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Eesti Kiikinguliit (varasema nimetusega Eesti Kiikingi Liit, edaspidi: Liit, ametlik lühend
EKiikL, ingl. k. Estonian Kiiking Association) on vabatahtlik mittetulundusühinguna tegutsev
ühendus, mille põhitegevus on suunatud kiikingu kui spordiala arendamisele Eestis ja
mujal maailmas. Liit on asutatud 26. augustil 1999. a. Tallinnas.
Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekkis selle kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
Liit oli oma asutamise hetkel ainus kiikingu kui spordiala esindusorganisatsioon maailmas.
Liit ühendab kiikinguga tegelevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning edendab ja koordineerib
kiikingualast tegevust Eestis.
Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja nendega kooskõlas
kehtestatud õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning Eesti Spordi Hartast.
Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Liidu põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liidu tulu ei jaotata liikmete vahel.
Liidul on oma sümboolika, mille kasutamise ja käsutamise ainuõigus kuulub Liidule.
Liidu asukohaks on Eesti Vabariik. Täpne aadress kajastatakse Äriregistris.
Liit tegeleb kiikingu kui spordiala koordineerimisega ülemaailmselt kuni Liidu osalusel
loodud rahvusvahelise kiikingu esindusorganisatsiooni loomiseni. Seejärel hakkab
rahvusvahelisel tasandil kiikingu arengut koordineerima rahvusvaheline kiikingu
esindusorganisatsioon.
Põhikirjas määratlemata küsimuste lahendamisel lähtub Liidu juhatus Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest.
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Liidu tegevuse eesmärkideks on kiikingu levitamine ja võimalikult suure kandepinna
saavutamine ning kiikingu arendamine rahvusvaheliselt tunnustatud spordialaks, mis jõuab
ametlike maailmameistrivõistlusteni ja olümpiamängude kavva.
Liit korraldab koostöös Liidu liikmetega Eesti meistrivõistlusi kiikingus ja annab välja Eesti
meistritiitleid.
Liit korraldab karikaarvestust kiikingus ja selgitab Eesti karikavõitjad nii klubide kui
individuaalvõistlejate seas karikaarvestuseks avatud võistlusklassides.
Liit kinnitab Liidu liikmete korraldatavate võistlusmäärustikule vastavate võistluste
võistlusjuhendid.
Kiikingu võistluste tulemuste põhjal Liit koostab edetabeleid ja registreerib rekordeid
vastavalt võistlusmäärustikus sätestatule ning avaldab neid Liidu kodulehel.
Koostatavatesse edetabelitesse kannab Liit võistlusmäärustikule vastavate ja Liidu
kinnitatud võistluste tulemused.
Liit haldab interneti domeeni www.kiiking.ee.
Eesmärkide täitmiseks Liit:
a. koondab ja ühendab kiikinguga tegelevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid;
b. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Liidu tegevusse kiikingust huvitatud isikuid;
c. soodustab osavõttu kiikingu võistlustest;
d. koostab edetabeleid;
e. arendab kiikingu edendamiseks vajalikku dokumentatsiooni;
f. tunnustab Liidu liikmeid ja toetajaid;
g. määrab Eesti esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks ja toetab sportlaste
ettevalmistamist osavõtuks rahvusvahelistest võistlustest;
h. teeb koostööd kiikingu edendamist toetavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eestis

kui ka välismaal;
i. kompenseerib Liidu määratud ülesannete täitmiseks tehtud materiaalsed kulutused;
j. loob vastavalt võimalustele soodustingimisi Liidu liikmetele Liidu vara kasutamiseks,
võistlustel ja koolitustel osalemiseks ning inventari hankimiseks;
k. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi
spordiüritusi, võtab vastu rahalisi ja varalisi annetusi ning eraldisi;
l. teostab tehinguid Liidu kasutuses ja omanduses oleva varaga ja sõlmib sponsor- ning
reklaamilepinguid.
m. korraldab kiikingut pakkuvate kohtade tunnustamist ja kaardistamist vastavalt
“Tunnustuse andmise eeskirjale”. Kaardistatud kohti kajastatakse Liidu kodulehel.
n. korraldab vastavalt “Tunnustuse andmise eeskirjale” kiikinguinstruktorite ja -kohtunike
koolitamist, eksamineerimist ning vastavate tunnistuste väljastamist ja sellekohase info
avalikult kättesaadavaks tegemist Liidu kodulehel.
