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Eesti Pimedate Spordiliidu (EPSL) 

Põhikiri 
 

 
1. Nimi, asukoht, eesmärk 
1.1 Eesti Pimedate Spordiliit (edaspidi Spordiliit) on oma liikmete vabatahtlik ühendus, mille 
põhitegevuseks on pimedate ja nägemispuudega inimeste sporditegevuse arendamine Eestis. 
Spordiliit on asutatud Tartus 13. märtsil 1970.aastal (taasasutatud 10. märtsil 1992. aastal).  
 
1.2 Spordiliidu asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik. 
 
1.3 Spordiliidu eesmärgiks on pimedate ja nägemispuudega inimeste igakülgne kehaline 
arendamine tervistav-sportlike ürituste ja spordivõistluste kaudu.  
Põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks on Spordiliidu ülesanneteks: 
1.3.1 ühendada Eesti pimedate ja nägemispuudega sportlased ning tagada neile võimalused  
füüsiliseks ja sportlikuks arenguks ning toetada neid meditsiiniliste ja spordivahendite 
saamisel; 
1.3.2 pimedate ja nägemispuudega tippsportlaste ettevalmistamine rahvusvahelisteks 
võistlusteks ja neile rahvusvahelistest võistlustest osavõtu korraldamine; 
1.3.3 koostöö arendamine eesmärgilt sarnaste rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide ning 
muude riiklike ja eraorganisatsioonide ning üksikisikutega oma liikmete sporditegevuse 
arendamiseks. 
 
1.4 Spordiliit põhikirjalise tegevusena: 
1.4.1 korraldab treeninguid ja määrab koondised võistlusteks nii kodu- kui välismaal, palkab 
treenerid, autasustab sportlasi ja teisi oma liikmeid ning toetajaid; 
1.4.2 annab vastavalt võimalustele liikmetele kasutada oma vara treenimiseks, võistlustel 
osalemiseks või abistab oma liikmeid spordivarustuse soetamisel; 
1.4.3 viib läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid 
temale kuuluva varaga, korraldab litsentsivabasid loteriisid ring ennustusvõistlusi ja sõlmib 
sponsor-, reklaami- ja koostöölepinguid; 
1.4.5 määrab oma liikmetele stipendiume kooskõlas seadusandlusega ning vastavalt 
kehtivatele tingimustele ja korrale; 
1.4.6 abistab oma liikmeid arstiabi ja/ravimite saamisel; 
1.4.7 korraldab oma liikmetele litsentsi mittenõudvaid koolitusi ja/või konsultatsioone; 
1.4.8 teostab muid seaduslikke tehinguid kooskõlas eesmärgiga. 
 
1.5 Spordiliidu tegevuse aluseks on Mittetulundusühingute seadus ja teised 
mittetulundusühingute tegevust reguleerivad õigusaktid, samuti rahvusvahelise õiguse 
üldtunnustatud põhimõtted, käesolev põhikiri ja enda vastuvõetud otsused ning tegevuskavad. 
 
1.6 Spordiliidu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Spordiliidu tulu 
kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kasumit oma liikmete vahel ei 
jaotata. 
 
1.7 Spordiiidul on oma nimetusega pitsat ja iseseisev bilanss, oma sümboolika ja selle 
kasutamise ainuõigus. Spordiliidul on õigus avada ja sulgeda pangakontosid nii kodu- kui 



vällismaal ning teostada rahalisi tehinguid. 
 
1.8 Spordiliidu tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel. 
 
2. Spordiliidu liikmed, nende õigused ja kohustused, liikmeks vastuvõtmise, 
väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord. 
 
2.1 Spordiliidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud – mittetulundusühingutena tegutsevad 
spordiklubid, seltsid, ühendused ja sihtasutused, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat 
põhikirja, osalevad spordiliidu tegevuses ja tasuvad regulaarselt liikmemaksu. Spordiliidul 
peab olema vähemalt kaks liiget. Liikmete arvu korraldab Spordiliidu juhatus. 
 
2.2 Spordiliidu liikmeks astumiseks esitab juriidiline isik juhatusele kirjaliku avalduse 
allkirjaõigusliku isiku allkirjaga. Spordiliidu liikmel on õigus teha ka omal algatusel 
ettepanekuid liikmeks astumiseks. Liikmelisus algab ja lõppeb otsuse langetamisest. 
 
2.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab Spordiliidu juhatus esimesel korralisel istungil pärast 
avalduse saamist. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et 
tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek, kelle otsus on lõplik. 
 
