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TALLINNA NOTAR ÜLLE-RIIN RAJA 

 
NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU  

REGISTRI NUMBER 
 

2389 
 

EESTI MALELIIT 
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED 

 
Koostatud ja välja antud Tallinnas 

viieteistkümnendal augustil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (15.08.2019.a.) 
 

Mina, Tallinna notar Ülle-Riin Raja, kelle büroo asub Tallinnas, Narva mnt 5, viibisin 
kolmekümnendal juulil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (30.07.2019.a.) EESTI 
MALELIIT, registrikood 80023498, asukohaga Vene tn 29, Tallinn, korralisel üldkoosolekul 
(edaspidi Koosolek). Koosolek toimus EESTI MALELIIDU asukohas Tallinna Malemajas 
Vene tn. 29, Tallinn. Koosolek algas kell 18.07 ja lõppes kell 18.38. 
 
Juhatuse liikme Margus Sööt avalduste kohaselt olid koosoleku kutsed edastatud kõigile 
liikmetele digitaalselt allkirjastatud kujul elektrooniliselt 22.07.2019, samuti oli kutse 
uudisena avaldatud alaliidu kodulehel. 
 
Koosolekut juhatas Ken Koort 
isikukood 38005020319 
tuvastatud PPA andmebaasi alusel 
ning 
protokollis Kristjan Sander 
isikukood 37712080293 
tuvastatud PPA andmebaasi alusel. 
 
Käesolevas notariaalaktis sisalduva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli 
üldkoosolekul kohal või esindatud 38 liikmesklubi 55-st liikmest. 
 
Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku 
juhataja. 
 
Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel. 
Samuti kontrollis notariaalakti koostaja liikmesklubide esindajate volitusi. 
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Koosoleku päevakorras oli: 
 

1. 2018. a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja audiitori järeldusotsuse 
kinnitamine (eelmise juhatuse poolt on aruanne äriregistrile esitatud 29.04.2019). 

2. 2020. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse 
poolt ettepanek samad tasumäärad nagu 2019. aastal). 

3. Nõukogu liikmete arvu kinnitamine. 
4. Nõukogu liikmete valimine. 
5. Villu Otsmanni tagasi kutsumine EML nõukogust. 
6. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine. 
7. Juhatuse liikmete arvu määramine. 
8. Juhatuse liikmete valimine. 

 
Eesti Maleliidu liikmed ning nende osalemine koosolekul: 

 EML liige Reg. kood Esindaja Esindamise 
alus 

1 Eesti Male Toetusühing 80308503 Villu Otsmann Volikiri 
2 Järva Noorte Maleklubi 80057178  ---  
3 Kadrioru Maleklubi 80106669  ---  
4 Kaido Külaotsa Malekool 80220313 Kaido Külaots Põhikiri 
5 Keila Maleklubi 80074277  ---  
6 Kohila Spordiklubi 80192278 Margit Brokko Volikiri 
7 Kohtla-Järve Spordiselts Kalev 80082561  ---  
8 Kose Male-kabeklubi 80412863 Tõnu Kalvet Põhikiri 
9 Male-ja Spordiklubi Kasmar 80020212  ---  
10 Maleklubi Areng 80378362 Monika 

Tsõganova 
Põhikiri 

11 Maleklubi Avesta 80152652 Igor Krupenski Volikiri 
12 Maleklubi Email Klubi 80168297  ---  
13 Maleklubi Faalanks 80360669 Toomas 

Valgmäe  
Põhikiri 

14 Maleklubi Lootus 80258468  ---  
15 Maleklubi Olympic 80070925 Margus Sööt  Volikiri 
16 Malekool 64 80339043 Igor Krupenski Volikiri 
17 MTÜ "Vabaettur" 80114551 Igor Krupenski Põhikiri 
18 MTÜ Kaksikodad 80545280 Rainer Raud Põhikiri 
19 MTÜ Maleklubi Chess Continent 80320492  ---  
20 MTÜ Malekoolitus 80427155 Toomas Valgmäe Volikiri 
21 MTÜ MK "Kuningas" 80401641 Robert Dubrovin Põhikiri 
22 MTÜ Paul Kerese nimeline Nõmme 

