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MTÜ EESTI MALELIIT 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED 

 
Koht: Vene 29, Tallinn 

Aeg:  13. mai 2011, kl 17.00 – 19.15 
 
Alljärgnevad MTÜ Eesti Maleliit (EML) juhatuse liikmed osalesid 13. mail 2011.a toimunud MTÜ Eesti 

Maleliit juhatuse koosolekul, mis toimus ühingu asukohas aadressil Vene 29, Tallinn, Eesti: 

 

Erik Haavamäe, Ervin Liebert, Hendrik Olde, Ants Prii. 
 

Viiest juhatuse liikmest oli kohal 4 (neli) ning sellest tulenevalt oli juhatus pädev otsuseid vastu võtma.  

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Hendrik Olde ja protokollijaks Erik Haavamäe. 

 

Koosoleku päevakord: 

1) Eesti Maleliidu juhtimine, töökorraldus ja tegevussuunad; 

2) Ülevaade kohtumisest Eesti Male Toetusühingu nõukogu esimehega; 

3) Reitinguarvestuseks esitatavate turniiride registreerimistasude muutmine; 

4) Tallinna Tehnikaülikooli avaldus EML-i liikmeks astumise kohta; 

5) Maksedistsipliin 
6) 2011 Euroopa MV-d Kreekas 

 
 

1. EML-i juhtimine, töökorraldus ja tegevussuunad; 
Vahetati mõtteid Eesti Maleliidu võimaliku presidendi teemal ning analüüsiti toimunud kohtumiste 
tulemusi ja koostöövõimalikkust riigiga; 

 

Otsustati: 

(i) korraldada korralisi EML juhatusi koosolekuid vähemalt kord kolme kuu jooksul; 

(ii) korraldada jooksvate kiireloomuliste küsimuste arutelu ja otsustamine e-posti teel; 

(iii) avaldada olulisemad juhatuse koosoleku otsused EML-i koduleheküljel (www.maleliit.ee), 

alajaotuses „Dokumendid“; 

(iv) määrata kuni EML-i presidendi valimisteni EML juhatuse esimeheks Hendrik Olde. Volitada 

juhatuse liiget Erik Haavamäe’d sõlmima EML-i nimel leping juhatuse esimehega samadel 
tingimustel, mis lõppenud perioodil. 

(v) teha Eesti Male Toetusühingule (EMTÜ) ettepanek koostööks, mis võiks hõlmata eelkõige Eesti 

tugevamate maletajate seisukohtade ja probleemide esindamist EML-i juhatuses ning nende 

treening- ja võistlustegevuse korraldamist (sh. võistkondade komplekteerimist, erinevate 

projektide rahastamist, jne). 

 

Poolt:  4 häält Erapooletu 0 häält Vastu:  0 häält 

 

 

2. Kohtumine EMTÜ nõukogu esimehega:  
Hendrik Olde tegi ülevaate kohtumisest EMTÜ nõukogu esimehe Toomas Valgmäega. Arutati 

võimalikku edaspidist koostööd EMTÜ-ga ning klubidega, kes on ennast vastandanud tänasele EML-

i tegevusele. 

Võeti teadmiseks hr. Valgmäe poolt esitatud kolm eeldust, mille lahendamine võiks kaasa aidata 

omavahelise koostöö tekkele 

1) Viljandi CC Fellin; K.Külaotsa MK ja MK Olympic arvamine EML-i liikmeskonda;  

2) EML-i revidendi määramine (lisaks audiitorile);  

3) nõukogu loomine EML-i juhatuse tegevuse kontrollimiseks; 
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Otsustati: 

(i) pöörduda EMTÜ poolt nimetatud kolme maleklubi EML-i liikmeskonda arvamise küsimuse 

juurde tagasi kui nimetatud klubid on täitnud omalt poolt põhikirjas sätestatud eeltingimused;  
(ii) esitada EMTÜ ettepanekud revidendi määramise ning nõukogu loomise kohta järgmise 

üldkoosoleku päevakorda  

 

Poolt:  4 häält Erapooletu 0 häält Vastu:  0 häält 

 

3. Reitinguarvestuseks esitatavate turniiride registreerimistasude muutmine;  
Tänane turniiride registreerimistasu süsteem ei kata reitingutasude arvestusega seotud tööde 

mahtu. 

