
Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 21.06.2022. 

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

 

Koosolekut juhatas Margus Sööt, protokollis Andres Karba. 

Koosolekul on esindatud Eesti Maleliidu 35 liikmesklubi 53st, seega üldkoosolek on pädev vastu 

võtma otsuseid. Koosoleku registreerimisnimekirjaga on võimalik tutvuda Eesti Maleliidu 

juhatuses. 

Eelnevalt oli koos üldkoosoleku kokku kutsumise teatega saadetud liikmesklubidele laiali ka 

Eesti Maleliidu 2021. a. majandusaasta aruanne ja üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine; 

2. 2023. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse poolt 

ettepanek samad tasumäärad nagu 2022.a.); 

3. Maleolümpia Indias Chennai’s 2022.a.; 

4. FIDE presidendi valimised 2022.a.; 

5. Rahvusvaheline võistluskalender ja kohalik võistluskalender 2022.a. muutunud 

epidemioloogilises olukorras. 

 

Koosoleku käik: 

Koosoleku alguses valiti koosolekule juhataja ja protokollija. 

1. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine 

Eesti Maleliidu juhatuse esimees Margus Sööt rääkis 2021. aasta jooksul tehtust, 

tegevusaruandest ja majandusaasta aruandest. Aasta jooksul korraldati ära olulisemad Eesti 

meistrivõistlused ja paljud muud turniirid, ehkki ürituste planeerimist segas koroonaviiruse levik. 

Aasta jooksul saavutasid mitmed meie maletajad häid tulemusi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, 

näiteks Sofia Blokhin noorte EMil ja Mai Narva naiste EMil, ka mitmed teised Eesti maletajad 

näitasid häid tulemusi. 

Urmas Randma (külaline) tõi esile, et on alates veebruarist püüdnud maleliidu juures abiks olla 

manageri rollis, kuid on täheldanud, et maleliidu presidendi ja juhatuse vaheline koostöö ei 

toimi. Tema hinnangul on süüdi mõlemad osapooled, ta kutsus üles omavahelisi suhteid 

parendama. 

Margus Sööt selgitas, et käesolevast aastast ongi maleliidu tööd pisut ümber korraldatud, 

kaasatud on veebruarist managerina Urmas Randma ja juunist projektijuhina Tarmo Tuul. 

Märtsis viidi läbi tegevjuhi konkurss, kus tugevamad kandidaadid küsisid brutotasu kolm tuhat 

kuni kuus tuhat eurot. 



Juhiti tähelepanu, et aastaaruande juures puudub audit. Margus Sööt sõnas, et aruandega ja 

üldkoosolekuga jäädi hilja peale ning võib vajadusel lisaks tellida auditi. 

Ettepanek kinnitada Eesti Maleliidu 2021.a. majandusaasta aruanne. 

Toimus hääletamine: Eesti Maleliidu 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamise poolt 

oli 35 klubi, vastu 0 klubi, 0 erapooletut. 

 

2. 2023. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse 

poolt ettepanek samad tasumäärad nagu 2022.a.) 

Eesti Maleliidu juhatuse ettepanek jätta kõik tasumäärad samaks kui 2022. aastal: alaliidu 

liikmemaks 50 eurot klubi kohta, sisseastumismaks 150 eurot klubi kohta, maletajatele 

litsentsitasud analoogselt varasemale 20 eurot aastalitsents ning alla 18-aastastele ja üle 65-

aastastele 10 eurot aastalitsents. 

Toimus arutelu erinevate maksude ja tasude suuruse üle, aastaid ei ole neid summasid muudetud, 

kuid aeg on edasi läinud ja võib-olla vajaksid tasumäärad korrigeerimist arvestades inflatsiooni. 

Urmas Randma tegi ettepaneku erinevaid tasumäärasid tõsta, tuues välja, et kergejõustikus on 

aastamaks näiteks 250 eurot. Samuti tõsta maletajate aastalitsentsi tasusid. 