Maleklubi 
80298812  ---  

23 MTÜ Treeningpartner 80370573 Margus Sööt Volikiri 
24 MTÜ Viljandi Mõttemängude Klubi 80325377 Gert Elmaste Põhikiri 
25 Mustamäe Ratsu Klubi 80336949 Tatjana Fomina Põhikiri 
26 Narva Maleklubi Kaissa 80003125  ---  
27 Paide Maleklubi 80300242 Priit Värk Põhikiri 
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28 Paikuse maleselts "Caissa" 80058829 Kaido Külaots Volikiri 
29 Paul Kerese Maleklubi 80056026 Margus Sööt Volikiri 
30 Põlva Male-Kabeklubi 80084330 Andres Karba Volikiri 
31 Pärnu Maleklubi 80095011 Eiki Lehemets Põhikiri 
32 Rakvere Maleklubi 80170182 Sander Liivak Põhikiri 
33 Saaremaa Maleklubi 80020264  ---  
34 Saku Maleklubi 80032221 Enno Arulaid Põhikiri 
35 Saue Male-Kabeklubi 80233712 Karel Uurits Põhikiri 
36 Sillamäe Spordiklubi Kalev 80050207  ---  
37 Spordiklubi Diagonaal 80054323 Igor Krupenski Volikiri 
38 Spordiklubi Illi 80139077  ---  
39 Spordiklubi Maletäht 80158366 Igor Krupenski Volikiri 
40 Spordiklubi Pärnumaa Maleklubi 80104995 Eiki Lehemets Põhikiri 
41 Spordiklubi Rapla Maleklubi 80027929 Margit Brokko Volikiri 
42 Spordiklubi Reval-Sport 80092565  ---  
43 Spordiklubi Valge Ratsu 80204461  ---  
44 Spordiklubi Vanad Olümpiaalad 80179467 Aivo Hommik Põhikiri 
45 Surju valla spordiklubi 80073616 Margus Sööt Volikiri 
46 Tallinna Maleklubi 80192404  ---  
47 Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi 80011466 Igor Krupenski Volikiri 
48 Tartu Spordiselts "Kalev" 80068087 Andres Karba Volikiri 
49 Tartu Ülikooli Maleklubi 80155449 Kristjan Sander Põhikiri 
50 Tõnu Truusi Malekoolkond 80132454 Tõnu Truus Põhikiri 
51 Valga Maleklubi 80072315 Toomas Valgmäe Volikiri 
52 Valgamaa maleklubi "Helme" 80084695  ---  
53 Viimsi Maleselts Apones 80328466 Margus Sööt Põhikiri 
54 Viljandi Maleklubi CC Fellin 80104825 Toomas Valgmäe Volikiri 
55 Võru Maleklubi 80072500 Margus Sööt Põhikiri 
 

Koosolekul oli esindatud 38 liikmesklubi 55-st. 

 

Koosoleku käik. 

Koosoleku lindistusega on võimalik tutvuda Eesti Maleliidu juhatuses. Protokoll ei ole 
koostatud stenograafiliselt, vaid küsimused ja sõnavõtud on esitatud kokkuvõtlikult. 

 

Koosoleku rakendamine. 

Juhatuse ettepanekul kinnitasid osalejad koosoleku juhatajaks endise EML presidendi Ken 
Koort’i ning protokollijaks Kristjan Sander’i. Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

Ken Koort tegi ettepaneku ülejäänud hääletused viia läbi avalikult. Keegi koosolekul 
osalejatest selle vastu ei olnud ning koosolekul edaspidi salajast hääletust ei nõudnud. 
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1. 2018. a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja audiitori järeldusotsuse 
kinnitamine (eelmise juhatuse poolt on aruanne äriregistrile esitatud 29.04.2019). 

 
Ken Koort : See aasta on mõnevõrra eriline, Eesti Maleliidul vahetus juhatus ja on 
vahetumas ka nõukogu. Uus juhatus sai ametisse mais, valiti aprillis. Seni on juhatus 
tegelenud eelmise juhatuse asjade üle võtmisega ning praegune on üleminekuaasta. 
 
2018. aasta majandusaasta aruanne saadeti kõikidele liikmetele laiali juba enne eelmist 
üldkoosolekut. Aruande esitas registrile ilma üldkoosoleku kinnituseta juba eelmine 
juhatus, keegi seda vaidlustanud ei ole. 
 
