
 

 

Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 

 

Aeg: 22. märts 2014 

Koht. Vene tn. 29 Tallinn  
 

Algas kell 12.10 

Lõppes kell 13.05 
 

Üldkoosoleku juhataja: Hendrik Olde 

Protokollija: Marko Siil 

 

 

Üldkoosolekul esindatud EML liikmed: 

1. Narva Maleklubi Kaissa; 

2. Male- ja spordiklubi Kasmar; 

3. Saaremaa Maleklubi; 

4. Rapla Maleklubi; 

5. Saku Maleklubi 

6. Sillamäe Spordiklubi „Kalev“;  

7. Spordiklubi Diagonaal;  

8. Järva Noorte Maleklubi; 

9. Tartu Spordiselts „Kalev“;  

10. Valga Maleklubi; 

11. Keila Maleklubi; 

12. Põlva Male-kabeklubi; 

13. Valgamaa Maleklubi „Helme“; 

14. Spordiklubi Tahk; 

15. Spordiklubi Reval-Sport; 

16. Pärnu Maleklubi; 

17. Maardu Maleklubi; 

18. Pärnumaa Maleklubi; 

19. Kadrioru Maleklubi; 

20. Spordiklubi Illi; 

21. Maleklubi Avesta; 

22. Spordiklubi Maletäht;  

23. Maleklubi Email Klubi; 

24. Vanad Olümpiaalad; 

25. Spordiklubi Valge Ratsu; 

26. Saue Male-kabeklubi;  

27. Maleklubi Lootus; 

28. Paul Kerese nimeline Nõmme Maleklubi; 

29. Maleklubi Chess Continent; 
 

Seega on esindatud 29 liikmesklubi 43-st, mistõttu on üldkoosolek otsustusvõimeline.  

 

Koosolekul osalesid külalistena: Tarmo Tuul (Tõnu Truusi Malekoolkond), Jüri Abozenko 

(Tõnu Truusi Malekoolkond), Riho Liiva (SK „Reval-Sport“), Taavi Kotka, Priit Kajari (SK 

Sparta). 
 

Koosolekul osalesid EML raamatupidaja Kelli Juhkental ja EML-i president Andrei 

Korobeinik. 

 

 

 

 

 



Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine; 

2. Koosoleku reglemendi kinnitamine; 

3. EML 2013.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 

4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine; 

5. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete arvu määramine; 

6. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete määramine; 

7. Eesti Maleliidu 2015. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude 

kinnitamine; 

8. Eesti Maleliidu arengukava kinnitamine. 
 

 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 

    Ettepanek koosoleku juhatajaks valida Hendrik Olde (Eesti Maleliidu juhatuse 

esimees),  

    protokollijaks Marko Siil (Saaremaa Maleklubi) 
 

    Hääletati: poolt 29, vastu - , erapooletuid -  
 

 

2. Koosoleku reglemendi kinnitamine 

    Ettekandja: H. Olde 

    Küsimusi ei olnud. 
 

    Hääletati:  poolt 29 v -, e - 

    OTSUS: kinnitada reglement esitatud kujul 
 

 

3. EML 2013.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine 

    Ettekandja: H. Olde 

 

    A.Korobeinik: oli 2 eesmärki: EML finantsseisu parandamine ja tulevikku panustamine.  

Eestis toimus FIDE Kongress, riiklik rahastamine on paranenud, edukas oli projekt „Mängi 

lapsega partii malet“. Koolimale programmis osaleb sel õppeaastal 35 kooli ja üle 1000 

lapse, programmi on toetanud riik ja G.Kasparov. Meie prioriteediks on noortesse 

panustamine, alustame noortekoondise projektiga. 

 

     T.Kotka: minul on nõukogu liikmena kahetised muljed – hea, et võlgadest oleme 

vabaks saanud, samas oleks kindlasti ka rohkem saanud male heaks teha. Male võiks 

vähemtähtsate alade hulgast ettepoole tõusta – esimesse gruppi nagu suusatamine jt.  

Oleks vaja rohkem meediakajastusi. Male aitab paremini loodusteadusi omandada. 

