
Eesti Vaimsete Puuetega  Inimeste Spordiliidu

Põhikiri.

I.  Üldsätted

1.1.Eesti  Vaimsete Puuetega Inimeste  Spordiliit  /Estonian  Mental Handicap

 People  Sport  Organization /, lühinimetus EVPISL,  on vaba algatuse korras  

moodustatud  heategevuslik mittetulundusühing , mille põhitegevus on suunatud 

erivajadustega inimeste spordiharrastamisele Eesti Vabariigis.  

1.2. Eesti  Vaimsete Puuetega Inimeste  Spordiliit (edaspidi liit )   ühendab Eestis 

vaimupuudega inimeste spordi vastu huvi tundvaid  ja erinevate spordialadega 

tegelevaid või nende spordialade arendamisest huvitatud spordiklubisid, erikoole, 

hooldekodusid ja muid asutusi ning füüsilisi isikuid.

1.3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega 

kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti 

Spordi Hartast ning Rahvusvahelise Vaimsete Puuetega Isikute Spordi Föderatsiooni

( INAS)  poolt kehtestatud aktidest ja suunistest.

1.4. Liit  tegutseb avalikes huvides, see tähendab pakub sihtrühmale, mille

 toetamine tuleneb tema põhikirjast,  kaupa või teenust  peamiselt tasuta või muul 

kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust.

1.5. Liit ei jaga  oma vara  või tulu ega anna materiaalset abi  või rahaliselt 

hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis-või kontrollorgani 

liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis-või kontrollorgani 

liikmele  ega nimetatud isikutega seotud isikutele  Tulumaksuseaduse  paragraaf 8 

punkt 1 tähenduses.

1.6. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

1.7. Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.8. Liit on registreeritud aadressil Tondi 40 Tallinn 11311 ja tema 

tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

1.9. Liit on asutatud 18.05.1991.aastal .
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II. Liidu tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid

2.1. Liidu tegevuse eesmärgiks on :

2.1.1. saavutus-ja harrastusspordi tasemel tervislike eluviiside propageerimine 

riigi vaimupuuetega inimeste seas;

2.1.2. tingimuste loomine erinevate spordialade harrastamiseks ning nendega 

tegelejate ühendamine;

2.1.3. spordimeistrilikkuse tõstmine;

2.1.4. vaimupuudega inimeste tervise tugevdamine;

2.1.5  vabaaja  kasulik ja tervislik veetmine;

2.1.6. spordiharrastuse järjepidevuse kindlustamine ning sõprussidemete ja 

suhtlemisvõimaluste loomine teiste maade sportlastega.

2.2. Eesmärkide täitmiseks liit:

2.2.1.koondab ja ühendab  vaimupuudega inimestega tegelevaid spordiklubisid,

erikoole, hooldekodusid, ühendusi ja füüsilisi isikuid;

2.2.2. asutab erinevate aladega tegelevaid spordikoole, mis vastavad kehtivale

huvialakooli seadustele:

2.2.3. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubide kaudu liidu tegevusse   

vaimupuudega inimeste spordist huvitatud isikuid, eelkõige noori, tudengeid,   

sotsiaaltöötajaid ja toetajaid;

2.2.4..arendab aktiivset tegevust erinevate spordialade tutvustamiseks ja rahva huvi

tõstmiseks invaspordi vastu;

2.2.5. korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja teisi

üritusi,  koostab liidu edetabeleid, määrab liidu esindajad rahvusvahelisteks

võistlusteks, töötab välja liidu võistluste juhendeid, hangib treeninguteks metoodilisi

materjale, palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid, autasustab sportlasi ja

teisi oma liidu liikmeid ning toetajaid vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;

2.2.6. loob vastavalt võimalustele soodustingimusi liidu liikmetele liidu vara

kasutamisel, võistlustest osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;

2.2.7. aitab kaasa sportlase süstemaatilise meditsiinilise kontrolli teostamisele, tehes

selle tagamiseks koostööd pädevate institutsioonidega;

2.2.8. arendab koostööd vaimupuudega isikute spordiga tegelevate liitudega teistes 

riikides, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsusega, 

firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal   spordialade edendamiseks ning 

traditsioonide säilitamiseks;
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2.2.9. organiseerib õppe-treeningkogunemisi, koolitusi;

2.2.10. võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, sõlmib sponsor-  ning 

reklaamilepinguid.