Eelmise aasta 31. detsembril oli Eesti Maleliidus 45 maleklubi. 2018. aasta sügisel 
üldkoosolekul olin valmis töötama liikmesklubide arvu tõstmise nimel, täna on 
maleklubisid 55. Loodan, et kõik vastuvõetud klubid on edaspidi aktiivsed klubid, 
võtavad osa Eesti Maleliidu üritustest ja Eesti maleelust. 
 
Eelmise aasta tulem on 2703 euroga plussis, üle-eelmisel aastal 2978 eurot. 
Majandusaasta aruanne on päris sarnane üle-eelmise aasta aruandega. 
 
Kas kellelgi on küsimusi? Küsimusi ei ole. Küsimusi aruande kohta võiks ka esitada 
kirjalikult eelmisele juhatusele; mul endal on paar küsimust olnud, aga seniajani pole 
vastust saanud. 
 
Ken Koort paneb majandusaasta aruande kinnitamise hääletusele. Koosolek otsustab 
ühehäälselt juba registrile esitatud majandusaasta aruande kinnitada. 
 
 

2. 2020. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse 
poolt ettepanek samad tasumäärad nagu 2019. aastal). 

 
Ken Koort:  Minu käest on paar korda küsitud, et mismoodi opereerib Eesti Maleliit 
2019. aastal, st. käesoleval aastal. Opereerimine on põhimõtteliselt projektipõhine, kuna 
eelmise juhatuse poolt ei antud kõiki asju üle nii nagu võiks eeldada. Loodetavasti 
saadakse vaidlustega ses osas ruttu ühele poole ning järgmiseks aastaks saab juhatus koos 
uue nõukoguga teha puhtalt lehelt eelarve, kui on täpselt teada, milline summa on meil 
kontol ja milline summa kontolt puudu. Edasi palun, juhatuse esimees Margus Sööt. 
 
Margus Sööt: Juhatuse ettepanek on jätta kõik tasumäärad samaks kui 2019. aastal: 
liikmemaks 50 eurot, sisseastumismaks 150 eurot, 20 eurot aastalitsents, 10 eurot 
ühekordne litsents ning alla 18-aastastele ja üle 65-aastastele vastavalt 10 ja 5 eurot. 
 
Ken Koort paneb juhatuse ettepaneku hääletusele. Poolt 34, erapooletuid 4, vastu 0. 
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Tõnu Kalvet: Kas on tingimata hädavajalik litsents jätta alles ja samas hinnas kui Olde 
ajal? Ma mõtlen näo pealt 20 eurot aastas. Ta on muidugi väiksem kui Soomes, aga meil 
on elatustase ka madalam kui Soomes. Omal ajal Oldet kritiseeriti selle eest, et ta litsentsi 
sisse viis. 
 
Margus Sööt: Me teeme siin ilmselt järgmisel aastal muudatusi. Tegelikult on ka sel 
aastal väikseid korrektuure toimunud, näiteks ei ole mõnel võistlusel nõutud nui neljaks 
litsentsi. Järgmisel aastal me vaatame kõik need asjad üle. 
 
Viive Tutt (külaline): Kas erisus, et noortemaja lapsed maksavad 15 eurot ja klubi omad 
10 eurot, jääb alles? 
 
Margus Sööt: Minu teada seda erisust enam ei ole, et klubidel oli soodsam mõni aasta 
tagasi. 2018. aasta üldkoosoleku protokollis seda ei ole. Vaatame üle. 
 
 

3. Nõukogu liikmete arvu kinnitamine.  
 
Ken Koort:  Juhatuse ettepanek on, et nõukogu oleks 7-liikmeline. 
Margus Sööt kinnitab seda. 
 
Ken Koort paneb ettepaneku hääletusele. 37 poolt, 1 erapooletu, vastu 0. 
 
 

4. Nõukogu liikmete valimine. 
 
Ken Koort: Hetkel on kehtivate volitustega 2 liiget (Villu Otsmann ja Raigo Uukkivi). 
On esitatud 5 kandidaati 5 vabale kohale. Kas me saame hääletuse teha avalikult ja 
hääletada kõiki nõukogu liikmeid üheskoos? Kas keegi on sellele vastu? 
 
