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Eesti Maleliidu (EML) üldkoosoleku protokoll 
 

Aeg: 05.07.2009 
Koht: Paide, Paide Raamatukogu (Lai tn.33) 
 
Algus: 12.00 
Lõpp: 13.35 
 
 
Üldkoosoleku juhataja: Ants Prii 
Protokollija: Marko Siil 
 
Üldkoosolekul esindatud EML liikmed: 
1. Saku Maleklubi; 
2. Akadeemiline Maleselts;  
3. Põlva Male-Kabeklubi;  
4. Pärnu Maleklubi; 
5. MTÜ Viljandi Maleselts;  
6. SK Pärnumaa Maleklubi;  
7. Spordiklubi Reval-Sport; 
8. Kadrioru Maleklubi; 
9. Sillamäe Spordiklubi Kalev; 
10. Avatud Spordi- ja Kultuuriselts; 
11. SK Maletäht; 
12. Hiiumaa Maleklubi; 
13. Tartu Ülikooli Maleklubi; 
14. Maleklubi Avesta; 
15. Spordiklubi Illi; 
16. Lasnamäe Noorte Maleklubi; 
17. Saue Male-Kabeklubi; 
18. Haapsalu Maleklubi; 
19. SK Valge Ratsu; 
20. Male-ja Spordiklubi Kasmar;  
21. Saaremaa Maleklubi; 
22. Tõnu Truusi Malekoolkond; 
23. Maleklubi Šahh ja Garde; 
24. Maleklubi Email Klubi;  
25. Järva Noorte Maleklubi; 
26. Jana Airapetjani Noorte MK; 
27. Tallinna Reaalkooli SK; 
28. MTÜ Caissa Maleklubi; 
29. Tartu Spordiselts „Kalev“; 
30. Narva Maleklubi KAISSA. 
 
Seega on esindatud 30 liikmesklubi 45-st, mistõttu on üldkoosolek otsustusvõimeline. 
Kahjuks küll mitte põhikirjas muudatuste tegemiseks, sest põhikirja muutmiseks on 
vaja, et üldkoosolekul oleks esindatud üle 2/3 EML liikmetest (s.o. 31 liiget).  
 
Külalised: Gert Elmaste (Viljandi MS) 
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Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine  
3. Koosoleku reglemendi kinnitamine  
4. EML 2008.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine  
5. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine  
6. EML põhikirja muutmine tulenevalt MTÜS muudatustest 
7. Muud küsimused 

 
 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 
 
H. Olde: juhatuse poolt on ettepanek valida koosoleku juhatajaks Ants Prii, 
protokollijaks Marko Siil. Kas on teisi ettepanekuid? Ei näi olevat. 
 
H. Olde:: Kes on selle poolt, et valida koosoleku juhatajaks Ants Prii?  
30 poolt, vastu 0, erapooletuid 0.  
Otsus: Ants Prii on valitud koosoleku juhatajaks. 

 
H. Olde: Kes on selle poolt, et valida koosoleku protokollijaks Marko Siil?  
30 poolt, vastu 0, erapooletuid 0.  
Otsus: Marko Siil on valitud koosoleku protokollijaks. 
 
Palun A.Prii’l ja M.Siil’il asuda oma ülesandeid täitma. 
 
 
2. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 
A.Prii: Tänan klubide esindajaid koosoleku juhatajaks valimise eest. Teen ettepaneku 
kinnitada päevakord juhatuse poolt saadetud kujul. Kas on teisi ettepanekuid. Ei näi 
olevat. Palun hääletada, kes on etteantud päevakorra poolt.  
29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0.  
Otsus: Kinnitada päevakord juhatuse poolt saadetud kujul. 

