EESTI POLITSEI SPORDILIIDU
PÕHIKIRI

I. Üldsätted
1. Eesti Politsei Spordiliit (edaspidi spordiliit) on vaba algatuse alusel asutatud avalikes huvides
mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on kehakultuuri
arendamine Eesti Vabariigis. Spordiliit on asutatud 31. märtsil 2004. aastal.
2. Spordiliidu põhieesmärgid on aidata kaasa tervislike eluviiside kujunemisele ning sportlike
tegevuste harrastamisele.
3. Spordiliit juhindub oma tegevuses kehtivatest seadustest, olümpiahartast, rahvusvaheliste
organisatsioonide otsustest ja määrustest, käesolevast põhikirjas, avalikest ning oma liikmete
huvidest.
4. Spordiliit on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kellel on oma pitsat, pangakonto, atribuutika
ja sümboolika. Spordiliidul on õigus sulgeda ja avada kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui
ka välismaal ning teha finantsoperatsioone.
5. Spordiliidu asukoht on Tallinnas ja tema tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.
6. Spordiliidu ingliskeelne nimetus on Estonian Police Sport Association.
7. Spordiliidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II. Spordiliidu eesmärgid ja ülesanded
8. Spordiliit koordineerib politseisporti korraldavate spordiklubide, -seltside ja -ühenduste
tegevust, arendab sporti Eesti Vabariigis, sealhulgas politseiväliste spordiorganisatsioonide
kaudu. Spordiliidu tegevuse eesmärgid on:
1) koordineerida spordivõistlusi Eestis;
2) propageerida liidu liikmete ja sellega seotud isikute hulgas tervislikke eluviise;
3) arendada politseisporti.
9. Spordiliidu ülesanded on:
1) aidata kaasa uute politseispordiklubide, -seltside ja -ühenduste tekkele Eestis;
2) aidata kaasa oma liikmete kehalise tubliduse taseme tõusule;
3) töötada välja spordiliidule vajalikud reeglid ja määrustikud;
4) suunata parimaid spordiliidu sportlasi, treenereid ja aktiviste rahvusvahelistele üritustele;
5) kaitsta oma liikmete huve ja õigusi.
10. Eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks spordiliit:
1) korraldab spordivõistlusi, treeningkogunemisi, seminare ning teisi kehakultuuri üritusi;
2) korraldab koondvõistkondade komplekteerimist ja lähetamist rahvusvahelistele
politseispordivõistlustele;
3) arendab koostööd politsei rahvusvaheliste organisatsioonidega (USPE, USIP, WPFG jne);
4) arendab koostööd teiste spordiliitude ja -organisatsioonidega, kohalike omavalitsuste,
firmade ja üksikisikutega;
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5) loob spordiliidu liikmetele võimalusi kasutada spordiliidu vara, osaleda võistlustel ning
hankida spordivarustust;
6) korraldab tasulisi üritusi sporditegevuse tõhustamiseks ja vahendite hankimiseks;
7) kaitseb oma liikmete õigusi ja seaduslikke huve;
8) toetab võimaluste piires paremaid sportlasi ja spordiaktiviste;
9) autasustab ja stimuleerib spordiliidus silma paistnud isikuid ja organisatsioone ning annab
välja stipendiume vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale.

