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MTÜ EESTI MALELIIT 
JUHATUSE OTSUS 

 
 
 

MTÜ Eesti Maleliit (EML) juhatuse liikmed Ervin Liebert, Hendrik Olde, Ants Prii, Marko Siil, Erik 

Haavamäe võtsid 26. oktoobril 2011.a vastu alljärgneva otsuse: 

 

 

1. Viljandi Maleklubi CC Fellin (registrikood 80104825) liikmeks  astumise avalduse 
läbivaatamine. 
 
a) Viljandi Maleklubi CC Fellin on kord juba olnud EML liige, kuid vahepealsel ajal klubi 

aktiivselt ei tegutsenud, tekkisid liikmemaksude võlgnevused ning klubi arvati EML-i 

liikmeskonnast välja; 

 

b) Vastavalt 11.11.10 tehtud Eesti Maleliidu juhatuse otsusele lubas EML’i juhatus Viljandi 

Maleklubi CC Fellin avalduse uuesti läbi vaadata, kui alljärgnevad kohustused on 

täidetud:  

 

• Viljandi Maleklubil CC Fellin on Eesti Maleliidu ees võlgnevused tasumata arvete 

näol; 

 

• kõik Viljandi Maleklubi CC Fellin liikmed on/olid EML juhatusele teadaolevalt Viljandi 

Maleseltsi liikmed ning mitmed liikmed on ka Viljandi Maleseltsi juhatuses. Viljandi 

Maleselts’il on aga EML-i ees mitmed võlgnevused tasumata arvete näol ning samuti 

on sellel klubil täitmata  jõustunud kohtuotsus EML-i ees; 

 

• Viljandi Maleklubi CC Fellin liikmed on klubi liikmetena teadlikud ja mitmed ka 

juhatuse liikmetena seotud ning seeläbi vastutavad Viljandi Maleseltsi varasema 

tegevuse eest, mille tõttu arvati Viljandi Maleselts 2010. aastal EML liikmeskonnast 

välja; 

 

• kuna Viljandi Maleseltsi juhatuse liige kuulub ka Viljandi Maleklubi CC Fellin 

juhatusse ning sellel klubil olid juba enne EML liikmeks vastuvõtmise avalduse 

esitamist võlgnevused EML-i ees, siis sellest tulenevalt on EML juhatus seisukohal, 

et Viljandi Maleklubi CC Fellin näol ei ole tegemist usaldusväärse partneriga, kelle 

tegevus oleks kooskõlas Eesti Maleliidu põhikirja ning heade tavadega. 

 

c) Klubi maksedistsipliin ei ole 2011 aasta jooksul paranenud. 

 

• Arvete tasumisel ei peeta jätkuvalt kinni maksetähtaegadest. 

varasemad võlgnevused aastast 2009 tasuti alles 29. juunil 2011 (s.o. uue avalduse 

esitamise päeval) ning eelnevalt püüdis klubi seada kahtluse alla EML-i poolt 

saadetud arvete õigsuse (kirjavahetus lisatud). 

Klubile  esitati 18. juulil 2011 arve (maksetähtaeg 1. august) L.Braschinsky 

mälestusturniiri registreerimistasude eest, mis klubi poolt tasuti 18. augustil, sest 

vastasel juhul ei oleks EML arvestanud reitinguid klubi järgmise korraldatud 

malevõistluse (I.Raua mälestusturniir) eest. Ilmar Raua mälestusturniiri 
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registreerimistasude arve esitati klubile 15. augustil k.a. (maksetähtaeg 29. august), 

mis on käesolevaks hetkeks klubi poolt tasumata; 

 

• Klubi ei ole reageerinud EML-i poolt 29. juunil 2011. a saadetud märgukirjale klubi 

liikmete litsentside puudumise/tasumise osas; 

   
 

Tuginedes eeltoodule võttis EML-i juhatus vastu otsuse: 

mitte võtta käesoleval hetkel Viljandi Maleklubi CC Fellin (registrikood 80104825) Eesti 
Maleliidu liikmeks, sest oluliselt ei ole muutunud olukord viimase aasta jooksul ning 
seeläbi ei ole ka tõusnud klubi tegevuse usaldusväärsus ja klubi soov EML-i põhikirja 
järgides tõsiselt osaleda EML-i tegevuses. 
 

 

 

 

Poolt:  5 häält Erapooletu: 0 häält Vastu:  0 häält 

 

 

 

 

 

  /allkiri/ /allkiri/ /allkiri/ 

 _________________ _________________ _________________

 Ervin Liebert Ants Prii Erik Haavamäe 

 

 

 

 /allkiri/ /allkiri/ 

  _________________ _________________ 

  Marko Siil Hendrik Olde 
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Viljandi Maleklubi CC Fellin                11.november 2010 
 
Tanel Kuldsepp 
klubi president 
 
 
 
12.augustil 2010.aastal esitas Viljandi Maleklubi CC Fellin avalduse Eesti Maleliidu liikmeks 
astumise kohta. Koos avaldusega esitati ka klubi liikmete nimekiri (6 liiget). 
 
Eesti Maleliidu juhatus arutas klubi poolt esitatud avaldust ning otsustas: 
 
mitte võtta käesoleval hetkel Viljandi Maleklubi CC Fellin (registrikood 80104825) Eesti 
Maleliidu liikmeks järgmistel põhjustel: 
 
 

- Viljandi Maleklubil CC Fellin on Eesti Maleliidu ees võlgnevused tasumata arvete näol; 
 

- kõik Viljandi Maleklubi CC Fellin liikmed on/olid EML juhatusele teadaolevalt Viljandi 
Maleseltsi liikmed ning mitmed liikmed on ka Viljandi Maleseltsi juhatuses. Viljandi 
Maleselts `il on aga EML-i ees mitmed võlgnevused tasumata arvete näol ning samuti on 
sellel klubil täitmata  jõustunud kohtuotsus EML-i ees; 
 

- Viljandi Maleklubi CC Fellin liikmed on klubi liikmetena teadlikud ja mitmed ka juhatuse 
liikmetena seotud ning seeläbi vastutavad Viljandi Maleseltsi varasema tegevuse eest, 
mille tõttu arvati Viljandi Maleselts 2010.aastal EML liikmeskonnast välja; 
 

- kuna Viljandi Maleseltsi juhatuse liige kuulub ka Viljandi Maleklubi CC Fellin juhatusse 
ning sellel klubil olid juba enne EML liikmeks vastuvõtmise avalduse esitamist 
võlgnevused EML-i ees, siis sellest tulenevalt on EML juhatus seisukohal, et Viljandi 
Maleklubi CC Fellin näol ei ole tegemist usaldusväärse partneriga, kelle tegevus oleks 
kooskõlas Eesti Maleliidu põhikirja ning heade tavadega. 
 

 
Eesti Maleliidu juhatus võib Viljandi Maleklubi CC Fellin avalduse uuesti läbi vaadata, kui eelpool 
nimetatud kohustused on täidetud. See tõstaks klubi usaldusväärsust ja näitaks klubi soovi 
tõsiselt osaleda EML-i tegevuses, järgides EML-i põhikirja. 
 
Vastavalt EML põhikirjale on liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral klubil õigus esitada EML 
liikmeks astumise avaldus Eesti Maleliidu üldkoosolekule. 
 
 
Hendrik Olde 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

EML juhatuse esimees 