2.4. Juhatuse otsusel võib omistada füüsilistele või juriidilistele isikutele auliikme või 
toetajaliikme staatuse. Auliikmed ja toetajaliikmed ei kuulu Spordiliidu liikmeskonda. 
Auliikme nimetuse võib juhatus anda juriidilisest või füüsilisest isikutele, kes on pikaajaliselt 
osalenud Spordiliidu tegevuses ja oluliselt kaasa aidanud pimedate ja nägemispuudega 
inimeste sporditegevuse arengule või on ise näidanud invaspordis kõrgeid rahvusvahelisi 
tulemusi. Auliikme kandidatuuri saab esitada ka Spordiliidu liige. Toetajaliikmeks võivad olla 
isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Spordiliidu eesmärkide elluviimisele. Toetajaliikme 
ja Spordiliidu suhted rajanevad lepingul.  
 
2.5. Spordiliidu aasta liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja 
otsustab Spordiliidu liikmete üldkoosolek. Spordiliidu liikmest väljaastumisel või 
väljaarvamisel sisseastumis- või liikmemaksu ei tagastata. 
 
2.6 Spordiliidu liikmel on õigus: 
2.6.1 osaleda valitud esindajate kaudu koosolekutel ning valida ja olla valitud Spordiliidu 
juhtimis- või kontrollorganitesse ning esindada Spordiliitu selle juhtorganite volitusel teistes 
organisatsioonides ning üritustel; 
2.6.2 pärida juhatuselt aru, teha juhatusele ettepanekuid, saada üldkoosoleku protokolli või 
selle osa ärakirja. Juhatusel on õigus keelduda info andmisest juhul, kui see kahjustab 
Spordiliidu huve; 
2.6.3 esitada Spordiliidu juhtorganitele taotlusi materiaalse toetuse saamiseks; 
2.6.4 kasutada kehtestatud tingimustel Spordiliidu vara; 
2.6.5 välja astuda Spordiliidu liikmest; 
2.6.7 kasutada muid käesoleva põhikirjaga ettenähtud või seadusandlusest tulenevaid 
mittetulundusühingu liikme õigusi. 
 
2.7 Spordiliidu liige on kohustatud: 
2.7.1 täitma Spordiliidu põhikirja ning valitavate juhtorganite otsuseid, seda ka eriarvamuse 



korral; 
2.7.2 esindajaks valimise korral osalema ise või oma volitatud esindaja kaudu Spordiliidu 
korralistel ja erakorralistel koosolekutel ning valitavasse organisse valimise korral selle töös. 
2.7.3 tasuma ettenähtud tähtajaks sisseastumismaksu ja tasuma regulaarselt ja õigeaegselt 
liikmemaksu; 
2.7.4 kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Spordiliidu vara; 
2.7.5 teatama Spordiliidu juhatusele hiljemalt ühe kuu jooksul oma elukoha aadressi 
muutusest; 
2.7.6 kooskõlastama Spordiliidu juhatusega oma kavatsuse hakata tegelema Spordiliidu 
tegevusega kattuval tegevusalal; 
2.7.7 teatama Spordiliidule oma ettevõtte reorganiseerimisest või tegevuse lõpetamisest;  
2.7.8 arendama ja edendama spordialasid, millega Spordiliit tegeleb; 
2.7.9 hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete eest. 
 
2.8 Liikmelisust Spordiliidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Liikme lõpetamise 
korral liikmelisus Spordiliidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikme seaduses sätestatud viisil. 
Liikme ühinemise või jaotumise korral liikmeõigused lõpevad.  
 
2.9 Liikmel on õigus Spordiliidu liikmeskonnast välja astuda. Selleks tuleb esitada juhatusele 
avaldus ja likvideerida vastastikused võlgnevused. Pärast seda loetakse liige juhatuse otsusega 
Spordiliidust lahkunuks. 
 
2.10 Liikme võib Spordiliidust välja arvata põhikirjasätete täitmatajätmise või Spordiliidu 
maine olulisel määral kahjustamise tõttu või kui liige on jätnud tasumata liikmemaksu kahe 
järjestikuse aasta vältel. Spordiliidust välja arvatud liikmele on juhatus kohustatud edastama 
väljaarvamise otsuse ja selle põhjuse viivitamatult kirjalikult teatavaks tegema.  
Juhatuse otsusel välja arvatud liikmel on õigus nõuda oma väljaarvamise otsustamist üle 
vaadata üldkoosoleku poolt. 
 