III. Spordiliidu liikmeskond
11. Spordiliidu liikmed võivad olla mittetulundusühingutest spordiklubid, -seltsid ja -ühendused,
kelle põhiline tegevusala on arendada liikmete kehalist tublidust ja sportlikku tegevust.
12. Spordiliidu liikmeks astuda soovijal tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta spordiliidu
juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Juhatuse
negatiivse otsuse korral võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmist otsustab
üldkoosolek.
13. Spordiliitu sisseastumismaksu suuruse kinnitab spordiliidu juhatus oma otsusega. Iga-aastase
liikmemaksu suuruse ning tasumise tähtaja nii liikmetele kui ka toetajaliikmetele kinnitab
spordiliidu üldkoosolek.
14. Liikmeks vastuvõtmise korral tasub liige sisseastumismaksu 15 kalendripäeva jooksul arvates
otsuse teadasaamise päevast.
15. Liikmeks astumise ning liikmemaksude tasumise lisatingimused ja korra määrab spordiliidu
juhatus.
16. Liikmeksolek lõpeb liikme vabatahtliku väljaastumise, tema väljaarvamise või tegevuse
lõppemisega. Vabatahtliku väljaastumise korral esitatakse kirjalik avaldus spordiliidu
juhatusele ja likvideeritakse vastastikused võlgnevused.
17. Spordiliidust väljaarvamise otsustab juhatus ja kinnitab üldkoosolek. Välja arvata võib juhul,
kui liige rikub spordiliidu põhikirja või ei täida spordiliidu juhtorganite otsuseid.
18. Spordiliidust lahkumise või väljaarvamise korral sisseastumis- ega liikmemakse lahkujale ei
tagastata.
19. Spordiliidu liikmetel on õigus:
1) osaleda ja olla esindatud spordiliidu kõigil üritustel ning spordiliidu tegevustes;
2) osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös ning valida ja olla
valitud spordiliidu juht-, kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse, esindada
spordiliitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3) esitada arupärimisi spordiliidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada teda
huvitavat infot spordiliidu tegevuse kohta;
4) esitada spordiliidu juhtorganitele taotlusi saada toetust ning abi;
5) kasutada kehtestatud korra kohaselt spordiliidu sümboolikat ja eeliskorras spordiliidu vara;
6) spordiliidust välja astuda.
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20. Spordiliidu liikmed on kohustatud:
1) järgima spordiliidu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide oma pädevuse piires
langetatud otsuseid;
2) osalema oma esindajate kaudu korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning
valitavatesse organitesse kuulumise korral nende töös;
3) tasuma liikmeks vastuvõtmise korral õigeks ajaks sisseastumismaksu ning juhatuse
määratud aegadel liikmemaksud;
4) kasutama spordiliidu raha heaperemehelikult ja säästlikult;
5) hoidma ja kaitsma spordiliidu head nime, seisma spordiliidu eesmärkide ning põhimõtete
eest.
21. Teisi õigusi ja kohustusi saavad kehtestada spordiliidu üldkoosolek ja juhatus, kes on enne
saanud selleks nende liikmete nõusoleku.

IV. Spordiliidu juhtimine
22. Spordiliidu kõrgeim organ on spordiliidu liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus
vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama
üks kuu ning kokkukutsumisteates peab olema kirjas üldkoosoleku aeg, koht ja päevakorra
kavand. Igast klubist valitakse spordiliidu üldkoosolekule kuni 10 delegaati.
23. Spordiliidu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust
ära näidates vähemalt 1/10 spordiliidu liikmetest või spordiliidu president või revident.
24. Üldkoosoleku pädevuses on:
1) muuta põhikirja ja spordiliidu eesmärke;
2) lõpetada spordiliidu tegevus, otsustada ühinemine või jagunemine;
3) kinnitada spordiliidu liikmemaksude määr ning tasumise tähtaeg;
4) kinnitada majandusaasta aruanne;
5) kinnitada aasta tegevuskava ja eelarve;
6) määrata revident/audiitor.
25. Spordiliidu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Üldkoosoleku
otsus on langetatud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või
nende esindajatest, v.a põhikirja muutmise ja spordiliidu tegevuse lõpetamise otsus, mille
tegemiseks on vaja 2/3 koosolekul osalejate häältest. Kui koosolekul ei osalenud nõutud arv
liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek 1 kuu jooksul, teatades sellest ette 7 päeva. Teist
korda kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kohaleilmunud liikmete arvust.
26. Tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi spordiliidu liikmete nõusolekut. Üldkoosolekul
osalemata jäänud liikmete nõusolek tuleb esitada kirjalikult.
27. Juhatusse valitud liikmed valivad spordiliidu presidendi. Juhatuse liikmed valivad endi seast
asepresidendi.
28. Igal spordiliidu üldkoosolekule valitud liikmel on hääletamisel üks hääl.
29. Üldkoosolekute vaheajal juhib spordiliidu tööd juhatus, kelle kutsub kokku president või
asepresident vähemalt kord kvartalis.
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30. Juhatuses on vähemalt kolm liiget ning üldkoosolek otsustab juhatuse liikmete arvu.
Spordiliidu juhatuse liikme kandidaadi esitab liikmesklubi, -seltsi või -ühenduse juhatus
spordiliidu juhatusele. Spordiliidu juhatus esitab kinnitamiseks uue juhatuse liikme
üldkoosolekule.
31. Spordiliidu juhatus valitakse kolmeks aastaks.
32. Juhatus langetab otsuseid spordiliidu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevuses on:
1) kinnitada juhendid, määrused ja kalenderplaanid;
2) valmistada ette spordiliidu üldkoosolekud ja viia ellu otsused;
3) otsustada liikmete vastuvõtmine ja nende väljaarvamine;
4) otsustada rahvusvahelistesse politseispordiorganisatsioonidesse ning üleriigilistesse
spordiorganisatsioonidesse astumine ja sealt lahkumine;
5) koostada spordiliidu tegevuskava ja eelarve ning esitada need üldkoosolekule;
6) määrata nimeliselt spordiliidu komisjonide liikmed, institutsioonide juhid ja koondise
treenerid.
33. Juhatuse tööd juhib president või asepresident. Juhatus võib langetada otsuseid, kui
koosolekust võtab osa üle poole liikmetest ja poolt hääletab üle poole hääletanuist.
34. Juhatus määrab palgaliste töötajate koosseisu, kinnitab ametipalgad ning asjaajamisjuhendid.
35. Juhatuse liikmed esindavad spordiliitu kõigis õigustoimingutes kahekesi koos, välja arvatud
president, kes esindab spordiliitu ainuisikuliselt.
36. Juhatus lahendab kõik küsimused, mis ei nõua põhikirja ega kehtivate seaduste põhjal
üldkoosoleku kokkukutsumist.
37. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata
jätmise või võimetuse korral spordiliitu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