Keegi ei ole vastu. 
 
Kõik nõukogu liikme kandidaadid on kohal, kõik võivad enda kohta paar sõna öelda. 
 
Nõukogu liikme kandidaadid Tanel Kiik, Toomas Virro, Kaido Külaots ja Siret Liivamägi 
tutvustavad ennast. 
 
Tõnu Kalveti  küsimus Kaido Külaotsale: Kui nõukogus tuleb arutlusele küsimus, mis 
puudutab ainult sinu klubi, kuidas väldid sa siis huvide konflikti? Kas sa jätad siis 
hääletamata? 

Kaido Külaots: Jah. 
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Ken Koort teatab enda nõusolekust uuesti kandideerida ning teeb ettepaneku hääletada 5 
kandidaadi (Tanel Kiik, Toomas Virro, Kaido Külaots, Siret Liivamägi, Ken Koort) poolt 
üheskoos ja avalikult. Keegi ei  tee muid ettepanekuid. 
 
Kristjan Sander: Kas kõik on nõus avaliku hääletusega, keegi ei protesteeri avaliku 
hääletuse vastu? 
 
Keegi ei protesteeri avaliku hääletuse vastu. 
 
Ken Koort paneb nõukogu liikmete valimise üheskoos hääletusele. Poolt 37, 
erapooletuid 1, vastu 0. 
 
Ken Koort: Niisiis on uued nõukogu liikmed valitud. Esimene nõukogu koosolek toimub 
õige peatselt. Nõukogu koosolekud võiksid nii juhatuse kui liikmete jaoks olla avatumad 
kui on olnud siiani. Palju jõudu, õnne ja jaksu, edu Eesti Maleliidu arendamisel. 
 

5. Villu Otsmanni tagasi kutsumine EML nõukogust. 
 
Ken Koort paneb ettepaneku hääletusele. Poolt 3, erapooletuid 0, vastu 35.  

6. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine. 

 
Tõnu Kalvet: Miks on vaja seda päevakorrapunktiks panna, kui 14. aprillil valiti uus 
juhatus? Ta on vaevalt 3 kuud saanud töötada, juba tahetakse tagasi kutsuda. 
 
Ken Koort: Vastavalt kehtivale põhikirjale: 13 klubi esinesid päevakorra muudatuse 
ettepanekuga ja juhatus pidi selle päevakorda lisama.  
 
Kristjan Sander: Lühikese repliigi korras on olukord muidugi väga huvitav. 
Ettepanekuid juhatus tagasi kutsuda on viimaste aastate jooksul mitmeid tehtud, üks kord 
edukalt, aga tavaliselt väheedukalt. Aga mitte kordagi seni ei ole olnud sellist olukorda, et 
tehakse ettepanek kutsuda juhatus tagasi ja ise uusi juhatuse kandidaate ei esitata. Mina 
saan aru, et ettepaneku tegijad tahavad, et Eesti Maleliit tegevuse lõpetaks, sellepärast, et 
ühing ei saa tegutseda ilma juhatuseta. See tekitab minus hämmeldust. Tänan. 
 
Ken Koort paneb ettepaneku hääletusele. Poolt 0, erapooletuid 3, vastu 35. 
 
Ken Koort:  Päevakord on läbi. Kui kellelgi on mulle mingeid küsimusi, siis vastan hea 
meelega. 
 
Tõnu Kalvet: Ettepaneku tegijad ei tule koosolekule kohale, ei kaitse oma seisukohti. 
See on lugupidamatuse avaldus teiste koosolekul osalejate vastu. 
 
Ken Koort:  Kahjuks pean nõustuma. Olen kohtunud ka paljude klubidega, keda täna siin 
ei ole ja väljendanud mõtet, et ametisolev juhatus ega valitav nõukogu, nii kaua kui mina 
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nõukogus olen, ei ole kiuslik, ei ole selline, kes tahaks teistele ära teha, vaid pigem las 
aeg annab arutust. Las juhatus teeb oma tööd, uus nõukogu saab ametisse, teeb oma 
strateegia, omad plaanid, tutvustab neid kõikidele klubidele. Ma arvan, et me läheme 
palju paremas õhkkonnas edasi, potentsiaali Eesti males on oluliselt rohkem kui seda 
siiamaani on realiseerunud. 
 
