
Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 3.10.2022. 

3. oktoobril 2022.a. algusega kell 18:00 Paul Kerese malemajas (Vene tn 29, Tallinn). 

 

Koosolekut juhatas Ken Koort, protokollis Andres Karba. 

Koosolekul on esindatud Eesti Maleliidu 34 liikmesklubi 53st, seega üldkoosolek on pädev vastu 
võtma otsuseid. Koosoleku registreerimisnimekirjaga on võimalik tutvuda Eesti Maleliidu 
juhatuses. 

Koosolekul osalesid järgmised Eesti Maleliidu liikmesklubid: Eesti Male Toetusühing, Kadrioru 
Maleklubi, Kaido Külaotsa Malekool, Kose Male-kabeklubi, Maleklubi Areng, Maleklubi 
Avesta, Maleklubi Faalanks, Maleklubi Olympic, Maleklubi Vektor, Malekool 64, MTÜ 
„Vabaettur“, MTÜ Kaksikodad, MTÜ Maleklubi Chess Continent, MTÜ Malekoolitus, MTÜ 
MK „Kuningas“, Mustamäe Ratsu Klubi, Paide Maleklubi, Paikuse maleselts „Caissa“, Paul 
Kerese Maleklubi, Põlva Male-Kabeklubi, Rakvere Maleklubi, Spordiklubi Diagonaal, 
Spordiklubi Maletäht, Spordiklubi Reval-Sport, Surju valla spordiklubi, Tallinna Tehnikaülikooli 
Spordiklubi, Tartu Spordiselts „Kalev“, Tartu Ülikooli Maleklubi, Tõnu Truusi Malekoolkond, 
Valga Maleklubi, Viimsi Maleselts Apones, Viljandi Maleklubi CC Fellin, Viljandi 
Mõttemängude Klubi, Võru Maleklubi. Koosolekul ei osalenud: Järva Noorte Maleklubi, Keila 
Maleklubi, Kohila Spordiklubi, Kohtla-Järve Spordiselts Kalev, Maleklubi Lootus, MTÜ Paul 
Kerese nimeline Nõmme Maleklubi, MTÜ Treeningpartner, Pärnu Maleklubi, Saaremaa 
Maleklubi, Saku Maleklubi, Saue Male-Kabeklubi, Sillamäe Spordiklubi Kalev, Spordiklubi Illi, 
Spordiklubi Pärnumaa Maleklubi, Spordiklubi Rapla Maleklubi, Spordiklubi Valge Ratsu, 
Spordiklubi Vanad Olümpiaalad, Tallinna Maleklubi, Valgamaa maleklubi „Helme“. 

 

Eelnevalt oli koos üldkoosoleku kokku kutsumise teatega saadetud liikmesklubidele laiali ka 
üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. Nõukogu ja juhatuse liikmete tagasikutsumine/-astumine ja valimine. 

Arvestades alljärgnevaid asjaolusid teha üldkoosolekule ettepanek otsuseks järgmiselt: 
- juhatuse liige Priit Värk on esitanud avalduse juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks; 
- juhatuse liige Margus Sööt on esitanud avalduse juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks; 
- eesmärgiks on juhatuse esimehe koha mehitamine valimisperioodi lõpuni 30.04.2023 ja Villu 
Otsmann on andnud nõusoleku enda valimiseks selleks perioodiks juhatuse liikmeks eesmärgiga 
korraldada juhatuse esimehena liidu tegevust ning esitanud avalduse nõukogu liikme kohalt 
tagasiastumiseks; 

- võtta vastu juhatuse liikme Priit Värk tagasi astumine ja lugeda tema volitused juhatuse 
liikmena lõppenuks; 
- võtta vastu juhatuse liikme Margus Sööt tagasi astumine ja lugeda tema volitused juhatuse 
liikmena lõppenuks; 



- võtta vastu nõukogu liikme Villu Otsmann tagasi astumine ja lugeda tema volitused nõukogu 
liikmena lõppenuks; 
- valida Villu Otsmann juhatuse liikmeks ja teha nõukogule ettepanek tema määramiseks 
juhatuse esimeheks; 
- pikendada nõukogu liikme Raigo Uukkivi volitusi kuni valmisperioodi lõpuni so samaks 
tähtajaks kui teised nõukogu liikmed. 
 

Koosoleku käik: 

Koosoleku alguses valiti koosolekule juhataja ja protokollija. 

1. Nõukogu ja juhatuse liikmete tagasikutsumine/-astumine ja valimine 

Eesti Maleliidu president Ken Koort rääkis juhtimisstruktuuri muutmise vajalikkusest ,samuti 
laiemalt põhikirja uuendamise vajalikkusest, mille muutmise teemal on arutletud viimase aasta 
jooksul korduvalt. 

Eesti Maleliidu juhatuse esimehe kandidaat Villu Otsmann lubas konstruktiivset koostööd ja tegi 
ettepaneku lisaks üldkoosoleku kokku kutsumise teates saadetud muudatustele juhtimises 
pikendada ka nõukogu liikme Raigo Uukkivi volitusi kuni valimisperioodi lõpuni 30.04.2023. 
Villu Otsmann pakkus hääletada kõiki muudatusi ühtse paketina. 

