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Eesti Maleliidu (EML) üldkoosoleku protokoll 
 

Aeg: 11.07.2010 
Koht: Tallinn, P.Kerese nimeline Malemaja (Vene tn.29) 
 
Algus: 11.15 
Lõpp: 12.55 
 
 
Üldkoosoleku juhataja: Ants Prii 
Protokollija: Marko Siil 
 
Üldkoosolekul esindatud EML liikmed: 
1. Saku Maleklubi; 
2. Keila Maleklubi; 
3. Akadeemiline Maleselts;  
4. Põlva Male-Kabeklubi;  
5. Pärnu Maleklubi; 
6. SK Pärnumaa Maleklubi;  
7. Spordiklubi Reval-Sport; 
8. Kadrioru Maleklubi; 
9. Sillamäe Spordiklubi Kalev; 
10. Valga Maleklubi; 
11. Avatud Spordi- ja Kultuuriselts; 
12. Spordiklubi Illi; 
13. Lasnamäe Noorte Maleklubi; 
14. Saue Male-Kabeklubi; 
15. Haapsalu Maleklubi; 
16. Kaido Külaotsa Malekool; 
17. SK Valge Ratsu; 
18. Male-ja Spordiklubi Kasmar;  
19. Saaremaa Maleklubi; 
20. SK Rapla Maleklubi; 
21. Tõnu Truusi Malekoolkond; 
22. Maleakadeemia Šahh ja Garde; 
23. Maleklubi Email Klubi;  
24. Järva Noorte Maleklubi; 
25. Jana Airapetjani Noorte MK; 
26. Tallinna Reaalkooli SK; 
27. MTÜ Caissa Maleklubi; 
28. Maardu Maleklubi; 
29. Tartu Spordiselts „Kalev“; 
30. Narva Maleklubi KAISSA; 
31. Spordiklubi Vanad Olümpiaalad; 
32. Maleklubi Lootus, 
 
Seega on esindatud 32 liikmesklubi 46-st, mistõttu on üldkoosolek otsustusvõimeline ka 
põhikirja muudatuste vastuvõtmiseks.  
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Külalised: Toomas Valgmäe (Viljandi MS), Margus Sööt (Vabaettur), Aare Külaots 
(Caissa). 
 
 
Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine  
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine  
3. EML 2009.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine  
4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine  
5. EML põhikirja muutmine  
6. EML juhatuse liikmete tagasiastumine ning uute asendusliikmete valimine 
7. Eesti meeskonna ja naiskonna osalemisest 2010.aasta maleolümpial Hantõ-

Mansiiskis 
8. Muud küsimused 

 
 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 
 
H. Olde: tänan kõiki klubisid, kes üldkoosolekule tulid ega allunud opositsiooni 
esindajate K.Sanderi, M.Söödi ja I.Krupenski provokatiivsetele avaldustele. M.Sööt on 
tänasele koosolekule registreerinud end muide külalisena, mitte aga MTÜ 
„Vabaettur“ esindajana. 
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?  
32 poolt, vastu 0, erapooletuid 0.  
Otsus: Ants Prii on valitud koosoleku juhatajaks. 

 
H. Olde: Kes on selle poolt, et valida koosoleku protokollijaks Marko Siil?  
32 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 reglemendi kinnitamine 
A.Prii: Ettepanek on lõpetada koosolek hiljemalt kell 13.15 ja teha ilma vaheajata. 
Ettekanneteks anda aega kuni 30 min, igale osalejale 3 küsimust päevakorrapunkti 
kohta, vastused küsimustele à 2 minutit. Sõnavõttudeks à 2 minutit. Viimase 
päevakorrapunkti – Muud küsimused – juures kuni 5 minutit sõnavõtuks.  
 
A.Prii: Hääletamisest. See on avalik. Salajast hääletamist rakendatakse kui keegi seda 
nõuab.  
 
A.Prii: kes on reglemendi kinnitamise poolt? 
32 poolt, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus: Kinnitada üldkoosoleku reglement. 
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3. Eesti Maleliidu 2009.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande 
kinnitamine  

 
 
A.Prii:  3. päevakorrapunkt, sõna saab H. Olde. 
 