Jaan Narva (külaline): Euroopa tšempionaadi kohta, mis Tallinnas peaks toimuma, 
palun infot. 
 
Ken Koort: Euroopa meistrivõistlused kiir- ja välkmales noortele ja täiskasvanutele, mis 
peaks toimuma sel aastal 1.–4. ja 4.–8. detsember, on hetkel olnud natuke rohkem minu 
vastutusel. Eelmine juhatus ei andnud mitte midagi edasi, ei ühtegi lepingut, vaid tühja 
arvuti. Eelnevaid kokkuleppeid ma olen mitu korda küsinud, aga pidin hakkama otsast 
pihta tegema. Hetkel on meil reserveering „Viru“ hotellile, „Viru“ konverentsikeskusele. 
Suur tänu Margit Brokkole, kes on aidanud mind eelarve koostamisel ja teiste alaliitude 
juhtidele, Läti kolleeg on päris palju aidanud. Üritused kindlasti toimuvad, üritused 
toimuvad Tallinnas. Eile saatsin ma üle vaatamiseks juhendi ECU-le, rääkisin ka Euroopa 
Maleliidu tegevjuhiga. Ta ütles, et põhimõtteliselt on OK, ta annab mulle tänase päeva 
jooksul teada. Nii et me teeme selle ära. Me teeme selle ära paremini, kui on varem 
tehtud, siin ei ole kahtlust. 
 
Eelmine juhatus oli tegelikult broneerinud „Kalevi“ spordihalli ja mingi muu hotelli, 
mida me ei teadnud mitte keegi, nii tuli rääkida näiteks linnavalitsuses, et sihtotstarbelist 
eraldist „Kalevi“ spordihalli jaoks saaks muuta ümber mingi muu koha jaoks. 
 
On veel küsimusi, ettepanekuid? Kõigi nõukogu liikmete kontaktid saavad samuti 
avalikuks, ma loodan, et keegi pole selle vastu. Kui keegi ei taha anda oma 
eramobiilinumbrit, siis e-maili aadressi ikka. Kindlasti suhelge, suhelge, suhelge, sest kui 
me omavahel ei suhtle, ei saa mina ka aru, mida keegi mõtleb. Üheskoos jõuame rohkem 
kui üksikult. Jõudu meile kõigile, suur aitäh, et leidsite aega, elagu Eesti Maleliit, aitäh! 

 

Kuna koosolek lükkas 6. päevakorrapunktis juhatuse tagasi kutsumise ettepaneku 
hääletusel tagasi, 7. ja 8. päevakorrapunkti (juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse 
liikmete valimine) ei menetletud. 

 
Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja 
nõuetest. 
 
Käesolevale protokollile on lisatud: 
1. registreerimisleht; 
2. liikmesklubide esindajate volikirjad; 
3. nõukogu uute liikmete nõusolekud. 
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Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja 
protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt 
alla kirjutatud. 
 
Käesolev notariaalakt (koosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) 
eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Eesti 
Maleliidule osaleja soovi korral notariaalakti kinnitatud ärakiri. Pärast notariaalakti tõestamist 
luuakse tehinguosalisest juriidilisele isikule riigiportaalis www.eesti.ee juurdepääsuõigus 
käesoleva notariaalakti digitaalsele ärakirjale. Eelnimetatud ärakirja valmistamise eest notari 
tasu ei võeta. 
 
Notari tasu üldkoosoleku protokolli tõestamisel 33,00 eurot (Notari tasu seadus § 31 p 24 
(0,60 x 55)). Notari tasu toimingu läbiviimisel väljaspool bürood 7,60 eurot (notari tasu 
seaduse § 36 lg 2). 
 
Notari tasu kokku  40,60 eurot. 
Käibemaks   8,12 eurot. 
Kokku    48,72 eurot. 
 
Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu. 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja   __________________________________________________
           ees- ja perekonnanimi                         allkiri 
 
 
 
 
Koosoleku protokollija __________________________________________________
           ees- ja perekonnanimi                         allkiri   