 

Otsustati: 

Kehtestada alates 15. juunist 2011 alljärgnevad uued registreerimistasud Eesti tava– ja kiirmale 

reitingute arvestuseks esitatavate turniiride. 

(i) Iga reitingu arvestusse esitatud kiirturniiril osaleja kohta tasub korraldaja EML-le á 0,25 eurot; 

(ii) iga reitingu arvestusse esitatud tavamale turniiril osaleja kohta tasub korraldaja EML-le á 0,10 

eurot; 

(iii) registreerimistasudest on vabastatud ametlikud Eesti meistrivõistlused (mehed, naised, noorte 

erinevad vanuseklassid) tava- ja kiirmales, kus antakse välja EOK Eesti MV-te medalid; 

(iv) iga reitingute arvestamiseks esitatava turniiritabeli miinimumtasuks on 3 eurot kiirturniiri 

kohta ja 2 eurot tavamale turniiri kohta; 

(v) arveid reitingu arvestuseks esitatud turniiride kohta hakatakse esitama igakuiselt 

maksetähtajaga 14 päeva arve esitamisest; 

(vi) uued tariifid hakkavad kehtima alates 15. juunist 2011.a toimuvatel turniiridel. 

 

Poolt:  4 häält Erapooletu 0 häält Vastu:  0 häält 

 

 

4. Tallinna Tehnikaülikooli avaldus EML-i liikmeks astumise kohta 

Tallinna Tehnikaülikooli volitatud esindaja Igor Krupenski poolt esitatud liikmelisuse taotluse 

dokumendid ei ole korrektsed, klubi liikmetest üle 50% kuulub samaaegselt ka MTÜ Vabaettur 

(juhatuse esimees Igor Krupenski) liikmeskonda. 

 

Otsustati: 

(i) kutsuda Tallinna Tehnikaülikooli volitatud esindaja (Igor Krupenski) järgmisele EML juhatuse 

koosolekule, et arutada klubi vastuvõtmist EML-i liikmeskonda. 
(ii) kaaluda põhikirja p.11 muudatusettepaneku esitamist järgmisele üldkoosolekule s sätestamaks 

liikmesklubidele EML-i kuuluvuse nõudeks vähemalt kuue, samal ajal  teise EML-i 

liikmesklubisse mittekuuluva liikme olemasolu.  

 

Poolt:  4 häält Erapooletu 0 häält Vastu:  0 häält 

 
 

5. Maksedistsipliin 

Tõstatati küsimus mida teha maksmata litsentsitasudega  ja 2011. aasta liikmemaksudega, mille 

tasumise tähtaeg oli 29.aprill 2011. Mida teha klubidega, kes ei pea kinni maksedistsipliinist? 
 

Otsustati: 

(i) töötada järgmiseks juhatuse koosolekuks välja ettepanekud võimalike sanktsioonide 

rakendamiseks võlglastele. Küsida antud küsimused ka EML-i liikmesklubide arvamust; 



EML juhatuse otsus: 13.05.11  Lk. 3 | 3 

(ii) kinnitada EML-i poolt esitatavate arvete maksetähtajaks kuni 14 päeva. Arvete vahendamise 

korral (lennupiletid, kindlustused, jne.) kehtib ettemaks, s.t. vahendatavad arved peavad 

olema laekunud EML-le enne EML-i enda jaoks kehtestatud arve tasumise kuupäeva. 

 

Poolt:  4 häält Erapooletu 0 häält Vastu:  0 häält 

 

 

6. 2011 Euroopa MV-d Kreekas, Heraklion 

Seisukoht: 

Eesmärk on lähetada meeskond ja naiskond Euroopa võistkondlikele meistrivõistlustele. Teha 

koostööd EMTÜ-ga ning püüda komplekteerida maksimaalselt tugevad võistkonnad (sh. arvestades 

sportlikke kriteeriume, Eesti MV-te tulemusi) ning teha koostööd projekti võimalike rahastajate 

leidmisel riiklikest fondidest ja sponsoritelt. 

 
 

 

 

  /allkiri/ /allkiri/ /allkiri/ /allkiri/ 

  _________________ _________________ _________________ _________________ 

  Ervin Liebert Ants Prii Erik Haavamäe Hendrik Olde 