2.2.11.  taotleb tegevuse arendamisel  abi ja toetust riigiasutustelt ja äriühingutelt.

III. Liidu liikmed, liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamise 
tingimused ja kord

3.1. Liidu liikmeks võib olla:

3.1.1.  juriidilised isikud- mittetulundusühingutena tegutsevad  spordiklubid, erikoolid, 

äriühingud ( AS Hoolekanneteenused) , ühiskondlikud organisatsioonid, üksikisikud, 

kes tegelevad regulaarselt vaimupuudega inimeste spordiga ning tunnistavad ja 

täidavad käesolevat põhikirja.

Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda liitu spordiklubide, erikoolide, äriühngute 

ja ühiskondlike organisatsioonide kaudu ja moodustavad kogu liikmeskonna.

3.1.2.   juriidilised isikud- toetajaliikmetena, kes oma tegevusega aitavad kaasa liidu 

eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt liidu               

tegevuses.

3.1.3.  EVPISL-du poolt tunnustatud spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeteks 

olev Eesti spordiliit ja spordialaliit;

3.1.4 . EVPISL-du tunnustuse saanud muu sportliku suunitlusega organisatsioon;

3.1.5.  isik, kes on aidanud kaasa invaspordiliikumise arendamisele.

3.2. Liidu liikmeks astumise ja väljaastumise avaldus esitatakse liidu juhatusele.

3.3.  Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab  juhatuse 

ettepanekul üldkoosolek.

3.4. Liige arvatakse  üldkoosoleku otsusega liidust välja:

3.4.1. kui tema tegevus on vastuolus liidu põhikirjaga;

3.4.2. kui liige kaotab Eesti Vabariigi kodakondsuse;

3.4.3. liikme surma korral;

3.4.4. juriidilise isiku lõppemisel.

IV.  Liidu liikmete õigused ja kohustused

4.1. Liidu juriidilisest isikust liikmete esindajatel ja eraisikutest liikmetel on õigus:

      4.1.1. osaleda  liidu tegevuses vastavalt käesoleva põhikirja eesmärkidele;

      4.1.2. osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning 

valida ja olla valitud liidu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, 

esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
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     4.1.3. esitada arupärimisi liidu tegevuse kohta;                 

     4.1.4.  kasutada liidu poolt loodud sportimistingimusi vastavalt liidus kehtestatud 

korrale;

     4.1.5.  esitada liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse 

saamiseks;

     4.1.6. kasutada vastavalt kehtestatud korrale liidu sümboolikat ja eeliskorras liidu 

vara;

     4.1.7.  liidust välja astuda,

4.2. Liidu juriidilisest isikust liikmete esindajatel ja eraisikutest liikmetel on kohustus:

     4.2.1. täita käesoleva põhikirja nõudeid ja  juhtorganite otsuseid;

     4.2.2. vahetult organiseerima vaimupuudega inimeste treeningut;

     4.2.3. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse 

organitesse kuulumisel nende töös;

     4.2.4. kasutama heaperemehelikult  ning säästlikult liidu vara;

     4.2.5. hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete 

eest;

     4.2.6. tasuda liikmemaksu.

4.3. Liidu liige ei saa oma tegevuse eest tasu. Liidu juriidilisest isikute liikmete 

esindajatele ja eraisikutest liikmetele hüvitatakse tema poolt kantud lähetus – ja 

muud kulud ettenähtud ulatuses ja korras.

V.  Üldkoosolek

5.1. Liidu kõrgemaks organiks on liikmesorganisatsioonide esindajate korraline  

üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Iga liikmesorganisatsioon 

saadab üldkoosolekule 1 volitatud esindaja.

5.2. Liidu  üldkoosolek on pädev otsustama kõigi liidu tegevust puudutavate 

küsimuste üle.

       Tema pädevuses on:

5.2.1.põhikirja vastuvõtmine, muutmine, täiendamine;

5.2.2.liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

5.2.3.liidu esimehe ja teiste juhatuse liikmete volitusaja,  liidu revisjoni liikmete arvu 

või audiitori    määramine ja kinnitamine;

5.2.4.liidu majandusaasta aruande kinnitamine ja tegevuse aastakava vastuvõtmine;

5.2.5.liidu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise  otsustamine;
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5.2.6.liidu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või 

käesoleva põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3.Juhatus on kohustatud erakorralise  üldkoosoleku kokku kutsuma , kui seda 

nõuavad liidu huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult 7 

päeva jooksul , kui seda on põhjendatult nõudnud juhatuse esimees või 1/3 liidu 

liikmetest.