Tõnu Kalvet (Kose Male-kabeklubi) küsis muudatuste vajalikkuse ja põhjuste kohta. Villu 
Otsmann selgitas, et proovib läbi oma kandideerimise oma senise juhtimisalase kogemuse 
maleliitu tuua võttes endale juhtiva rolli kodurahuvalitsuse moodustamises. Käesoleva aasta 
juunist on maleliidu juures projektijuhina toimetanud Tarmo Tuul, kellest on suur abi tekkinud. 

Urmas Randma (külaline) uuris maleliidu liikmemaksude laekumisega seonduvat ja tegi 
ettepaneku, et põhikirja muutmise juures võiks ka seda teemat käsitleda, et liikmemaksud oleksid 
makstud jooksva aasta 31. jaanuariks. Margus Sööt maleliidu tegevjuhina selgitas, et käesoleva 
aasta liikmemaksude arved on väljastatud, varasemate aastate puhul on aastamakse laekunud 
hinnanguliselt 90-95% ulatuses ja võlglastele saadetakse meeldetuletusi tasumiseks. Tõnu Kalvet 
tõi välja, et klubide liikmemaks moodustab marginaalse protsendi alaliidu aastaeelarvest. 

Eesti Maleliidu juhatuse esimehe kandidaat Villu Otsmann kommenteeris, et Eesti Maleliidu 
baastegevustele katteallikate leidmine on edaspidi suur küsimus ja väljakutse. 

Aldur Partasjuk (Spordiklubi Reval-Sport) avaldas, et suurim probleem alaliitudes on see, et tööd 
ei tehta põhikirja järgi. Jällegi jõuti põhikirja muutmise vajalikkuseni, Ken Koort lubas saata 
ettepanekud põhikirja muutmiseks (drafti) liikmesklubidele laiali lähema kuu aja jooksul, et 
hiljemalt 30.04.2023 muuta ära ka põhikiri. 

Kaido Külaots (Kaido Külaotsa Malekool) uuris, kui pikalt Villu Otsmann näeb end maleliidu 
juhatuse esimehe kohal. Esialgu käsitletav periood on kuni valimisperioodi lõpuni 30.04.2023 ja 
Villu Otsmann avaldas lootust, et lähema poole aasta jooksul tekib uus hingamine maleliidus. 
Ees seisab Eesti meeste ja naiste meistrivõistluste korraldus detsembris, auhinnafond on vaja 
kokku panna. Tänavu möödub 100 aastat esimeste Eesti meistrivõistluste toimumisest. Kõik 
projektijuhtimised, -kirjutamised, -aruanded on vaja ära teha – tööd on alaliidus palju. 



Gert Elmaste (Viljandi Mõttemängude Klubi) avaldas arvamust, et tore kui mõni lahkumine 
maleliidu juhtimise juurest toimub ka avalduse alusel, sest seni on mindud justkui jalad ees. 
Üksiti tunnustas ta juhatuse esimehe Margus Söödi seni tehtud tööd, sealjuures Viljandis 
toimuva Ilmar Raua mälestusturniiride korralduse juures, sellist tuge ei ole ürituste korralduses 
varem olnud ja tema arvates oli see periood Eesti males üks paremaid aegu. Viljandi 
maleturniiride üks initsiaatoreid Toomas Valgmäe (Maleklubi Faalanks) ühines tunnustusega 
seni tehtu osas ja tänas abi eest. Ka Urmas Randma ühines tunnustusega. 

Ken Koort tegi ettepaneku muudatuste hääletamiseks, kell 18:35, toimus hääletamine. 

Toimus hääletamine: nõukogu ja juhatuse liikmete tagasikutsumine/-astumine ja valimine 
vastavalt esitatud ettepanekule – kinnitamise poolt oli 34 klubi, vastu 0 klubi, 0 
erapooletut. 

Seega koosolek otsutas:  

- võtta vastu juhatuse liikme Priit Värk tagasi astumine ja lugeda tema volitused juhatuse 
liikmena lõppenuks; 
- võtta vastu juhatuse liikme Margus Sööt tagasi astumine ja lugeda tema volitused 
juhatuse liikmena lõppenuks; 
- võtta vastu nõukogu liikme Villu Otsmann tagasi astumine ja lugeda tema volitused 
nõukogu liikmena lõppenuks; 
- valida Villu Otsmann juhatuse liikmeks ja teha nõukogule ettepanek tema määramiseks 
juhatuse esimeheks; 
- pikendada nõukogu liikme Raigo Uukkivi volitusi kuni valmisperioodi lõpuni so samaks 
tähtajaks kui teised nõukogu liikmed. 
 

Erairavmusi ei esitatud. 

 

Eesti Maleliidu üldkoosoleku algus kell 18:00, lõpp kell 18:45. 