 

Küsimusi ei olnud. 
 

    Hääletati:  poolt 29, v -, e - 

    OTSUS: kinnitada Eesti Maleliidu 2013.a tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne 
 

 

4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine 

    Ettekandja: H. Olde 
 

    Hääletati: poolt 29, v - , e - 

    OTSUS: kinnitada EML audiitori järeldusotsus 2013.a. majandusaasta aruande kohta. 
 

 

5. Eesti Maleliidu juhatuse liikmete arvu määramine 

H. Olde teeb ettepaneku jätta nõukogu liikmete arvuks 7. 
 

    Hääletati: poolt 29, v -, e- 

OTSUS: Määrata Eesti Maleliidu nõukogu liikmete arvuks seitse (7). 

 



6. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete määramine 

    H. Olde teeb ettepaneku valida Eesti Maleliidu nõukogusse järgmised isikud: 

Erik Haavamäe 

Priit Kajari 

Carmen Kass 

Andrei Korobeinik 

Taavi Kotka 

Kristel Meos 

Marko Siil 

 

H.Olde selgitab, et kõigi kandidaatide kirjalik nõusolek on olemas. 
 

Priit Kajari: olen spordiklubi Sparta liige, meie klubis toimuvad igas kuus handicap 

turniirid, algajatele õpetavad malet Kaido Külaots ja Olav Sepp. 
 

Aksel Rei (Tartu SS Kalev): kes on Kristel Meos? 
 

Andrei Korobeinik: tunnen Kristelit juba pikka aega. Ta on maleliidule kindlasti kasulik, 

võtab asju südamega. Tal on väga tugev finantstaust, töötanud kaua aega 

Swedbankis.  
 

Karel Uurits (Saue Male-kabeklubi): kuidas oleks võimalik meediakajastust parandada, 

nt Tallinnas toimunud FIDE Kongressi kajastati väga vähe. 
 

Hendrik Olde: oleme hetkel üleminekufaasis – kui varem kajastati malet vaid negatiivses 

valguses, siis nüüd on selline neutraalne suhtumine. Positiivse meediakaja saamiseks 

tuleb veel pingutada. 
 

Andrei Korobeinik: meil on vaja eeskujusid, maletajaid, kes võidavad tippturniire. Et 

sinnani jõuda, tuleb alustada algusest, tegeleda noortega. 
 

Hendrik Olde: k.a. augustis toimuvad Tallinnas Euroopa noorte kiirmale ja välkmale MV, 

loodetavasti saab see ka meediakajastuse. 
 

Andrei Korobeinik: tähelepanuväärne on kindlasti ka Balti tsooniturniiri käivitamine. 

Kahjuks ei saanud ka jaanuaris toimunud Kerese mälestusturniir piisavat meediakajastust 

ehkki auhinnafond oli Eesti mõistes märkimisväärne 10 000 eurot. 
 

Hendrik Olde: teen ettepaneku hääletada avalikult nimekirjana. 

 

    Hääletati: poolt 29, v -, e- 

OTSUS: Kinnitada EML nõukogu liikmeteks Erik Haavamäe, Priit Kajari, Carmen Kass, 

Andrei Korobeinik, Taavi Kotka, Kristel Meos ja Marko Siil. 
 

 

7. Eesti Maleliidu 2015. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude 

kinnitamine 
 

Hendrik Olde: 2012.aastal kinnitatud otsuste kohaselt on kuni 2014.aastani (k.a.) EML-i –

sisseastumismaksuks 100 eurot ning liikmemaksuks 20 eurot.  
 

Litsentsitasude summad 2012., 2013. ja 2014.aastal olid järgmised: 

- Aastalitsents  on 15 eurot; 

- Ühekordne litsents on 7,5 eurot; 

- Kuni 18-aastastel noortel (k.a.) ja vähemalt 60-aasta vanustel seenioridel on 

litsentsitasud vastavalt 7,5 eurot ja 3,75 eurot (ühe võistluse litsents); 

- Kui litsentsitasu Eesti Maleliidule tasub maletaja ise ja/või litsentsitasu maksev klubi ei 

kuulu EML-i liikmeskonda, siis on litsentsitasude suurused alljärgnevad: 

aastane – 20 eurot, ühekordne litsents – 10 eurot, seenioride ja noorte aastane litsents – 

10 eurot ja ühekordne litsents – 5 eurot. 