2.11 Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu 
majandusaasta eest. Juriidilisel isikul, kelle liikmelisus on 1õppenud, ei ole õigusi Spordiliidu 
varale. 
 
3. Juhtimine, vara, aruandlus ja järelevalve. 
 
3.1 Spordiliidu kõrgeim organ on liikmete poolt valitud esindajate üldkoosolek. 
Üldkoosolekust võtavad osa liikmesorganisatsioonide esindajad või volitatud esindajad, kes 
esitavad oma volitusi tõendava dokumendi. 
 
3.2 Üldkoosolek:  
3.2.1 võtab vastu põhikirja ja teeb selles muudatusi; 
3.2.2 määrab juhatuse liikmete arvu vahemikus minimaalselt 3 ja maksimaalselt 12 ning valib 
kuni neljaks aastaks Spordiliidu juhatuse ja revidendi; 
3.2.3 määrab juhatuse liikmete tööülesanded, töötasu suuruse ja töötasu maksmise korra ning 
vajadusel määrab isiku, kes kirjutab alla juhatuse esimehega sõlmitava lepingu; 
3.2.4 kinnitab Spordiliidu eelarve, tegevuskava ning otsustab juhatuse ja majandusaasta 
aruande kinnitamise; 
3.2.5 otsustab sisseastumis- ja liikmemaksudega seotud küsimused; 



3.2.6 otsustab Spordiliidu ühinemise, allüksuste moodustamise ja lõpetamise; 
3.2.7 otsustab Spordiliidu juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 
ja määrab selles tehingus Spordiliidu esindaja; 
3.2.8 otsustab muid küsimusi, mida ei ole põhikirja või seadusega antud teiste organite 
pädevusse. 
 
3.3 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kord aastas kuue kuu jooksul peale 
majandusaasta lõppu. Juhatusel on õigus edasilükkamatute asjaolude korral kokku kutsuda 
erakorraline üldkoosolek. Juhatus peab ühe kuu jooksul koosoleku kokku kutsuma, kui seda 
nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates revident või vähemalt 1/10 Spordiliidu liikmetest. 
 
3.4 Koosoleku kokkukutsumise teates peab olema märgitud koosoleku toimumise koht, 
päevakord ja juhatuse poolt muud vajalikuks peetud andmed. 
Koosolek peetakse reeglina Spordiliidu asukohas, kui teates ei ole märgitud teisiti.  
 
3.5 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool esindajate arvust. Vastasel 
juhul kutsub juhatus 15 päeva jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga ning sel juhul 
on koosolek otsustusvõimeline vähemalt kahe osaleja korral. 
 
3.6 Koosoleku avab juhatuse esimees, mille järel valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. 
Protokollija ei pea olema Spordiliidu liige, kuid sel juhul peab olema tagatud saladuse 
hoidmine. 
 
3.7 Koosolekul võib osaleda ja hääletada liikmesorganisatsiooni esindaja või volitatud 
esindaja.  
 
3.8 Koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud 
liikmesorganisatsioonide esindajatest või volitatud esindajatest, välja arvatud põhikirja 
kinnitamise ja muutmise ning Spordiliidu lõpetamise küsimused. Otsus on vastu võetud 2/3 
koosolekus osalenute poolthäälte korral. 
 
3.9 Igal liikmesorganisatsiooni esindajal või volitatud esindajal on üks hääl. Hääletamine on 
avalik. Salajane hääletamine viiakse läbi juhul, kui seda soovib vähemalt ½ esindajatest. 
Esindaja ei või hääletada, kui Spordiliit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku 
huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. 
Samuti ei või esindaja hääletada tema vastu hagide esitamise otsustamisel. 
 
3.10 Spordiliidu juhatuse liikmete valimisel on kandidaatide ülesseadmise õigus igal 
liikmesorganisatsiooni esindajal. Juhatuse liikmeteks osutuvad enam hääli saanud 
kandidaadid, kusjuures juhatuse liikmete arvu otsustab koosolek vastavalt käesoleva põhikirja 
p.3.2 alapunktile 2. 
 
3.11 Spordiliidu täidesaatvaks organiks on Spordiliidu juhatus. Vahetult pärast juhatuse 
liikmete valimist valivad juhatuse liikmed endi hulgast esimehe. Kõigis õigustoimingutes võib 
esindada mittetulundusühingut üksinda juhatuse esimees, teised juhatuse liikmed ühiselt. 
Juhatuse esimehe nõusolekul määrab juhatus tema asendaja. 
 