 
 
3. Koosoleku reglemendi kinnitamine 
A.Prii: Ettepanek on lõpetada koosolek kell 13.30 ja teha ilma vaheajata. 
Ettekanneteks anda aega kuni 15 min, igale osalejale 3 küsimust päevakorrapunkti 
kohta, vastused küsimustele à 2 minutit. Viimase päevakorrapunkti – Muud küsimused 
– juures kuni 5 minutit sõnavõtuks. Palun ka sõnavõtjal-küsijal ennast tutvustada (nimi 
ja klubi). 
 
A.Prii: Hääletamisest. See on avalik. Salajast hääletamist rakendatakse kui keegi seda 
nõuab.  
 
A.Prii: kes on reglemendi kinnitamise poolt? 
30 poolt, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus: Kinnitada üldkoosoleku reglement. 
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4. Eesti Maleliidu 2008.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande 
kinnitamine  

 
A.Prii:  4. päevakorrapunkt, sõna saab H. Olde. 
 

H.Olde: Majandusaasta aruandega on kõik saanud tutvuda, ma ei hakka seda 
punktuaalselt ette lugema. Üritan vastata ka küsimustele, millised tõstatasid 5 klubi 
detsembris ja millistele ümarlaual vastust ei tahetud. 
 
2008.aastal osalesid maletajad järgmistel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel:  
- Maleolümpia Dresdenis (meeskond ja naiskond) 
- Euroopa naiste meistrivõistlused (M. Tsõganova) 
- Euroopa meeste meistrivõistlused (K. Külaots) 
- Maailma mõttespordi mängud 
- Euroopa noorte meistrivõistlused 
- Noorte maailmameistrivõistlused 
- Euroopa Liidu noorte meistrivõistlused 
- Amatööride maailmameistrivõistlused  
 
Rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemused 
2008.aasta oli sportlike tulemuste poolest Eesti maletajatele edukas. Aleksandr 
Volodin saavutas kuni 18-aastaste noormeeste Euroopa kiirmale meistrivõistlustel 
esimese koha ning Triin Narva saavutas kuni 14-aastaste neidude Euroopa kiirmale 
meistrivõistlustel kolmanda koha. Eesti kuni 14-aastaste koondis saavutas Euroopa 
noorte kiirmale MV-l 4.koha. 1. Maailma mõttespordi mängudel saavutas Eesti 
meeskond välk- ja kiirmales 6.koha (viimastes voorudes mängiti edukalt India vastu). 
Eesti meeskond ja naiskond osalesid edukalt Dresdeni maleolümpial, kus naiskond 
saavutas 32.koha ja meeskond 33.koha 
Erasponsorite abil oli võimalik esmakordselt palgata koondiseid juhendama 
tippspetsialist – Aleksandr Halifman. 
 
Toetus sponsoritelt ja reklaam 
2008.aastal sõlmis Eesti Maleliit reklaamlepingud suuremate ettevõtmiste 
rahastamiseks. 
- aasta kõige suuremahulisemaks projektiks oli Eesti koondistele treeneri kaasamine 
maleolümpia ettevalmistuse protsessi ning maleolümpial osalemiseks. Vastavalt 
sõlmitud reklaamlepingule OÜ-ga Novaator Invest, õnnestus kaasata koondise 
treeneriks eksmaailmameister Aleksandr Halifman Venemaalt. 
- noorte ja täiskasvanute 2008.aasta nädalalõputurniiride sarja peasponsor oli 
sõlmitud reklaamlepingu alusel AS Itella. Samuti toetas noorte nädalalõputurniiride 
sarja Baltic Chess Group, mille poolt pandi parimatele noortele välja 
maleprogrammid. 
- juba mitmendat aastat on Eesti meeste ja naiste meistrivõistluste peasponsoriks AS 
Ekspress Grupp ning võistluste ametlik nimi on „Eesti Ekspressi meistrivõistlused”. 
- Eesti kiirmale meistrivõistluste ja Lembit Olli mälestusturniiri peasponsoriks oli AS 
Ottender ja Valgmäe.  
Samuti toetasid AS Tallinna Vesi ja Kõo vald oma sportlaste ettevalmistust (Olav Sepp 
ja Tuuli Vahtra), kes esindasid Eestit maleolümpial. 
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2008.aastal oli erasektorist kaasatud reklaamvahendite kogumaht üle 340 tuhande 
krooni (riigieelarveline toetus oli 349 000 krooni). Lisaks kaasati erinevate projektide 
toetajatena erasektori vahendeid teenustena, mille abil saime kokkuhoidu 
majutusteenuste ostmisel ning võistlusruumide rentimisel (nt Presidendinõukogu 
majutus Radisson SAS-s). 
 
