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EESTI KORVPALLILIIDU POHIK!RI

1.

Uldsetted
1.1.. Eesti Korvpalliliit (edaspidi "Liit") on avalikes huvides juriidiliste isikute
vabatahtlikkuse alusel moodustatud heategevuslik mittetulundustihing, mis tegeleb
korvpalli arendamisega, juhib korvpallialast tegevust Eesti Vabariigis, on Eesti
korvpallispordi k6rgeimaks esindusorganiks Eesti Vabariigis, kuulub vastavasse
rahvusvahelisse spordialaliitu (Rahvusvaheline Korvpalliliit - FIBA; Euroopa regiooni
Korvpalliliit - FIBA Europe) ning on sellest tulenevalt Eesti korvpallisporti ainuesindav
tileriigiline tjhendus.
1.2. Liidu nimi on Eesti Korvpalliliit. Liidu nimeltihend on EKL.
1.3. Liidu tegevuse eesmeirgiks on:
1.3.1. edendada ja korraldada kasumit mittetaotleval viisil korvpallialast tegevust
ning propageerida korvpalli Eesti Vabariigis;
1.3.2. koondada ja levitada korvpal ia last informatsiooni;
1.3.3. vahendada teavet Rahvusvahelise Korvpalliliidu (FIBA), Euroopa regiooni
Korvpalliliidu (Fl BA Europe) ja teiste spordiorga nisatsioonide ning liitude vahel;
1.3.4. esindada Eesti korvpalli nii rileriigilistes kui ka rahvusvahelistes
spord iorga n isatsioon ides;
1.3.5. korraldada Eesti korvpalli meistriv6istlusija muid turniire korvpallis;
1.3.6. korraldada rahvusvahelisi spordiv6istlusi ja - riritusi seoses Eesti korvpalli
ra hvuskoondise osa lemisega n imetatud vOistl ustel;
1.3.7 . a rendada koostood teiste spord iorga nisatsioon idega;
1.3.8. korraldada heategevusriritusi;
1.3.9. stimuleerida korvpalli arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone
ning anda viilja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.
1.4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Liidu eesmdrk ega pOhitegevus.
Liidu tulu kasutatakse pOhikirjaliste eesmdrkide saavutamiseks. Liit ei jaga oma vara
v6i tulu ega anna materiaalset abi v6i rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma
I

asutajale, liikmele, juhtimis- vOi kontrollorgani liikmele, Liidule annetusi teinud
isikule v6i sellise isiku juhtimis- vdi kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele.
1.5. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest 6igusaktidest,
rahvusvahelistes kokkulepetes sdtestatud pOhimdtetest ning kdesolevast pOhikirjast.
1.6 Liit v6tab oma tegevuse korraldamiseks vastu eeskirju, juhendeid ja reegleid, mis
on k6igile Liidu liikmetele tiiitmiseks kohustuslikud.
1.7. Liit on eradiguslik juriidiline isik.
1.8. Liidul on oma raamatupidamine, eelarve, pangakontod ja oma srimboolikaga
pitsat.
L.9. Liidul on oma embleem ja muu srimboolika.
1.10. Liidu asukoht on Tallinn, EestiVabariik.

2.