H.Olde: Teile anti eelnevalt kätte EML 2009.a. majandusaasta aruanne, mis nüüd on 
mõneti teistsuguses vormis, sest tuleb alates sellest aastast esitada elektrooniliselt 
Äriregistrile.  
 
2008.a. detsembris algas siis opositsiooni poolt aktiivne vastutöötamine EML 
juhatusele, mistõttu halvenes 2009.a. oluliselt ka EML rahastamine. 
2010.a. pole EML riigieelarvest ühtegi senti saanud ehkki aasta 2009 oli Eestile viimase 
aja edukaim: võideti 2 noorte EM tiitlit (Ottomar Ladva), Euroopa Liidu noorte MV-l 
saadi 2 auhinnalist kohta (O.Ladva saavutas 2. ja Mai Narva 3.koha). Lisaks sai 
O.Ladva tavamale EM-l 6.koha, Kirill Tšukavin oli aga omavanuste MM-l 7. (olles ka 
parim eurooplane). 
Rahaliste vahendite puuduse tõttu jäi osalemata 2009.a. võistkondlikul EM-l, samuti ei 
olnud Eestist kedagi osalemas 2009.a. individuaalsel EM-l.  
 
2007.a. lubasid nii riik kui linn toetada MK korraldamist Tallinnas 2011.aastal, hiljem 
pole need lubadused vettpidavateks osutunud (eriti riigi tasandil), 2010.a. märtsis oli 
sellest pikem lugu ka telesaates „Pealtnägija“. 
 
2009.a. suvel otsustas riik vähendada EML’le 2009.aastaks riigieelarvest eraldatud 
raha ~55 000 krooni võrra. Sama aasta sügisel asus riik EML’i tugevalt auditeerima.  
 
Majandusaasta aruande olulisemad punktid on minu arvates järgmised: 

- maksuvõlg on oluliselt vähenenud; 
- sõiduauto kulud vähenesid ~56 000 krooni (2008.aasta liiga suurena tundunud 

summa sisaldas ka liisingulepingu esimest sissemaksu); 
- kommunaalkulud vähenesid, samuti kantseleikulud; 
- võlad hankijatele on suurenenud ~44 000 krooni võrra; 
- audiitorbüroole Tawest olime võlgu ~8000 krooni (tänaseks tasutud); 
- tasutud said Euroopa Maleliidu võlg (EOK abiga sel kevadel), samuti FIDE võlg 

(FIDE kasutas minu ja Margiti poolt tasutud MK-deposiiti EML võlgnevuste 
kustutamiseks); 

- EML töötajad pole töötasu saanud 2010.a. algusest (mina alates 2009.a. 
septembrist) 

 
A.Prii: tänan ettekandjat. Kas on küsimusi? 
 
Tanel Raig (K.Külaotsa Malekool): kuidas EML tegutseda saab, kui isegi palgaraha ei 
suudeta maksta? 
 
H.Olde: kõik suuremad nn välisvõlad (FIDE, Euroopa Maleliit) on tasutud, esimese 6 
kuu kalenderplaanis olnud Eesti MV on läbi viidud. Noorterahad 2009.a. eest on 
klubidele üle kantud. Otsime jätkuvalt sponsoreid. 
 
Toomas Mihkelev (Järva Noorte MK): Kas 300 000.- krooni suurune kohustus on 
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Carmeni ees? 
 
H.Olde: Jah. 
 
 
A.Prii: Rohkem sõnavõtte ei näi selles päevakorrapunktis olevat. Panen hääletusele 
kinnitada tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne nii, nagu esitatud. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 31, vastu 1, erapooletuid 0. 
 

OTSUS: Kinnitada Eesti Maleliidu 2009.a. tegevusaruanne ja raamatupidamise 

aastaaruanne. 
 
 
4. 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 32, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
OTSUS: Kinnitada audiitori järeldusotsus.  
 
 

5. EML põhikirja muutmine 
 
A.Prii: Annan sõna Marko Siilile. 
 