Tõnu Kalvet pakkus neid mitte veel sel aastal muuta, ehk edaspidi, samuti küsis ta, kas üldse on 

vaja litsentse, mispeale mitmed saalis viibinud tõid näiteid, et paljudel spordialadel on 

litsentsinõue sisse seatud. 

Hääletusele siiski muid tasude ettepanekuid seada ei soovitud. 

Toimus hääletamine: kinnitada 2023. aasta liikmemaks, sisseastumismaks ja litsentsitasud 

analoogselt nagu need olid 2022.a. (kinnitada juhatuse ettepanek) poolt oli 35 klubi, vastu 0 

klubi, 0 erapooletut. 

 

3. Maleolümpia Indias Chennai’s 2022.a. 

2020.a. toimunud Eesti meeste ja naiste meistrivõistluste tulemuste põhjal said paika 

maleolümpia koondised. Viieliikmeline naiste koondis Mai Narva, Margareth Olde, Anastassija 

Sinitsõna, Triin Narva, Sofia Blokhin ja meeste koondis Kaido Külaots, Kalle Kiik, Kirill 

Chukavin, Aleksandr Volodin, Andrei Šiškov. 

2022.a. on toimunud mõned muudatused koondistes, kui ettepanek on tehtud meeste koondise 

esinumbrile Kaido Külaotsale olla naiskonna kapten-treener (sellisel juhul liitub meeskonnaga 

varumängija staatuses Meelis Kanep). 

Maleolümpia toimub 28. juulist kuni 10. augustini, kuid lennukipileteid veel ostetud ei ole. 

Urmas Randma sõnas: veebruaris sain jooksvalt ülesandeks EML managerina maleolümpia 

lähetustesse panustamise. Praegune seis on see, et minu sõnum oli president Ken Koortile, et osta 

need lubatud piletid ära, mis on presidendina aukohustus. Täna kell 16 sain presidendi kätte, ta 

ütles, et homme saavad piletid ostetud. Kogu maleolümpia tehnilise poolega tegeles koondise 



liige Triin Narva koos Ken Koortiga. Olen saanud varustuse poole pealt toetama Nike ja 

Sportlandi, nende poolt on kogu varustus. 

Urmas Randma väljendas seejärel oma muret, et kahe tiimi peale on kokku neli vaktsineerimata 

inimest: kaks meeste tiimis ja kaks naiste tiimis, kes vastutab, kui sellega seonduvalt tekib 

maleolümpial Indias tõrge, kui tiim ei saa mängida? 

Toomas Valgmäe tõi välja, et Indiasse sisenemisel piisab 72 tundi enne tehtud negatiivsest 

testist. 

Triin Narva (külaline) selgitas, et naiskonnas on kõik noored liikmed, sealjuures on 

vaktsineerimata väga noored tüdrukud. Samuti tõi ta välja, et pärast 27. juunit ei saa enam 

koosseisudes vahetusi teha. Maleolümpiale minek on planeeritud 27. juulil ja tulek 11. augustil 

marsruudil Tallinn-Frankfurt-Dubai-Chennai, kuid piletid on veel ostmata (piletid broneeriti 10. 

juunil kogusummas 17402 eurot, maksetähtaeg oli 17. juuni). 

Margus Sööt maleliidu esindajana märkis, et temal paluti teha alaliidu poolne toetusetaotlus Eesti 

Kultuurkapitalile aasta II jaotusvoorust, kuid taotlus toetust kahjuks ei pälvinud. Muid lubatud 

(era)toetusi laekunud ei ole. 

Urmas Randma väljendas, et Eesti Kultuurkapitalile tulnuks taotlus toetuse pälvimiseks teha juba 

aasta I jaotusvoorust. Margus Sööt selgitas, et päevani, mil Venemaa alustas 24. veebruaril 2022 

täiemahulist sissetungi Ukrainasse, pidi maleolümpia toimuma Moskvas, kuhu lendamine olnuks 

Indiaga võrreldes kordades soodsam (päevarahade maksmist kultuurkapital ei toeta). 