- Eesti Olümpiakomitee eraldas maletajatele maleolümpiaks esindusvormid. 
Samasuguseid esindusvorme kandis Eesti delegatsioon 2008.aasta Pekingi 
suveolümpial. 
 
- Koostöös AS -ga Jalajälg soetati meeste – ja naistekoondisele spordivarustus, mis oli 
ühtlasi reklaamikandjaks sponsorlepingu tingimuste täitmisel. 
 
EML üritused  
Suurematest üritustest korraldati:  
- 2008.aastal tähistati Eestis Paul Kerese 92 sünniaastapäeva.  
ESS Kalev korraldas koostöös Eesti Maleliiduga rahvusvahelise kiirturniiri „Meenutades 
Paul Kerest”. Eesti Maleliidu poolt korraldati festivali raames toimuv šveitsi süsteemis 
lahtine turniir (Eesti noorte lahtised meistrivõistlused, osales 148 last) ning kinnised 
ringsüsteemiga turniirid suurmeistri ja rahvusvahelise meistri normi täitmise 
võimalusega (kokku korraldati üks turniir meestele ning üks turniir naistele, kus osalesid 
kõik meie tugevamad koondislased).  
Mälestusfestivali programmis toimusid lisaks ESS Kalev eestvedamisel samuti 
firmaspordi meistrivõistlused ja koolide karikavõistlused. 
 
2008.aastal korraldati Eestis üle 260 malevõistluse, millelt arvestati maletajatele 
reitinguid. 
 
Eesti meistrivõistlused tavamales toimusid meestele, naistele, noortele (U-8 (53 last); U-
10 (68 last); U-12; U-14; U-16; U-18 ja U-20), seenioridele ning klubidele (täiskasvanud + 
noored). Kokku korraldati Eesti meistrivõistlusi tavamales 18-s erinevas vanuseastmes 
ja kategoorias. Lisaks korraldati Eesti kiirmale meistrivõistlused viies kategoorias ( 
mehed, naised, noormehed, neiud, seeniorid) ning välkmale meistrivõistlused kuues 
kategoorias (mehed, naised, noormehed, neiud, seeniorid, klubid). Seega toimusid 
2008.aastal Eesti meistrivõistlused kokku 29 erinevas kategoorias. 
 
Arved.ee nädalalõputurniiride sarjas toimus kokku täiskasvanutele 21 erinevat 
osavõistlust ning noortele (U-10; U-12 ja U-16) igas vanusegrupis viisteist osavõistlust. 
Sarja erinevatel osaturniiridel osalesid kõik meie paremad maletajad ning 
täiskasvanute koondarvestuses olid paremad: suurmeister Igor Švõrjov, 
rahvusvaheline meister Ülar Lauk ja suurmeister Meelis Kanep. 
Noorteturniiride koondarvestuse võitjad olid: U-10 Anna Sagadijeva; U-12 Marti Medar 
ja U-16 Ranel Tammela. 
Täiskasvanute turniiridel osales 993 maletajat, koos noortega aga osales 
nädalalõpusarjas ~1900 maletajat. 
 