M. Siil: EML juhatus teeb ettepaneku viia Eesti Maleliidu põhikirja alljärgnevad 
muudatused (seoses juhatuse liikmete arvu võimaliku muutmisega seniselt 
minimaalselt 7-liikmelt väiksemale arvule – lõpliku liikmete arvu igal konkreetsel juhul, 
kui juhatuse liikmete valimised toimuvad, otsustab vastavalt põhikirja p.20 alap.-le 6 
EML üldkoosolek)  
 
 
Senine sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 7. Juhatuse koosolekutest kutsutakse osa võtma mõlemad 
valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat arvates 
nende määramisest üldkoosoleku poolt. 

Juhatuse liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 
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Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. 

Vähemalt pooled liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. 

 

Uus sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 5. Juhatuse koosolekutest kutsutakse vajadusel osa võtma 
mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat 
arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt. 

Juhatuse liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. 

Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 
49 või 491 kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti 
isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb liit, või kellel on 
keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel. 

Vähemalt pooled liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. 

 
A.Prii: Kas on küsimusi põhikirja muudatusettepanekute osas? 
 
T.Raig: Mis tähendab, et Eesti täiskasvanute meistreid kutsutakse juhatuse 
koosolekutele vajadusel? 
 
M.Siil: See tähendab reeglina seda, et Eesti täiskasvanute meistrid kutsutakse 
juhatuse koosolekutele siis, kui arutatav teema puudutab otseselt Eesti täiskasvanute 
koondistega seonduvaid küsimusi. Pole ju ilmselt mõtet nende aega raisata nt 
mingite võistlusjuhendite kinnitamise juures. 
 
A.Prii: Kas on sõnavõtte nimetatud päevakorrapunkti juures? 
 
Aare Külaots (külaline, Caissa): Malefond Caissa loodi 1993.a. Kaido toetuseks, kuid 
tänaseks on selle fondi tegevus oluliselt vähenenud. Kaidost sai suurmeister. Kas 
Kaido on tippmaletaja või mitte, kes üldse on tippmaletaja – seda on vist raske 
määratleda.  
Caissa pole millegipärast üldkoosoleku kutset saanud ning ehkki juhatuse esimees on 
meile mitmeid kordi teada andnud, et Caissa on EML-st välja arvatud, pole vastavat 
paberit siiani meieni jõudnud. Peame end seetõttu jätkuvalt EML liikmeks, ehkki 
tänasel koosolekul olen sunnitud esinema külalisena.  
Kas on mõistlik, et põhikirja p.12 kohaselt võib juhatus liikmeks astumise otsustada 90 
päeva jooksul – tänapäeva infoühiskonnas piisaks ka 9-st päevast. 
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Vananenud ka p.-s 19 olev nõue, et üldkoosoleku toimumise ajast tuleb kirjalikult 
teatada. Siit järeldub, et meili teel teatamine ei ole õiguspärane ning koosoleku 
otsused kehtetud? 
 
A.Prii: Sõnavõtuks ettenähtud 2 minutit on täis saanud.  
 
A.Külaots: ma arvan, et veel 1-st minutist piisab, et saaksin oma mõtted koosolekule 
edastada. 
 
A.Prii: Kas koosolek nõustub täiendava aja andmisega sõnavõtjale? Koosolek 
nõustub.  
 
A.Külaots: Tänan. Ebapiisav on ka p.-s 19 toodud märge, et üldkoosoleku 
kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht 
ja päevakorra punkt. Selleks, et üldkoosolek saaks sisuliselt tööd teha, oleks vaja 
„eelnõude“ saatmine eelnevalt tutvumiseks. Tegelikult võiks üldkoosoleku ka 
elektrooniliselt läbi viia, nt kui päevakorras on vaid 1 punkt – aastaaruande 
kinnitamine. Klubid saavad majandusaasta aruande varasemalt kätte, tutvuvad 
sellega, esitavad küsimusi ja seejärel allkirjastavad. Selline töövorm hoiaks ka rahalisi 
vahendeid kokku. 
Miks peab EML liikmel olema vähemalt 6 liiget, minu arvates piisaks ka 5-st. 
Põhjendamatu on nõue, et küsimuses, mida pole üldkoosoleku kokkukutsumisel 
teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus on esindatud kõik 
liikmed. 
 