Tõnu Kalvet tegi ettepaneku pöörduda rahastamise abipalvega riigikogu male toetusrühma poole. 

Urmas Randma: jääme selle juurde, et las president Ken Koort ostab need piletid ära. 

Toomas Valgmäe emotsionaalselt: Sa Urmas tead ju väga hästi, et selle projekti juhtimise võttis 

omale president juba alates veebruarist. Ütlen oma seisukoha: (olümpia)koosolekutel on olnud 

jutt presidendi poolt, et raha pole probleem, kuid miks siis piletid on ikka veel ostmata. 

Urmas Randma: minu seisukoht on, et nõukogu ja juhatuse koostöö ei toimi. Minu ettepanek, et 

kui president Ken Koort neid pileteid ei osta – astugu tagasi. Ja astugu juhatus ka tagasi! 

Tõnu Truus: ettepanek, et iga maleliidu liikmesklubi paneb 500 eurot ja saame piletid ostetud. 

Urmas Randma: suuremeelne pakkumine Tõnu, aga las president ostab need piletid välja. Mulle 

on ta lubanud, et ta selle raha toob. 

Tõnu Truus arvab, et meeskonna parim mängija Kaido Külaots peaks ikka olema koondise, 

meeskonna esinumber, mitte naiste treener. Koosolek jõuab järelduseni, et kedagi ei saa 

kohustada Eesti eest mängima, vastu tahtmist ja Külaots on ka treenerina väga vajalik lüli. 

Arutleti, millisele kohale võiksid meeskond ja naiskond 2022.a. maleolümpial jõuda, mis võiks 

olla eesmärgiks ja milline tulemus pakuks rahulolu. 

 



4. FIDE presidendi valimised 2022.a. 

FIDE presidendi valimised toimuvad 7. augustil 2022.a. 

Kandideerimas on (president, asepresident): 

• Andrii Baryshpolets ja Peter-Heine Nielsen; 

• Inalbek Cheripov ja Lewis Ncube; 

• Arkady Dvorkovich ja Anand Viswanathan; 

• Bachar Kouatly ja Ian Wilkinson. 

Lisainfot on võimalik lugeda mitmelt poolt internetist (näiteks chess.com artikkel 

https://www.chess.com/news/view/candidates-2022-fide-presidential-elections). 

Toomas Valgmäe märkis, et Leedu on volitanud ametlikult Andrii Baryshpoletsi ja Peter-Heine 

Nielseni meeskonda. 

Urmas Randma: mina teen ettepaneku toetada Nielseni meeskonda, ta on ka Baltikumiga tihedalt 

seotud. 

Kaarel Nestor (külaline) tõi välja, et Euroopa Liidu tasemel riigid kutsuvad üles rahvusvaheliste 

spordiorganisatsioonide puhul Venemaa kandidaatide poolt mitte hääletama. 

 

5. Rahvusvaheline võistluskalender ja kohalik võistluskalender 2022.a. muutunud 

epidemioloogilises olukorras. 

Arutleti Eesti Maleliidu 2022. aasta kalenderplaaniga seonduvat, mis puudutab eelkõige teisel 

poolaastal toimuvaid võistlusi. Kalenderplaan on maleliidu lehel online vormis. 

Kaarel Nestor tegi ettepaneku koostada uue aasta alguseks taas aastaülene kalenderplaan 2023. 

aastaks, et oleks varakult võimalik planeerida osalemisi. Hea ettepanek, nõustutakse. 

Aivo Hommik tõi välja vajaduse vältida olulisi kattumisi võistluskalendris, näiteks valdade 

mängud ja noorte meistrivõistlused. 

 

Eesti Maleliidu üldkoosoleku algus kell 18:00, lõpp kell 20:15. 