Noorteraha – 2008.aasta kohustus klubide ees 412 500 krooni; reaalselt 2008.aasta 
eest kanti klubidele 404 320 krooni; lisaks vähendati eelmiste perioodide võlgnevust 
klubide ees summas 58 113 krooni. 
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EML juhatuse tagasiastumise nõue -  
Esitati eelmise aasta lõpus 5 klubi poolt. 
Üks argumentidest oli ka see, et EML pole piisavalt põhjendanud, miks T.Fomina ei 
osalenud 2004.a. maleolümpial. Esitan teile siinkohal tabeli, kust on näha, et Eesti 
koondises on alati osalenud jooksva aasta Eesti MV pronksmedali omanikud (v.a. 
Külaots 1998 ja Volodin 2008).  
 
Suhted klubidega – klubi peaks olema alaliidule partner, sest ükski alaliit ei pea üleval 
klubisid. 
 
Artur Partasjuk ütles, et klubid ei suuda elus püsida ning süüdistavad siis alaliitu. 
Sportlased suhtlevad alaliiduga läbi klubi, klubi ei saa sõltuda vaid alaliidu poolt 
eraldatavatest toetustest. 
 
 
A.Prii: Aeg on läbi, kas on küsimusi? 
 
Kristjan Sander (Tartu Ülikooli MK): Majandusaasta aruandes kajastub võlg juhatuse 
liikmele vähemalt 2 aastat juba, millal see tuleb tagasi maksta? 
 
H.Olde: see on EML presidendi poolt antud laen, tagasi tuleb see maksta 2009.aastal. 
 
Toomas Mihkelev (Järva Noorte MK): kas riigilt tulev noorteraha peab vaid noortele 
minema? 
 
H.Olde: 75% rahast peame klubidele üle kandma. 25% jääb EML’le noortemale 
arendamiseks. Senini oleme teinekord olemasoleva raha arvel ka täiskasvanute MV 
korraldanud. Enam nii ei tee. 
 
K.Sander: millal ja kas on 2009.a. noorteraha üle kantud? 
 
H.Olde: aasta 2009 veel kestab, võlgu ei ole. 
 
Gert Elmaste (külaline, Viljandi MS): eelarve tuleks ka kokku panna. Kas juhatus on 
eelarve teinud ja kas klubid ka saavad tutvuda? Ja teine küsimus: kas kulutusi on 
võimalik kokku tõmmata? 
 
H.Olde: riikki kärpis alles nüüd, tuleb täiendavgi lisaeelarve esitada. Oleme 
minimaalsete kulutustega kõik MV läbi viinud. Eelarvet koostada ei saa, kuna riikliku 
toetuse suurust ei tea. On olemas maleliidu sisene kulude-tulude arvestus. 
EML palgal on 3 inimest – H.Olde, raamatupidaja K.Juhkental ja IT-spetsialist M.Kolk. 
Ka juhatuse liige P.Leito leidis, et kärpida pole võimalik. 
 
K.Sander: mida tähendab maleliidu sisemine, meie see olemegi. 
 
H.Olde: ühed on tööasjad, me teeme tööd. 
 
G.Elmaste: tuleks kaaluda siiski kärbete tegemist, nt auto kompensatsiooni, mõelda 
raamatupidamise kulude peale jne. Kas juhatus on mingeid otsuseid sel teemal 
teinud? 
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H.Olde: eelmise aasta palgafondis on ka A.Halifmani töötasu sees. 
 
G.Elmaste: tulen kolmapäeval juhatuse protokolle vaatama. 
 
Ants Prii (SK Illi): kuidas 2008.a tulem oli? 
 
H.Olde: laene oleme 140 000 tagasi maksnud. Lõpetasime 2008.aasta plussis, kulud 
tekkisid 2006, 2007 (FIDE Presidendinõukogu), ette raha ei anta. 
2009.a. võiks ideaalis olla see, et sel aastal saaksime Maailma Karika vahendeid, et 
saaksime vanu võlgu vähendada. Maleliidul on vaid struktuurisisesed võlad.  
H.Olde näitab rahade eraldusi aastatel 2002…2009. Näha on, et klubid on käimas 
otse rahastajate juures kaeblemas. 
 