A.Prii: Sõnavõtuks antud aeg on lõppenud. 
 
A.Külaots: esitan oma küsimused-ettepanekud ka kirjalikult.  
A.Külaots annab ühe kirjaliku eksemplari protokollijale, teise juhatuse esimehele ja 
kolmanda jätab koosolekule tutvumiseks. 
 
 
A.Prii: Kas on muudatusettepaneku kohta veel küsimusi. Küsimusi ei ole. Hääletame 
kes on poolt. 
 
Poolt 30, vastu 1, erapooletuid 0, ei hääletanud 1. 
Sellega on muudatus vastu võetud. Muudatuse vastuvõtmiseks oli vaja 22 poolthäält, 
meil on 30 häält. 
 

OTSUS: Kinnitada EML põhikirja muudatused alljärgnevas sõnastuses: 
 
Senine sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 7. Juhatuse koosolekutest kutsutakse osa võtma mõlemad 
valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat arvates 
nende määramisest üldkoosoleku poolt. 

Juhatuse liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 
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Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. 

Vähemalt pooled liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. 

 
Uus sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 5. Juhatuse koosolekutest kutsutakse vajadusel osa võtma 
mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat 
arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt. 

Juhatuse liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. 

Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 
49 või 491 kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti 
isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb liit, või kellel on 
keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel. 

Vähemalt pooled liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. 

 

 
6. EML juhatuse liikmete tagasiastumine ning uute asendusliikmete valimine 

 
A.Prii: Annan sõna Hendrik Oldele. 
 

H. Olde: juhatuse liikmetest on esitanud tagasiastumispalve Priit Leito ja Andrus 
Talihärm. Vastavalt EML põhikirja p.-le 29 võib juhatuse liige tagasi astuda enne 
tähtaega isikliku avalduse alusel. Seega teen ettepaneku heaks kiita nimetatud 
isikute tagasiastumise soov. Kuna eelnevalt kinnitasime põhikirja muudatuse, millega 
on juhatuse liikmete minimaalseks arvuks 5, siis pole tänasel koosolekul vaja 
asendusliikmeid valida ning kuni korraliste valimisteni jätkab senine juhatus 
vähendatud koosseisus. 
 
A.Prii: Kas on küsimusi H.Oldele eelkõneldu kohta? 
 
Tõnu Truus (T.Truusi MKK): koosoleku poolt võiks P.Leito’le ja A.Talihärm’ale tänu 
avaldada tehtud töö eest. 
 
Koosolek nõustub ettepanekuga. 
 
A.Prii: Kas on veel sõna võtta soovijaid või soovib keegi küsimusi esitada? 
 
Küsimusi ei ole. Sõnavõtte ei ole. 
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A.Prii: Kes on poolt, et kinnitada Priit Leito ja Andrus Talihärma tagasiastumine EML 
juhatusest? ning asendusliikmeid mitte valida seoses põhikirja muudatusega. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
 

A.Prii: Kes on poolt, et asendusliikmeid mitte valida seoses põhikirja muudatusega. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 31, vastu 0, erapooletuid 1. 
 
OTSUSED: Kinnitada Priit Leito ja Andrus Talihärm’a tagasiastumine EML juhatusest. 

Asendusliikmeid mitte valida.  
 
 

7. Eesti meeskonna ja naiskonna osalemisest 2010.aasta maleolümpial Hantõ-
Mansiiskis 

 
A.Prii: Annan sõna Hendrik Oldele. 
 

H. Olde: Aastal 2008 läks osa noortespordi rahast Kultuuriministeeriumi teadmisel 
2008.a. maleolümpia kuludeks. 
Tänase seisuga pole me 2010.a. saanud riigieelarvest midagi. Kultuurkapitalilt oleme 
saanud pisut raha, millest tasuti suurmeistrite osavõtuga seonduvad kulud Kerese 
turniiril ja Eesti meistrivõistlustel. 
Riik pole kordagi sel aastal maleolümpiat toetanud. Kuidas jätkata, tõusetub küsimus. 
 