Liidu liikmed, nende 6igused ja kohustused
2.1. Liidu liikmeks v6ib olla juriidiline isik, kes tunnistab Liidu p6hikirja ja osaleb Liidu
poolt korraldatavatel Eesti korvpalli meistriv6istlustel ja/v6i muudel turniiridel
korvpallis ning v6tab osa aktiivselt Eesti korvpallielust.
2,2. Liidu minimaalne liikmete arv on viis (5) liiget.
2.3. Liidu liikmeks vastuv6tmist taotlev juriidiline isik esitab Liidu juhatusele
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;;vastavasisulise kirjaliku avalduse, millele lisab oma OUn,O,rr., ;";;;;.r;;
liikmete v6i omanike nimekirja.
2.4. Liidu liikmeks vastuv6tmise otsustab Liidu juhatus. Liikmeksastumise taotluse
vaatab Liidu juhatus ldbi rihe (1) kuu jooksul n6uetekohase avalduse laekumise
pdevast arvates. Liidu liikmeks soovijale teatatakse Liidu juhatuse otsusest kirjalikult.
2.5. Liidu liikmed on oma digustes v6rdsed.
2.5. Liidu liikmetel on oma esindajate kaudu 6igus:
2.6.1,. valida ja olla valitud Liidu juhtorganitesse;
2.6.2. saada informatsiooni Liidu tegevuse kohta sekretariaadi kaudu v6i Liidu
juhatuselt;
2.6.3. esitada ettepanekuid k6igis Liidu tegevust puudutavates ktisimustes;
2.6.4. astuda Liidust vdlja.
2.7. Liidu liige on kohustatud:
2.7.1. juhinduma oma tegevuses Liidu p6hikirjast ja Liidu juhtorganite poolt vastu
vOetud otsustesu
2.7 .2. osalema aktiivselt Liidu tegevuses;
2.7 .3. maksma liikmemaksu;
2.7.4. aitama oma igap6evase tegevuse ja kditumisega kaasa Liidu maine t6usule
ning korvpalli arengule Eestis.
2.8. Liidu liikme liikmeksolek l6peb Liidu liikme viiljaastumisega v6i liikmeskonnast
viiljaarvamisega:
2.8.L. Liidust vdljaastumine toimub Liidu liikme kirjaliku avalduse alusel, mis
esitatakse Liidu juhatusele. Avaldus ei vaja kinnitamist ning Liidu liige loetakse vdlja
astunuks avalduse esitamisele jdrgnevast pdevast ja kustutatakse Liidu liikmete
nimekirjasU
2.8.2. Liidust vdljaarvamine kuulub Liidu juhatuse piidevusse ja v6ib toimuda Liidu
juhatuse vastava otsuse alusel Liidu liikme poolt kdesoleva pdhikirja punktis 2.7
ettend htud kohustuste mittetditmisel.
Kui Liidu liige ei ole nOus oma vdljaarvamisega v6ib ta n6uda vdljaarvamise
otsustamist Liidu tildkogu poolt.
2.9. Liidust vdljaastunud v6i viiljaarvatud Liidu liige vOib esitada avalduse Liitu
astumiseks mitte varem kui poole (l/2) aasta moodumisel pdrast Liidust lahkumist.
z.LO. Kui liikmelisus Liidus 16peb majandusaasta kestel, peab vdljaastunud v6i
vdljaarvatud Liidu liige tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.
3.
Piirkondlikud osakonnad
3.1. Liit on moodustatud tile Eestilise rihtse organisatsioonina, mille
struktuurirlksusteks on linnades ja maakondades asuvad Liidu piirkondlikud
osakonnad (edaspidi "piirkondlik osakond"). Piirkondliku osakonna nimetus vastab
mittetu lu ndusri h ingute sead use osa kon na n i metusele.
3.2. Piirkondlik osakond:
3.2.L. Piirkondlikud osakonnad moodustuvad linnades v6i maakonnas asuvate Liidu
liikmete koondumisel. Piirkondlikku osakonda peab kuuluma vdhemalt kolm (3) liiget,
kes k6ik peavad olema
Liidu liikmed. Liidu liige saab kuuluda vaid rihte piirkondlikku osakonda, kus ta on
registreeritud.
Piirkondliku osakonna moodustamise kinnitab Liidu juhatus. Liidu juhatus on
k6rgemalseisev orga n piirkondlikele osakondadele;
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3.2.2. Piirkondlik osakond kohustub juhinduma oma tegevuses Liidu p6hikirjast ja
Liidu juhtorganite otsustest.
3.2.3. Piirkondliku osakonna struktuuri ja juhtimist puudutavad krlsimused lahendab
piirkondlik osakond iseseisvalt.
3.2.4. Piirkondliku osakonna koosoleku liibiviimiseks vajalikud protseduurilised
ktisi m used otsusta b piirkond lik osa kond iseseisva lt.