K.Sander: mina kahtlen selles, et keegi EML liikmetest tegeleb raha mitteandmise 
taotlemisega. Kui EML juhatus rikub põhikirja, siis pole ime, et liidu liikmed sellest 
väljapoole teavitavad. On mõttetu pidada koosolekuid, kui need juriidiliselt siduvad 
pole. Tulemus jaanuari koosolekul oli 0, see ei vii kuhugi, see ongi probleem. 
 
Tõnu Truus (Tõnu Truusi Malekoolkond): mis puutub detsembri koosolekusse, siis oli 
selge, et enamus ei tahtnud arutada, kõik oli selge. 
 
Vello Kiiver (Kadrioru MK): vaevalt, et keegi on käinud maleliidu peale kaebamas. Kui 
käiakse juhatuse peale kaebamas, on see sama. 
 
G.Elmaste: ei ole mina elus öelnud, et ärge toetage Eesti Maleliitu. Mina pole jumal, 
seal on komisjonid, mina neid mõjutada ei saa. Raha eraldamiseks on kindlasti hea 
töö, siis kindlasti ka toetatakse. 
 
A.Prii: suur tänu, et opositsioon olemas on, muidu vaibuks elu ära. Saame ka iseend 
muuta, kakleme siin ära, ei saada negatiivseid signaale välja. Raha kaob lihtsalt ära 
(riigi käest). Praegu on tekkinud olukord, kus pole isegi teoreetilist võimalust raha 
kantida. 
 
Kersti Kivioja (Pärnumaa MK): mina olen klubi juhataja ning ise seda Vaadeldajat ei 
loe. Küll loeb seda minu abikaasa Endel Kivioja, keda te ilmselt tunnete. Tema ei saa 
sellest midagi aru. Miks Sander kogu aeg noorteraha osas sõna võtab? Ise ta ju 
noortega ei tegele. 
 
K.Sander: negatiivsed signaalid hakkavad välja minema, see on halb. Juhatus peaks 
paremini koostööd arendama. Juhatus reageerib vaid siis, kui avalikkuse poole 
pöördutakse. Ma ei ole nõus sellega, et EML peaks vaid noortega tegelema, olen 
eriarvamusel.  
 
Hendrik Olde (MSK Kasmar): K.Sander jaanuari ümarlaual ei osalenud. Anto Kasak 
ütles, et me ei esinda klubisid. Maleliidu juhatus on aruandev klubide ees. 
 
Jüri Schuster (Email Klubi): ma pole nõus kõigi asjadega, mida EML juhatus 
rahastanud on. Viimane asi, mida on vaja vältida, on noorterahade vähendamine. 
Maleliit peab toetama eelkõige noori. Meil ei ole sponsoreid. Kui riigi raha ei tule, 
peab tegevuse lõpetama. 
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A.Prii: Rohkem sõnavõtte ei näi selles päevakorrapunktis olevat. Panen hääletusele 
kinnitada tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne nii, nagu esitatud. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 30, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
 

OTSUS: Kinnitada Eesti Maleliidu 2008.a. tegevusaruanne ja raamatupidamise 

aastaaruanne. 
 
 
5. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine 
 
H. Olde: loeb ette audiitori järeldusotsuse.   
 
A.Prii: Kas on küsimusi H.Oldele audiitori otsuse kohta? 
 
Küsimusi ei ole. Sõnavõtte ei ole. 
 
A.Prii: Kes on poolt, et kinnitada audiitori järeldusotsus? 
 
Hääletuse tulemused: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
OTSUS: Kinnitada audiitori järeldusotsus.  
 
 
6. EML põhikirja muutmine 
 
A.Prii: Annan sõna Marko Siilile. 
 
M. Siil: Kuna meil vajalikku arvu klubisid kohal pole, siis pole meil täna võimalik 
põhikirja muudatusi vastu võtta. Seetõttu pole ka mõtet sellel teemal täna rohkem 
peatuda. Jääb mõne edaspidise üldkoosoleku otsustada.  
 