 

Ettepanek on 2015. aastaks kehtestada tasud järgmiselt: 

- Kinnitada EML-i liikmemaksuks 2015.aastaks 20 eurot ning EML-i ühekordseks 

sisseastumismaksuks 100 eurot 
 

- Kinnitada litsentsitasud 2015. aastaks järgmiselt: 
 

Aastalitsents on 20 eurot (kakskümmend eurot);  

Ühekordne litsents on 10 eurot (kümme eurot);  

Kuni 18-aastastel noortel (k.a.) ja vähemalt 60-aasta vanustel seenioridel on 

litsentsitasud vastavalt 10 eurot ja 5 eurot (ühe võistluse litsents); 

Kui litsentsitasu Eesti Maleliidule tasub maletaja ise ja/või litsentsitasu maksev klubi ei 

kuulu EML-i liikmeskonda, siis on litsentsitasude suurused alljärgnevad: 

- aastane – 30 eurot, ühekordne litsents – 15 eurot, seenioride ja noorte aastane litsents – 

15 eurot  ja ühekordne litsents – 7,5 eurot. 
 

Litsentsitasude tõstmine on vajalik, sest oluliselt on suurenenud malevõistluste 

korraldamisega seotud kulud (nt ruumide üür). 
 

Aivo Hommik (Vanad Olümpiaalad): Kui palju eelmisel aastal kokku laekus litsentsitasu? 
 

Hendrik Olde: kokku 3680 eurot.  

  

    Hääletati: poolt 25, v -, erapooletuid 4 

OTSUS: Kinnitada 2015. aastaks Eesti Maleliidu liikmemaksuks 20 eurot, ühekordseks 

sisseastumismaksuks 100 eurot;  

Kinnitada 2015.aasta Eesti Maleliidu aastalitsentsi tasuks täiskasvanutele 20 eurot ning 

kuni 18-aastastele noortele ja vähemalt 60-aastastele seenioridele (sünniaasta alusel) 

10 eurot, (ühekordne litsents 50% eelnimetatud summadest ehk vastavalt 10 eurot ja 5 

eurot).  

Kui Eesti Maleliidule tasub litsentsitasu maletaja ise ja/või litsentsitasu maksev klubi ei 

kuulu EML-i liikmeskonda, siis on litsentsitasude suurused alljärgnevad: 

- aastane – 30 eurot, ühekordne litsents – 15 eurot, seenioride ja noorte aastane litsents 

– 15 eurot  ja ühekordne litsents – 7,5 eurot. 
 

 

8. Eesti Maleliidu arengukava kinnitamine 

Hendrik Olde: alates Kuremaal toimunud üldkoosolekust oleme tegelenud maleliidu 

arengukavaga, küsinud klubidelt ettepanekuid jne. 
 

Aksel Rei: mil viisil on mõeldud motiveerida treenereid ja kohtunikke? 
 

Hendrik Olde: ministeerium eraldab alates 2015 lisaraha, nt 2015. aastal 3,5 milj eurot. 
 

Aivo Hommik: mida tähendab „saada Põhjamaade ja Baltimaade juhtivaks 

maleriigiks“? 
 

Taavi Kotka: soovime nii tulemuste kui ka massilisuse poolest saada lähipiirkonna 

edukamaks maleriigiks. Eesmärk peab olema piisavalt raske, selle saavutamine 

jõupingutusi nõudev.  

 

    Hääletati: poolt 29, v -, e- 

OTSUS: Kinnitada Eesti Maleliidu arengukava aastateks 2014-2018 üldkoosolekule 

esitatud kujul.  

 

 

Koosoleku juhataja:    /digitaalselt allkirjastatud/  Hendrik Olde 

 

Protokollija:    /digitaalselt allkirjastatud/  Marko Siil 