V. Spordiliidu vahendid, vara ja aruandlus
38. Spordiliidu vahendid ja vara moodustuvad:
1) sisseastumis- ja liikmemaksudest, sihtotstarbelistest ja muudest maksetest ning
laekumistest;
2) riigieelarve ja kohalike eelarvete eraldistest;
3) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
4) riiklikest ja üleriigiliste spordiühenduste toetustest;
5) sihtkapitalide ja sihtasutuste toetustest;
6) põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavate tuluürituste, sponsor- ja
reklaamilepingute, loteriide ja ennustusvõistluste tuludest, tehingutest kinnis- ja
vallasvaraga, intressitulust ning muudest laekumistest;
7) spordiliidu publikatsioonide avaldamise tuludest, spordiliidu sümboolikaga varustatud
märkide ja meenete müügist.
39. Spordiliidu vahendid ja vara kuuluvad spordiliidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse
spordiliidu põhieesmärkide saavutamiseks kehtivate õigusaktide ning käesolevale põhikirja
alusel.

5

40. Juhatus kontrollib spordiliidu raamatupidamise vastavust raamatupidamise seadusele.
41. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande
ning esitab selle üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

VI. Spordiliidu tegevuse lõpetamine
42. Spordiliidu tegevus lõpetatakse:
1) üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud
liikmete esindajatest;
2) pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et spordiliidul on vähem vara kui
võetud kohustusi;
3) spordiliidu liikmete arvu vähenemise korral alla kahe;
4) sundlõpetamise korras kohtuotsusega.
43. Spordiliidu lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon, kuhu kuuluvad juhatuse
liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
44. Likvideerimiskomisjon:
1) lõpetab spordiliidu toimingud;
2) avaldab spordiliidu lõpetamise teate ajalehes;
3) esitab avalduse spordiliidu kustutamiseks registrist;
4) annab spordiliidu dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule;
5) esitab avalduse dokumentide hoidja nime kandmiseks registrisse;
6) teeb muid vajalikke toiminguid spordiliidu tegevuse lõpetamiseks.
45. Spordiliidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ülejäänud
vara üle spordiliiduga samalaadsete eesmärkidega organisatsioonile või kasutatakse seda
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 05. mail 2009. a toimunud Eesti Politsei Spordiliidu
üldkoosolekul.

……………………..

allkiri: ………………….
Kalle Laanet

