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Vastus Kultuuriministeeriumi poolt esitatud nõudmis tele 
 

 „Kokkuvõte 26.02.2009.a. riigieelarvelise lepingu 8/801 
noortespordi toetuse kasutamise aruandest” 
 

ning selgitus koostatud aruandele 
 
 
 
25.augustil 2010.a. saadeti Eesti Maleliidule kokkuvõte 26.02.2009.a riigieelarvelise lepingu nr. 8/801 
noortespordi toetuse kasutamise aruandest, milles on ka esitatud Kultuuriministeeriumi nõudmised EML-le. 
 

1. EML likvideerida oma võlgnevus 5 maleklubi ees, kokku summas 4019,05 krooni 31.augustiks 2010 
ja informeerida sellest Kultuuriministeeriumi. 

 

Vastus: 
a) EML likvideeris 3 klubi ees võlgnevuse (MK Kaissa – 87,88 krooni; MA Šahh ja Garde – 24,47 

krooni; Tartu SK Kalev – 100 krooni) 25.augustil 2010.a (maksekorraldused lisatud). 
b) MTÜ Vabaettur ees ei olnud EML võlglane ning klubi poolt on KM-le esitatud kahjuks valed 

andmed. 13.mail 2010 tegi EML raamatupidamine MTÜ-le Vabaettur arve litsentsitasudele summas 
1400 krooni ning saatis selle meiliga klubi juhile. Kuna varasemate arvete osas oli MTÜ Vabaettur 
soovinud tasaarveldust, siis ka seekord küsisime, et kas klubi soovib tasaarveldust, millele klubi 
juht (I.Krupenski) vastas jaatavalt. Arve ja kirjavahetus on lisatud. Ka hilisemast kirjavahetusest 
klubi juhiga selgub, et ta on olnud tasaarveldusega nõus. 
Aruandes esitatud summadele on EML lisaks klubile üle kandnud 2900 krooni rohkem noortespordi 
toetust 2009.a. eest, mida klubi ei ole EML-le siiani tagastanud. Ja seda vaatamata EML palvele, 
tagastada ekslikult enammakstud noortespordi toetus. 

c) Samuti ei ole EML võlglane noortespordi toetuste ülekandmise osas MTÜ Caissa MK ees summas 
2406,70 krooni. 
30.juunil EML-i ametliku esindaja poolt KM-le saadetud kirjale oli muuhulgas lisatud ka täpsustatud 
ülevaade noortespordi rahade arveldustest klubidega. MTÜ-ga Caissa tegi EML poolte kokkuleppel 
tasaarvelduse 16.juunil summas 300 krooni (arve nr. 49, klubi 2010.a liikmemaks) ning summas 
2200 krooni (arve nr. 90, M.Olde ja G.Olde MM-võistluste FIDE registreerimistasu a`1100 kr 
võistleja kohta). Seega oli ka see võlgnevus klubi ees likvideeritud juba 16.juunil 2010. 

 

Seega on EML-i hinnangul KM-i nõudmiste punkt 1 täies ulatuses täidetud. 
 

2. EML juhatusel teha järeldused esitatud aruande kokkuvõttes esiletoodud puudustest ja edaspidi: 
2.1 täita korrektselt ja kõrvalekaldumatult riigieelarvelise toetuse lepingus sätestatud kohustusi, 

muu hulgas kinni pidada ülevaadete ja aruannete esitamise tähtaegadest; 
2.2 avalikustada kõik EML juhatuse koosoleku otsused EML koduleheküljel, teiste otsuste hulgas 

ka noortespordi toetuse jaotamise kriteeriumid ja jaotatud toetused; 
2.3 toetuse saajatega sõlmida lepingud. 

 

Vastus: 
 

EML juhatus suhtub täie tõsidusega KM-i poolt tehtud märkustesse ning täidab korrektselt kõik lepingust 
ning seadustest tulenevad kohustused. Samuti on siiani olnud EML koduleheküljel üleval kõik EML juhatuse 
otsused, mis tulenevad KM-ga sõlmitud lepingust (sh. noortespordi jaotuse kriteeriumid ning jaotuskava). 
Nimetatud dokumendid on aadressil: http://www.maleliit.ee/modules.php?name=Dokumendid&d=1 
Samuti on sõlmitud noortespordi toetuse saajatega vastavad lepingud. 



 
 
Siinkohal anname ka täiendava selgituse aruandes esitatud punkti 6 kohta, milles EML olevat esitanud KM-
le ebatäpseid andmeid ning mis võivad KM-i hinnangul viidata puudustele EML arvestussüsteemides. 
 
2009.aasta novembris esitatud aruandes olid tõesti mõned ebatäpsused, sest selleks hetkeks ei olnud 
kontrollitud kogu majandusaastat ning enamasti on nimetatud toetused eraldatud klubidele täiendavalt 
EML-le jääva 25% arvelt Eesti noorte MV-te korralduseks. Kinnitame, et KM-i poolt välja toodud tehingud 
toimusid nimetatud kuupäevadel. 
Haapsalu MK-le kanti üle noortespordi toetus 600 krooni, mis on klubi noortespordi täiendav toetus EMV-te 
korralduseks; SK Valge Ratsu toetus 1000 krooni on samuti noortespordi täiendav toetus EMV-te 
korralduseks; MTÜ-le Vabaettur kanti 23.03.2009 üle noortespordi toetust summas 7255 krooni, kuid 
mingitel põhjustel ei olnud see summa jõudnud klubile kohale ning tuli hiljem EML arvele tagasi; Lasnamäe 
NMK-le üle kantud summa on 3300 krooni ning siin oli tegemist meie näpuveaga 
raamatupidamisprogrammis; samuti oli kogemata välja jäänud tookordsest aruandest Šahh ja Garde`le 
makstud summa 11000 krooni.  
 
 
 
Ülaltoodud selgituste ja lisatud dokumentidega loeme Kultuuriministeeriumi poolt leitud puudused 
kõrvaldatuks ning palume KM-i Spordiosakonnal saata Eesti Maleliidule 2010. aastaks eraldatud 
tegevtoetuse ja noortespordi toetuste lepingute projektid, et need  võimalikult kiiresti allkirjastada. 
 
 
 
 
Koostööd soovides, 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Hendrik Olde 
EML juhatuse esimees 
 
 
 
 
 
Lisad: 
 

- Maksekorralduse koopiad (MK Kaissa; Šahh ja Garde; Tartu SK Kalev)  25.aug. ülekannete kohta; 
 

- Esitatud arve MTÜ-le Vabaettur (summas 1400 kr) ning meilivahetus I.Krupenskiga; 
 

- Maksekorraldused, mis olid 2009.a. esitatud aruandes (Haapsalu MK; SK Valge Ratsu; MTÜ 
Vabaettur) ja ei kajastu enam 2010.a mais esitatud aruandes 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