K.Sander: mõnikord kirjutatakse kõik muudatused põhikirja sisse, teine variant on, et 
seadust ümber ei kirjutata. Mina olen ise teise variandi pooldaja. Kuidas oli juhatuse 
seisukoht? 
 
M.Siil: oleme ka seda meelt, et seadust tervikuna pole mõtet põhikirja lisada, pigem 
kaldume II variandi poole. 
 
 
7. Muud küsimused 
 

H.Olde: soovin öelda kaks sõna MK’2011 kohta. Oleme seda täna korraldamas, 
reedel oli siin FIDE esindaja, vaidlesime nt teemadel: oma kohtunikud, oma 
maletajad (regulatsioonis on 3 kohta, meie tahame 4), elektroonilised ülekanded. Me 
ei taha olla vaid FIDE käsutäitjad. 
Samas, kui me ise kakleme alaliidu sees, siis võib tekkida olukord, kus Eesti Vabariik ja 
linn keelduvad meid toetamast. 
Palun ärme kempleme struktuurisiseselt. 
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G.Elmaste: ma ei väida, et keegi tahab konkreetselt maha võtta. EML ei suutnud 
ühtegi oma kokkulepet jaanuarist täita. 
 
K.Sander: selleks, et EML oleks usaldusväärne, peab juhatus täitma kokkuleppeid, 
põhikirja, seadust. Probleem ei ole isikutes, vaid viisis, kuidas liitu juhitakse. Mina 
Oldesse ei usu. 
 
T.Truus: putš, mis pidi toimuma, jäi ära. Klubid ei olnud juhatuse tagasikutsumisest 
huvitatud. Uuel juhatusel polnud mingit tegevuskava ega sponsorkava. Mina neid 
isikuid ei tea. 
 
K.Sander: olen kategooriliselt vastu, et oma põhikirjaliste õiguste realiseerimist peab 
keegi putšiks. Tegevuskava oli uuel juhatusel olemas. Tartu Ülikooli MK tegutseb 
tänase päevani. 
 
K.Kivioja: M.Sööt võttis mind kohe ette, kui eelmisele, 06.12.09 üldkoosolekule jõudsin. 
Näe Fomina, Külaots kandideerivad, võiksid neid toetada. Vastasin, et mina neid 
isikuid ei usalda, Kaidot huvitab vaid isiklik raha. Siis teatas Sööt, et tema on Mari 
Kinsigo õpilane ja vaatas mind imelikult, kui ma teda ikka toetada ei kavatsenud. 
Gert Elmaste süüdistas kunagi Jüri Sammulit raha kantimises, Jüri oli sellisest 
süüdistusest väga häiritud.  
 
G.Elmaste: kui meil pole eelarve osas kondikavagi, siis ei ole olukord kiita. 
 
A.Prii: ka Jõgeva linnal pole 2010.a. kondikava. 
 
K.Kivioja: kellega Olde on lepingu sõlminud, sel on rahad ka käes. 
 
T.Truus: mind oleks huvitanud, mida oleks uus juhatus teinud, sisulist asja ma ei näinud. 
Nimekirjas olid ka mõned vanad juhatuse liikmed, kes pole millegagi hakkama 
saanud. 
 
G.Elmaste: üldkoosolekule polegi võimalik tegevusplaani esitada. Kas tänasel 
juhatusel oli see enne valimisi? 
 
A.Prii: palve on, et need probleemid jääksid maleringkondade sisse, ärge ägestuge. 
 
G.Elmaste: tahan kolmapäeval tutvuda juhatuse protokollidega. 
 
 
A.Prii:  Kas on veel sõnavõtte? 
Kui ei ole, siis on päevakord on ammendatud. Loen koosoleku lõppenuks. Tänan 
koosolekut aktiivse töö eest. 
 
 
Koosoleku juhataja:       A.Prii 
 
 
Koosoleku protokollija:      M.Siil 


