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MTÜ EESTI MALELIIT 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED 

 
Koht: Vene 29, Tallinn 

Aeg:  21. märts 2012 
 
Alljärgnevad MTÜ Eesti Maleliit (EML) juhatuse liikmed Ervin Liebert, Hendrik Olde, Ants Prii ja Olav Sepp 

osalesid  riigi poolt eraldatava noortespordi jaotuskava kinnitamise arutelus. 
 

Koosoleku päevakord: 

1) Riigi noortespordi jaotuskava kinnitamine; 
2) Täiendava noortespordi toetuse eraldamine klubidele a`100 eurot klubi kohta. 

 

1. Riigi noortespordi jaotuskava kinnitamine; 
21. veebruaril 2012. aastal allkirjastati Kultuuriministeeriumiga riigieelarvelise toetuse leping, mille 

kohaselt eraldati EML-le 22 605 eurot noortespordi toetuseks. Toetust võib kasutada alljärgnevalt: 

- noortespordiga tulemuslikult tegelevate spordiklubide ja –koolide toetamiseks vähemalt 16 954 
euro ulatuses; 

- spordiliidu korraldatavate noorte ühisprojektide rahastamiseks kuni  5 651 euro ulatuses. 
 

Eesti Maleliidu juhatus on 13. jaanuaril 2012. a kinnitatud noortespordi jaotuse kriteeriumid. 31. 

jaanuariks 2012 on klubid esitanud Eesti Maleliidule noorte nimekirjad.  
 

Otsustati: 
 

(i) Kinnitada 2012. aasta noortespordi jaotuskava, mis on koostatud kooskõlas 12. 
jaanuaril 2012. a kinnitatud tingimustega. Jaotuskava on protokolli lahutamatu lisa; 

 

Poolt:  4 häält Erapooletu: 0 häält Vastu:  0 häält 

 

 

2. Täiendava noortespordi toetuse eraldamine klubidele a`100 eurot klubi kohta; 
2012. a on Kultuuriministeerium kinnitanud noortespordi täiendavad kriteeriumid ning vaatamata 
olukorrale, kus Eesti noormaletajad võitsid 2011. a rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt kokku kuus 

medalit, vähendati malele eraldatud noortespordi toetust 10% võrra. 

EML-i juurde loodud nõukogu poolt leiti sponsorvahendid, mis katavad suures enamuses riigi 

toetussumma vähenemise võrreldes 2011. a toetusega. 

Et selles olukorras ei kannataks niigi alarahastatud noortespordiga tegelevad klubid, muutmata 

sealjuures 13. jaanuaril kinnitatud noortespordi jaotuse kriteeriume, eraldatakse igale riigi 

noortespordi toetust saavale klubile täiendavalt toetust a`100 eurot klubi kohta. Kokku saab 2012. a 

riigi noortespordi toetust 23 malega tegelevat spordiklubi või – kooli. 

 

Otsustati: 
 

(i) Eraldada 23-le toetuse saajale täiendav noortespordi toetus a`100 eurot iga saaja kohta; 
(ii) Eraldada klubidele 2012. a riigi noortespordi toetust kokku 19 252,5 eurot, mis ületab 

Kultuuriministeeriumiga allkirjastatud lepingu järgi määratud toetuse alampiiri. 
 

 

Poolt:  4 häält Erapooletu: 0 häält Vastu:  0 häält 

 

 /allkiri/ /allkiri/ /allkiri/ 

 _________________ _________________ _________________

 Ervin Liebert Ants Prii Olav Sepp 

 

  /allkiri/  

  _________________  

  Hendrik Olde  