Maleolümpiale mineku (võistlusteks ettevalmistamise kulusid arvestamata) 
minimaalsed kulud on ~160 000 EEK. 15.07. tuleb tasuda korraldajatele 1520 USD, 
19.07. aga välja osta Air Balticu lennupiletid. 
 
A.Prii: Kas on küsimusi H.Oldele? 
 
Hans Vinkmann (Maardu MK): selleks, et saada raha, oleks vaja teha hulk väikese-
mahulisi taotlusi ning käia nendega ettevõtete juures (sisuliselt kerjamas), see raha on 
võimalik leida. 
 
H. Olde: me oleme siiamaani ka raha otsinud. Maletajad ei tule ise millegagi vastu, ei 
soovi üritustel osaleda jne. Noortele veel raha saab (nt Äripäev ja Itella toetasid 
O.Ladvat), täiskasvanutele kindlasti mitte. 
 
Toomas Valgmäe (külaline, Viljandi MS): Kui palju delegatsiooni ühe liikme 
lähetamine maksab? Lennujaama maksudest ei teadnud ma midagi. Moskvasse 
võib ka rongiga sõita. Meie arvestuste kohaselt maksab ühe inimese lähetamine 
(FIDE delegaadi kulusid pole arvestatud) ~4000 EEK ehk kogu kulu oleks vast 50 000 
krooni lähedal. Eesti Male Toetusühing (EMTÜ), keda me Margus Söödiga siin 
esindame, on valmis tasuma kõik meeskonnaga seotud kulutused. 
 
H.Vinkmann: Kas me võiks pöörduda Riigikogu erinevate fraktsioonide poole? 
 
H.Olde: see on paraku tulutu, sest lobby tööd on üksjagu tehtud. Küsin T.Valgmäelt, 
kas ta peab normaalseks olukorda, kus riik üldse malet ega MO osalemist ei toeta? 
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T.Valgmäe: Ma ei pea kindlasti normaalseks olukorda, kus riik ei toeta malet.  
 
Margus Sööt (külaline, Vabaettur): Sel aastal on jäänud meie maletajatel käimata 
individuaalsetel EM-l, seenioride EM-l, see on male tapmine. Kui juhatus oma tööga 
hakkama ei saa, peaks juhatuse võib-olla välja vahetama. 
 
H.Olde: Fomina ja Külaots tahtsid iseseisvalt, EML’i abita, võistlustest osa võtta, 
seetõttu neil ei õnnestunudki osaleda. Oleks seda läbi maleliidu soovitud teha, oleks 
me teinud kõik, et võistlustel osalemine võimalikuks oleks osutunud. 
 
M.Sööt: pool koondiste eelarvest võib EMTÜ tasuda. 
 
T.Truus: EMTÜ ja EML juhatus võiks läbirääkimiste laua taha istuda, et leitaks võimalus 
nii mees- kui naiskonna saatmiseks maleolümpiale. 
 
Aksel Rei (Akadeemiline Maleselts): tuleks koostada säästueelarve, vaadata, kas 
rahad tulevad kokku. 
 
H.Olde: miks on EMTÜ valmis vaid meeskonna sõitu toetama, kui kõigil 
maleolümpiatel on naiskond paremini esinenud? 
 
M.Sööt: oleme valmis vaid meeskonna lähetamist toetama, rahastajad on nii 
otsustanud. 
 
Margit Brokko-Olde (MTÜ Caissa Maleklubi): olen ise maleolümpial osalenud ja olen 
veendunud, et maletajad ei ole valmis ühtegi kulu ise kandma, sh ka mitte veepudeli 
eest. Kas EMTÜ on meeskonna liikmetega vastavad kokkulepped sõlminud, et 
nemad nõustuvad teatud kulude omafinantseerimisega? 
 
T.Valgmäe: vastutame meeskonna lähetamise eest. 
 
A.Prii: juhul, kui M.Sööt ei allu koosoleku juhataja korraldustele ning segab jätkuvalt 
koosolekut, on ta sunnitud järgmise rikkumise korral paluma M.Söödil koosolekult 
lahkuda. 
 
M.Sööt lahkub koosolekuruumist. 
 