5.4.Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatakse liidu liikmetele ette vähemalt 20 päeva; 

kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht 

ja päevakorra projekt

5.5.Üldkoosolekut juhatab  liidu esimees, tema puudumisel  üldkoosoleku poolt 

valitud liidu liige.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liidu 

liikmetest. Kui  üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek 

uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga  kolme nädala jooksul. Teistkordselt 

kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/3 liidu 

liikmetest.

5.7. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete häälteenamusega.

Päevakorra küsimustes, millest üldkoosolek kokkukutsumisel ei ole teatatud, ei või 

üldkoosolek otsust vastu võtta, välja arvatud juhul, kui osalevad või on esindatud 

kõik liidu liikmed. Põhikirja muutmine, liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine 

otsustatakse 2/3 kohalolevate liikmete häälteenamusega.

5.8. Juhatus ja juhatuse esimees valitakse neljaks aastaks.

5.9. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib liidu tegevust neljaliikmeline juhatus.

5.10. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.10.1.liidu üldkoosoleku otsuste täideviimine;

5.10.2. valida enda hulgast esimees ja sekretär;

5.10.3. moodustada vajalikud komisjonid ja kinnitada nende tegevusalad;

5.10.4. liidu eelarve kinnitamine;

5.10.5.  majandusaasta aruande koostamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks 

esitamine;

5.10.6. revisjonikomisjoni  või audiitori kandidaatide  üldkoosolekule kinnitamiseks 

esitamine;

5.10.7.liidu sisemise töökorra kinnitamine;

5.10.8. liidu liikmete arvestuse pidamine;

5.10.9. kinnitab palgaliste töötajate arvulise koosseisu ja palgamäärad;
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5.10.10. liidu autasude süsteemi ja sümboolika kavandite kinnitamine;

5.10.11. arendada koostööd Eesti Paraolümpiakomitee spordikomisjoniga;

5.10.12. arendada  koostööd rahvusvaheliste vaimupuudega  inimeste

spordiorganisatsioonidega;

5.10.13. muude liidu tegevust puudutavate küsimuste otsustamine, mis ei kuulu 

üldkoosoleku pädevusse;

5.10.14. liikmemaksu kehtestamine.

5.11. Liitu  võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksi või teised 

juhatuse liikmed ühiselt.

5.12. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. 

Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosoleku 

juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liikmetel on õigus saada 

ülesannete täimisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

5.13. Juhatus peab andma liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama 

aruande. Juhatus korraldab liidu liikmete arvestuse .

5.14.Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees mitte harvemini kui üks kord 

kvartalis.

Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse 

liikmetest.

Juhatuse koosolekuid juhib liidu esimees.

Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 juhatuse 

liikmetest.

Koosolekud protokollitakse ja neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

VI. Liidu vahendid ja tegevuse kontroll.

6.1. Liidu vahendid moodustuvad:

6.1.1.  riigi ja kohalike omavalitsuste eraldistest;

6.1.2. nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ning varalistest 

annetustes;

6.1.3.liikmemaksudest;

6.1.4. muudest laekumistest.

6.2. Liidu tegevuse kontrollorganiks on revisjonikomisjon  või audiitor, kelle  juhatuse 

ettepanekul määrab üldkoosolek.

VII. Liidu lõpetamine.

7.1. Liidu lõpetamine toimub Mittetulundusühingute seadusega sätestatud korras.
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7.2.Liidu lõpetamisel üldkoosoleku otsuse alusel valib likvideerijad üldkoosolek. Liidu 

sundlõpetamisel määrab likvideerija kohus.

7.3. Likvideerijad lõpetavad liidu tegevuse,  nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja 

rahuldavad võlausaldajate nõuded .Pärast  võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist 

allesjäänud liidu vara läheb üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete tegevussuundadega 

mittetulundusühingutele. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest 

isikutest teeb valiku üldkoosolek.

7.4. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja järelejäänud vahendite jagamist 

esitavad likvideerijad avalduse liidu registrist kustutamiseks.
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