3.2.5. Piirkondlik osakond valib oma liikmete hulgast piirkondliku osakonna juhatuse,
mis juhib piirkondliku osakonna tegevust. Piirkondliku osakonna juhatus valib endi
hulgast juhataja.

3.2.6 Piirkondlike osakondade juhatajatel on 6igus s6na6igusega osaleda Liidu
juhatuse laiendatud koosolekutel. Teade laiendatud Liidu juhatuse koosoleku
toimumise aja, koha ja piievakorra kohta edastatakse Liidu sekretariaadi poolt.

4.

Uldkogu
4.1. Liidu k6rgeimaks organiks on Liidu liikmete illdkogu (edaspidi "Uldkogu"), mis
toimub korralisena kuue (6) kuu jooksul, arvates majandusaasta l6ppemisest.
Uldkogu nimetus vastab mittetulundustihingute seaduse liikmete rlldkoosoleku
nimetusele.
4.2. Uldkogul osalevad k6ik Liidu liikmed samuti Liidu juhatuse esimees (president),
Juhatuse liikmed ja alalised palgalised tootajad.
4.3. HddleOigust Uldkogul omab ainult Liidu liige v6i tema esindaja, kes esitab v6i
edastab Liidule enne Uldkogu toimumise algust allkirjastatud v6i digiallkirjastatud
n6uetekohase volikirja. Liidu liige saab Uldkogul korraga esindada maksimaalselt
kuni kolme (3) Liidu liiget.
4.4.lgal Liidu liikmelon tiks hddl.
4.5. Kirjalik teade Utdkogu toimumise aja, koha ja pdevakorraga saadetakse Liidu
liikmetele Liidu sekretariaadi poolt vdlja vdhemalt viistefst (15) pdeva enne tildkogu
toimumisaega.
4.6. Uldkogu on otsustusvdimeline, kui Uldkogul osaleb rjle poole (U2) Liidu
liikmetest v6i nende esindajatest.
4.7. Juhul, kui Uldkogule ei kogune vajalik kvoorum, kutsutakse seitsme (7) pdeva
jooksul kokku uus Uldkogu, mille toimumisest teatatakse kOikidele Liidu liikmetele
viihemalt viisteist (15) pdeva. Uuesti kokku kutsutud Uldkogu on otsustusvOimeline
olenemata osalevate Liidu liikmete vdi nende esindajate arvust.
4.8. U ld kogu otsused v6eta kse vastu li hthdd leena musega.
4.9. Uldkogu v6ib v6tta otsuseid vastu ka muus seaduses sdtestatud korras.
4.1-0. Liidu p6hikirja muutmise v6i Liidu tegevuse l6petamise otsus on vastu v6etud,
kui selle poolt on hiiiiletanud rile kahe kolmandiku (2/3) Uldkogul osalenud Liidu
liikmetest "v6i nende esindajatest.
4.11. Liidu tegevuse eesmdrgi muutmiseks on vajalik riheksa krimnendikuline (9/10)
Liidu liikmete n6usolek. Muutmist otsustanud Uldkogul mitteosalenud Liidu liikme
n6usolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.12.H'adletamine on avalik. Kui enamus hddleOiguslikest Uldkogul osalejatest n6uab
sa lajast hdiiletamist on hdd leta mine sa laja ne.
4.L2.1. Liidu juhatuse esimehe (Liidu presidendi) ja Liidu juhatuse liikmete valimise
hddletamine on salajane.
4.1,3. Erakorraline Uldkogu kutsutakse kokku Liidu presidendi, Liidu Juhatuse, v6i
vdhemalt rihe krimnendiku (1/10) Liidu liikmete kirjalikul n6udmisel, milles peab
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olema dra ndidatud kokkukutsumise p6hjus.
4.L4. Uldkogu avab ja tema tood juhib Liidu juhatuse esimees (Liidu president) v6i
tema volitatud esindaja.
4.15. Uldkogu too kiiik ja otsused protokollitakse. Protokollija valitakse Uldkogul
osalejate hulgast.
Protokolli digsust kinnitavad oma allkirjadega Uldkogu juhataja ja protokollija.
4,16. Uldkogu ainupddevusse kuulub:
4.1,6.1. Liidu p6hikirja vastuv6tmine ja selles muudatuste tegemine;
4.1,6.2. Liidu juhatuse esimehe valimine volituste tdhtajaga neli (4) aasta!
4.1,6.3. Liidu juhatuse liikmete valimine tdhtajaga neli (4) aasta!
4.1,6.4. revisjoni v6i audiitorkontrolli mddramine jdrelevalve teostamiseks ja selle
tulemuste kinnitamine;
4.76.5. komisjonide ja/v6i organite moodustamine ja nende tegevuse p6him6tete
kinnitamine;
4.16.6. moodunud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise
aastaaruande kinnitamine, millele on lisatud revisjonikomisjoni arvamus v6i audiitori
jdreldusotsus;
4.L6.7. Liidu tihinemise, jagunemise ja likvideerimise ktlsimuste otsustamine;