Riho Liiva (Reval-Sport): Maleolümpial esindavad koondised Eesti riiki ning seetõttu on 
eeskätt mõtet sõita siis kui koondised on korralikult ette valmistatud ning võistlejatele 
on tagatud inimlikud tingimused, jne. Seda säästueelarvega ei saavutaks.  
 
T.Valgmäe: muide Läti male saab riigilt aastas vaid 50 000 krooni (nii mulle N.Miezis 
Viljandis toimunud I.Raua mälestusturniiril rääkis), ometi sõidetakse maleolümpiale. 
 
R.Liiva: Lätis toimuv on lätlaste siseasi. See ei tähenda, et ka Eestis peaks leppima 
male alarahastatusega. 
 
Aivo Hommik (SK Vanad Olümpiaalad): T.Valgmäega võiks juhatus ära leppida. Kui 
osa eelarvest juba kaetud oleks, siis on lihtsam ka rääkida sponsoritega, et igaüks 
toetaks nt 10 000 krooniga. 
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A.Prii: ma ei teagi, kuidas ja mida me selles punktis üldse otsustada saaksime. 
Kindlasti peaksid sõitma nii mehed kui naised. Ilmselt oleks mõistlik vastu võtta 
üldkoosoleku pöördumine Kultuuriministeeriumi poole, soovimaks nende toetust MO 
osalemiseks, mis vastasel korral muutub ilmsesti võimatuks. 
 
T.Truus: Kas Olev Schults ei saaks nt lennupiletite soetamisel meile toeks olla? 
 
H.Olde: Vaevalt, O.Schults pole kunagi Eesti malet toetanud. 
 
A.Prii: Kuna rohkem sõnavõtjaid pole, siis teen ettepaneku hääletada järgmise otsuse 
projekti poolt:  
Toetada meeste ja naiste võistkondade osalemist 2010.a. maleolümpial, kindlustada 
koondise liikmetele korralik ettevalmistus ning inimlikud tingimused Hantõ-Mansiiskis. 
Pöörduda riigi poole, et viimane toetaks Eesti võistkondade ettevalmistust ning 
osalemist maleolümpial, piisava toetuse mittesaamisel võistkondi maleolümpiale 
mitte lähetada. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 31, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 1. 
 
OTSUS: Toetada meeste ja naiste võistkondade osalemist 2010.a. maleolümpial, 

kindlustada koondise liikmetele korralik ettevalmistus ning inimlikud tingimused 
Hantõ-Mansiiskis. Pöörduda riigi poole, et viimane toetaks Eesti võistkondade 
ettevalmistust ning osalemist maleolümpial. Piisava toetuse mittesaamisel võistkondi 

maleolümpiale mitte lähetada. 
 

 
8. Muud küsimused 
 

A.Prii: Annan sõna Hendrik Oldele. 
 

H. Olde: Teadaolevalt toimuvad koos maleolümpiaga Hantõ-Mansiiskis ka FIDE 
presidendi valimised. Juhatus soovib, et klubid avaldaksid arvamust keda toetada. 
EML juhatus võib kinnitada, et FIDE praeguse juhtkonna ehk Kirsan Iljumžinovi 
meeskonnaga on meil koostöö sujunud hästi. Viimati nt ei võtnud FIDE meie poolt 
tasutud MK deposiiti mitte lihtsalt endale (milleks tal õigus oli), vaid nõustus selle arvelt 
kustutama EML võlgnevused FIDE ees.  
Ka on praegune president alati leidnud võimaluse omadest vahenditest toetada 
mingi võistluse toimumist, mida A.Karpovi puhul eeldada ei oska. 
 
Koosolekul osalejate seas diskussiooni ei tekkinud, nõustuti vaikimisi juhatuse 
arvamusega. 
 
 
A.Prii:  Kas on veel sõnavõtte? 
Kui ei ole, siis on päevakord on ammendatud. Loen koosoleku lõppenuks. Tänan 
koosolekut aktiivse töö eest. 
 
Koosoleku juhataja:   /digitaalselt allkirjastatud/   A.Prii 
 
Koosoleku protokollija:  /digitaalselt allkirjastatud/   M.Siil 