 



3.12 Spordiliidu juhatus: 
3.12.1 juhib ja esindab Spordiliidu tegevust vastavalt põhikirjale ja tegevuskavale; 
3.12.2 kasutab ja valdab Spordiliidu vara ning korraldab Spordiliidu raamatupidamist 
vastavalt raamatupidamise seadusele; 
3.12.3 võtab tööle ja vabastab töötajaid ning määrab töötajatele palga, tööülesanded ning 
sõlmib töötajatega töölepingud; 
3.12.4 koostab ja kinnitab kodukorra; 
3.12.5 kutsub kokku üldkoosoleku;  
3.12.6 koostab ja esitab kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest, üldkoosolekule 
kinnitamiseks majandusaasta aruande, lisades aruandele revidendi arvamuse; 
3.12.7 annab oma tegevusest aru Spordiliidu üldkoosolekule;  
3.12.8 võtab vastu uusi liikmeid ning otsustab liikmest väljaastumise ja väljaarvamise; 
3.12.9 koostab ja kinnitab liidu võistluste ja ürituste üldkalendri ning võistkondade 
koosseisud; 
3.12.10 otsustab muid küsimusi, mida ei ole põhikirjaga antud teiste instantside pädevusse. 
 
3.13 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. 
 
3.14. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte 
harvem kui üks kord kvartalis.  
Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 
Juhatuse koosolekuid juhib liidu juhatuse esimees, esimehe äraolekul tema poolt määratud 
juhatuse liige.  
Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse 
liikmetest. Võrdse häälte jagunemise puhul saab otsustavaks juhatuse esimehe või teda 
asendava isiku hääl.  
Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset 
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või 
lõpetamist liidu poolt.  
Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad 
kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 
Koosolekuid protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile 
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 
 
3.14. Spordiliidu vahendid ja vara moodustuvad: 
3.14.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
3.14.2 rahalistest või varalistest toetustest ning annetustest; 
3.14.3 riigi- ja kohalike eelarvete eraldistest; 
3.14.4 sihtkapitalide ja sihtasutuste toetustest; 
3.14.5 Spordiliidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tuluüritustelt, sponsor- 
ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustelt, kinnis- ja vallasvara tehingutest 
laekuvast tulust, intressitulust, väärtpaberitehingutest ning muudest laekumistest kooskõlas 
põhikirjalise eesmärgi ja Mittetulundusühingute seadusega. 
 
3.15 Spordiliidu vahendid ja vara kuuluvad Spordiliidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse 
põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale 
põhikirjale. 
Spordiliit võib oma vara ja vahendeid anda oma liikmetele kasutada (rentida, laenata, anda 



tasuta kasutusse jne) lepingulisel alusel. 
Spordiliit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna 
varalist vastutust Spordiliidu kohustuste eest. 
 
3.16 Spordiliidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Juhatus korraldab 
Spordiliidu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ning aruandluse koostamise 
ja esitamise õigusaktides ettenähtud korras ning tähtaegadel. Spordiliidu juhatuse poolt 
üldkoosolekule esitatav aastaaruanne peab lisaks seaduses sätestatule sisaldama: 
3.16.1 käibe- ja põhivahendite seisu aruandekuupäeval; 
3.16.2 laekumiste ja kulutuste ning nõuete ja kohustuste struktuuri ja sisu; 
3.16.3 töötasude ja juhtimiskulude aruannet; 
3.16.4 erifondide rahade kasutamise aruannet. 
 
3.17 Üldkoosolek teostab järelevalvet enda poolt valitud või määratud täitevorganite tegevuse 
üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revidendi või nimetab vajadusel audiitori. 
Juhatus peab võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli 
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident või audiitor 
koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad volinike 
koosolekule. Parema järelevalve tagamiseks, põhikirja rikkumise juhtude ilmnemisel või muul 
põhjendatud vajadusel on revidendil õigus teha ettepanek üldkoosoleku kokkukutsumiseks. 
 
4. Spordiliidu ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 
 
4.1 Spordiliidu ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimuvad Mittetulundusühingute 
seaduses ja muudes mittetulundusühingute tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatatud 
juhtudel ja korras. 
 
4.2 Spordiliidu likvideerimisel läheb pärast kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara 
samasuunalist tegevust jätkavale mittetulundusühingule. 
Käesoleva põhikirja kinnitamise otsus on vastu võetud 21. aprill 2011.a. koosolekul. 
 