4.L6.8. Liidu eetikakoodeksi kinnitamine;
4.L6.9. Uldkogu v6ib teha otsuseid mis tahes muudes ktisimustes kui Liidu president,
Liidu juhatus v6i Uldkogu enamus seda n6uab.

5.

Liidu juhatus ja Liidu president
5.1. Liidu tood Uldkogude vahelisel ajal juhib Liidu juhatus (edaspidi "Juhatus"), kes
otsustab k6ik ktisimused, mis ei kuulu Uldkogu ainupddevusse.
5.2. Juhatusse kuulub koos Juhatuse esimehega seitse (7) kuni viisteist (15) liiget,
kelle valib Uldkogu.
5.3. Juhatuse esimees on oma ametiseisundist tulenevalt Liidu president (edaspidi
"President"), kellele kuulub k6rgeim Liidu esindus6igus.
5.4. Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte viihem
kui kord kvartalis, Presidendiv6i peasekretdri kutsel.
5.5. Kutsed Juhatuse koosolekust osav6tuks edastab sekretariaat vdhemalt tiks (1)
nddal enne koosolekut.
5.6. Juhatuse koosolekutest v6tavad hddle6iguseta osa Liidu peasekretdr ja kutsutud
isikud.
5.7. Juhatuse koosolekut juhatab President v6i Juhatuse liikmete hulgast valitud isik.
Juhatuse otsused protokollitakse.
5.8. Juhatuse pddevuses on:
5.8. 1. Liid u lii kmeks vastuvOtm i ne ja lii kmeskon nast vdljaa rvamine;
5.8.2. Liidu alaliselt tegutseva palgalise sekretariaadi juhi - Liidu peasekretdri
toolepingu tingimuste kinnitamine ;
5.8.3. Liidu sekretariaadi ja teiste palgaliste ametite tootasustamise p6him6tete
kinnitamine;
5.8.4. Liidu rlrituste ja vabariiklike kalenderplaanide ning Liidu liikmetele kohustuslike
juhendite,
eeskirjade, reeglite jms kinnitamine;
5.8.5. Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra ja mdiirade kehtestamine;
5.8.6. Liidu Uldkogu kokkukutsumine ja too ettevalmistamine, s.h. Liidu peasekretdri
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poolt koostatud ja Juhatuses heakskiidu saanud majandusaasta tegevusaruande ja
raa matu pidam ise aastaa ruande

