
on nn.välja teenitud. Ära jäänud 2020 aasta Balti klubide karika punktid teenisid klubid 
sisuliselt välja EKV ja Swedbank KV eest ning vastavalt nendele tulemustele pannakse Eesti 
klubid pingeritta ja antakse vastavalt sellele Balti karika punktid siiski ära. Kuna ära jäänud 
võistluse tõttu jääb suures potis punkte vähemaks, on ettepanek vastavalt punkti hinda 
tõsta. Kui ennem oli punkti hind 20€ siis selle süsteemi kohaselt tuleks punkti hinnaks 22,82€ 
 
Koondislaste osas on ettepank arvestada nn. varasemat süsteemi kus võtsime aluseks 
vanima koondise kes väljas käis. Selle aasta tabelis käis 2001 koondis mängimas Kosovos 
oma EM-i 1 ringi. Tüdrukute 2002 aga ei jõudnudki sama EM-i mängima sest selleks ajaks 
oli juba COVID peal. Ehk pakutakse välja, et antud koondise tüdrukud läheksid siiski arvesse 
aga aluseks võetakse varasema aasta nimekiri.  
 
Järgnevatel aastatel võetakse aga nn.kaheks hooajaks nimekirjana arvesse nüüd sellel 
kevadel välja minevad 2003 ja 2004 koondiste nimekirjad. 
 