esitamine U ld kogu le kinn ita miseks;
5.8.7. piirkondlike osakondade moodustamise ja nende tegevuse l6petamise
kinnitamine;
5.8.8. Liidu kinnisasjade v6i registrisse kantud vallasasjade v66randamise v6i
asja6igusega koormamise otsustamine;
5.8.9. jiirgneva majandusaasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
5.8.10. k6ikide muude krisimuste otsustamine, mis ei kuulu Uldkogu ainupddevusse.
5.9. Juhatuse koosolek on otsustusv6imeline, kui koosolekul osaleb r.ile poole (1/2)
Juhatuse liikmetest.
5.10. Juhatuse otsused v6etakse vastu lihthiiiileenamusega. Presidendil on htiSlte
vOrdsuse korra I J u hatuse poolt otsustatavas krlsi m uses otsustav hdd l.
5.L1. Juhatus v6ib v6tta otsuseid vastu ka muus seaduses siitestatud korras.
5.12. Liitu v6ib ainuisikuliselt esindada President v6i viihemalt kaks (2)Juhatuse liiget
ri hiselt.

6.

Liidu peasekret5r ja sekretariaat
6.1. Liidu peasekretdr on Liidu sekretariaadija kogu palgalise aparaadijuhiks.
6.2. Liidu peasekretdr vastutab Juhatuse ees kogu Liidu operatiiv-majandusliku
tegevuse eest ning esindab Liitu suhetes juriidiliste ja riksikisikutega Juhatuse poolt
saadud volituste piires.
6.3. Liidu peasekretdri kohustusteks on:
6.3.1. Liidu kogu jooksva asjaajamise ja Uldtegevuse koordineerimine ning tagamine;
6.3.2. Liidu kinnitatud eelarve ja tegevuskava tditmise tagamine, samuti
maja nd usaasta eela rve ja tegevuskava projekti koosta m ine;
6.3.3. nOuetekohase Liidu raamatupidamise tagamine;
6.3.4. Liidu alaliseks tegevuseks vajaliku meeskonna - sekretariaadi
kom plekteeri mine ja nendega toolepi ngute s6lmim i ne;
6.3.5. Liidu vara sdilimise ja sihipdrase kasutamise tagamine;
6.3.6. Liidu Juhatuse poolt kinnitatud rirituste ja jooksvate majandusoperatsioonide
eelarvete koostamise korraldamine ja nende kinnitamine ning kontroll tditmise tile;
6.3.7 Juhatusele Liidu tegevuse kohta aruandluse esitamine;
6.3.8. sportlaste ja spordiorganisatsiooni v6i muu tihingu, riigi- v6i kohaliku
omavalitsuse asutuse v6i iirihinguga s6lmitud lepingute registreerimine ja nende
registri pidamine;

6.3.9. k6ikide muude krisimuste lahendamine, mis ei kuulu Uldkogu ja Juhatuse
kompetentsi.

7.

Liidu vara ja majandusaasta
7.1. Liidu vara moodustub jdrgmistest tuludest:
7 .7.1,. Liid u i ikmete sisseastu mis- ja liikmema ksudest;
I

7.1,.2. varalistest annetustest

ja

eraldistest,

s.h.

eelarvelistest eraldistest.

Sihtotstarbeliste annetuste ja eraldiste kasutusotstarvet ei v6i Liit muuta;
7.L.3. muust tulust, mis saadakse Liidu p6hikirjalise tegevuse tulemusena.
7.2. Liidu majandusaasta algab 1. juulilja l6peb 30. juunil.

8.

Liidu lihinemine, jagunemine ja tegevuse l6petamine
8.1. Liidu rihinemine v6ijagunemine toimub seaduses ettendhtud korras.
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8.2. Liidu tegevus l6petatakse Uldkogu otsusega v6i muul seaduses ettendhtud alusel.
8.3. Liidu tegevuse lOpetamisel antakse piirast v6lausaldajate n6uete rahuldamist
alles jddnud Liidu vara Ule tulumaksusoodustusega nimekirja kantud samalaadsete
eesmdrkidega tihingule v6i avalik6iguslikule juriidilisele isikule.
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