LIIDU LIIKMESKOND
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Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad
käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset
sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
Liitu kuuluv juriidiline isik on eelkõige spordiklubi, kus tegeletakse kiikinguga. Liikmeks
astumiseks tuleb juriidilisel isikul esitada kirjalik avaldus ja põhikiri, mille kohta juhatus teeb
otsuse esimesel juhatuse koosolekul arvates avalduse laekumise päevast. Spordiklubisse
kuuluvat isikut nimetatakse antud põhikirja raames klubiliikmeks. Iga klubiliige tohib
kuuluda korraga vaid ühte Liidu liikmena tegutsevasse spordiklubisse.
Füüsilisel isikul tuleb esitada Liiduga liitumiseks vastav avaldus.
Kui Liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, tuleb vastava otsuse tegemisest ja
selle põhjusest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, taotlejale
kirjalikult teatada. Keeldumise korral võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine
otsustatakse Liidu üldkoosolekul.
Liikmelisust Liidus ega liikmeks olemisest tulenevaid õigusi ega kohustusi ei saa üle anda.
Juriidilisest isikust liikme lõppemise korral lõpeb ka tema liikmelisus Liidus. Liikme
ühinemise, jaotumise või seaduses sätestatud viisil ümberkujundamise korral tema
liikmeõigused vaadatakse üle Liidu juhatuse koosolekul.
Liidu liikmel on õigus Liidust välja astuda avalduse alusel, mis tuleb esitada 2-kuulise
etteteatamistähtajaga, tingimusel, et Liidu ees võetud kohustused on täidetud.
Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui Liit muudab oluliselt liikme õigusi ja/või
kohustusi.
Kui liige soovib liikmelisuse lõpetada võistlusaasta keskel, siis tuleb liikmemaks tasuda
kogu võistlusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ega liikmemakse ei
tagastata.
Liikme võib Liidust välja arvata üldkoosoleku otsusega järgmistel põhjustel:
a. liige ei täida Liidu põhikirja sätteid olulisel määral ja/või korduvalt;
b. liige on olulisel määral kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt;
c. liige jätab regulaarselt täitmata Liidu üldkoosoleku või valitud organite pädevuse piires
kehtestatud õigusakte;
d. liige on jätnud Liidule tasumata vähemalt 1 aasta liikmemaksu.
Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema Liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, kirjalikult teatada.
Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu
varale.
Liidu füüsilistel ja juriidilistel liikmetel on õigus:
a. osaleda ja olla esindatud Liidu üritustel;
b. esindada Liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
c. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada
informatsiooni Liidu tegevuse kohta;
d. esitada Liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse ning kulude
hüvituse saamiseks;
e. kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat ja Liidu vara;
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f. Liidust välja astuda;
Liidu füüsilised ja juriidilised liikmed on kohustatud:
a. järgima Liidu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires
kehtestatud õigusakte;
b. arendama, toetama ja/või harrastama kiikingut;
c. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel;
d. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
e. kasutama Liidu vara heaperemehelikult ning säästlikult;
f. hoidma ja kaitsma Liidu head nime, seisma Liidu eesmärkide ja põhimõtete eest;
g. muid kohustusi liikmetele saavad kehtestada Liidu üldkoosolek ja juhatus vastavalt oma
pädevusele.
Klubiliikmel, muu juriidilise liikme esindajal ja füüsilisel liikmel on õigus osaleda
hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Liidu juht-, kontroll- ning
teistesse valitavatesse organitesse. Klubiliikmel, muu juriidilise liikme esindajal ja füüsilisel
liikmel on kohustus kuulumisel valitavatesse organitesse osalema nende töös.
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Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul osalevad kõikide
Liidu liikmete esindajad. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord
kalendriaasta jooksul.
Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad Liidu huvid
või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 Liidu liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud
korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad nõude esitajad üldkoosoleku ise kokku
kutsuda samas korras juhatusega.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokku
kutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja
päevakord.
Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Liidu juhtimise küsimustes, mis ei kuulu käesoleva
põhikirjaga juhatuse (või muu Liidu organi) pädevusse. Üldkoosolek võib otsustada ka
kõikide teiste Liidu juhtorganite pädevuses olevaid küsimusi.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
a. põhikirja ja Liidu eesmärkide kinnitamine ja muutmine;
b. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
c. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
d. Liidu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise korra ja tähtaegade
kehtestamine;
e. Liidu majandusaasta- ja juhatuse aruande kinnitamine;
f. juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks ajaks valitavate juhatuse
liikmete arvu kinnitamine;
g. Liidu revisjonikomisjoni liikmete määramine;
h. juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
i. Liidu kinnisasjade või põhivara ostmise, võõrandamise või asjaõigusega koormamise
otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine ning laenude andmine ja võtmine,
kui vara või tehingu väärtus on suurem kui 2500 eurot.
j. Liikme välja arvamine põhikirja sätete täitmata jätmise, liikmemaksu tasumata jätmise
või Liidu huvide olulisel määral kahjustamise tõttu.
Üldkoosoleku läbiviimine:
a. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole spordiklubina
tegutsevatest juriidilistest liikmetest vähemalt ühe klubiliikmetega;
b. Spordiklubi, mis ei saa osaleda koosolekul ühegi klubiliikmega, võib volitada
üldkoosolekut vastu võtma otsuseid ilma klubi esindajata, et tagada kvooruminõude
täitmine.
c. Üldkoosolekut juhatab koosolekul osalejate poolt valitud juhataja.
d. Üldkoosolek viiakse läbi päevakorra ja koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi.
e. Üldkoosoleku kulg salvestatakse fonogrammile ja hiljem peavad saama soovi korral
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fonogrammi kuulata kõik EKiikL liikmed. Fonogrammi kuulamiseks tuleb saata kirjalik
taotlus EKiikL juhatusele.
f. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos
igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
g. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele
kättesaadav.
h. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui kasvõi üks
üldkoosolekul osalev hääleõiguslik isik nõuab salajast hääletamist, tuleb antud
küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel. Juhatuse valimine toimub alati
salajasel hääletusel.
i. Liidu üldkoosolekul osalejatel on hääleõigus alates 16 aasta vanusest.
j. Igal liitu kuuluval füüsilisel isikul ja juriidilisel isikul, kes ei tegutse spordiklubina, on Liidu
üldkoosolekul 1 hääl.
k. Spordiklubina tegutsevatel juriidilistel liikmetel on kõigil üks põhihääl ja olenevalt
liikmete arvust lisahääled nii, et iga 10 klubiliikme kohta on üks lisahääl. Põhihääl ja
lisahääl on hääletusel võrdsed.
l. Kui juriidiline isik on koosolekul esindatud rohkemate isikutega kui tal on hääli, peab
esindaja enne hääletamist teada andma, kes juriidilise isiku eest oma hääle annavad.
m. Igal üldkoosolekust osavõtval isikul on vaid üks hääl, olenemata sellest, millisesse ja
mitmesse juriidilisse liikmesse ta kuulub või kas tema esindatud spordiklubil on rohkem
hääli kui kohal olevaid klubiliikmeid;
n. Volitustega hääletada ei saa, hääleõigus on ainult kohal olevatel isikutel.
Kui üldkoosolek ei ole ülal sätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid
vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama
päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul
esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kahe
spordiklubina tegutseva juriidilise liikme esindajad.
Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole
üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui kõiki Liidu liikmeid on
teavitatud vastuolust Liidu põhikirjaga ning nad on oma nõusolekut kirjalikult kinnitanud.
Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel
teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid vaid siis, kui üldkoosolekul on esindatud Liidu
kõik liikmed.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud Liidu liikmete esindajatest.
Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles on esindatud
vähemalt 2/3 Liidus spordiklubina tegutsevatest juriidilistest liikmetest.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalenud hääleõiguslikest isikutest. Põhikirjamuudatus jõustub selle
registrisse kandmisest.
Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus
seaduse või Liidu põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud Liidu liikme või Liidu
juhatuse liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Liidu liikmete nõusolek.
Üldkoosolekul mitteesindatud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
Liidu liige või selle esindaja ei või hääletada, kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist.
Üldkoosoleku poolt Liidu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks,
samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
Üldkoosolek määrab üldkoosoleku otsuses näidatud volituste ajaks revisjonikomisjoni, mis
teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle.
Järelvalve teostajad peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda
juhatuse liikmete hulka ega töötada Liidus juhtivatel ametikohtadel.
Revisjonikomisjon lähtub mittetulundusühingute seadusest ning koostab revisjoni
tulemuste kohta aruande, mille esitab Liidu üldkoosolekule.
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Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatus koosneb Liidu juhatajast ja
minimaalselt kahest juhatuse liikmetest (kokku minimaalselt kolm).
Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab
üldkoosolek.
Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
Vähemalt pooled Liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle tegelik elukoht on
Eestis.
Juhatuse valimine toimub üldkoosolekul järgneva protseduuri alusel:
a. Valimisi viib läbi üldkoosoleku juhataja. Kui üldkoosoleku juhataja kandideerib juhataja
või juhatuse liikme kohale, viib selle valimise, kus üldkoosoleku juhataja kandideerib,
läbi kõige vanem koosolekul viibiv hääletamisõigusega isik. Valimise läbiviija annab
enne valimisi igale kandidaadile võimaluse sõna võtta.
b. Esmalt valitakse Liidule juhataja. Kui esimeses voorus on kandidaate kolm või rohkem
ja keegi ei kogu üle 50% häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi
vahel teine voor, milles enam hääli saanud kandidaat osutub valituks.
c. Kui juhataja kohale seatakse üles vaid üks kandidaat, peab ta valituks osutumiseks
saama hääletusel vähemalt 50% antud häältest. Kui see ei õnnestu, korraldatakse uus
voor, kuhu võib sama kandidaadi üles seada ka teistkordselt. Kui juhatajat ei õnnestu ka
siis ära valida, katkestatakse üldkoosolek ja vana juhatus kutsub 30 päeva jooksul
kokku uue üldkoosoleku, mille päevakorras peab ühe punktina sees olema juhatuse
valimine.
d. Kui juhataja on valitud, teeb ta üldkoosolekule ettepaneku isikute kohta, kes tema
arvates võiks juhatusse kuuluda. Esmalt hääletatakse kogu juhatuse koosseisu poolt.
Kui koosseis saab üle 50% häältest, on juhatus ametisse valitud. Kui kogu koosseis ei
saa kokku vajalikku hulka hääli, hääletatakse iga kandidaadi poolt eraldi. Valituks
osutumiseks peab kandidaat saama vähemalt 50% antud häältest.
e. Kui üldkoosolek lükkab ükshaaval hääletades tagasi rohkem kui ühe juhataja esitatud
juhatuse liikme kandidaadi, loetakse juhataja umbusaldatuks ja korraldatakse uus
juhataja valimine. Kui ühel koosolekul ei õnnestu juhatuse liikmeid valida kahel korral,
katkestatakse üldkoosolek ja vana juhatus kutsub 30 päeva jooksul kokku uue
üldkoosoleku, mille päevakorras peab ühe punktina sees olema juhatuse valimine.
f. Kui juhatusse soovib kuuluda ka mõni isik, kelle kandidatuuri juhataja ei püstitanud,
peab tema kohta läbi viima hääletuse. Lisaks kandidaadile antakse enne valimisi sõna
ka juhatajale. Valituks osutumiseks peab kandidaat saama üle 50% antud häältest.
Juhatuse liikmed esindavad Liitu kõikides õigustoimingutes vastavalt üldkoosoleku
otsusele.
Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral
täitmata jätmise või võimetuse korral Liidu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval
põhjusel.
Juhatuse liige võib tagasi astuda sõltumata põhjusest enne tähtaega teatades sellest
enda määranud organile.
Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse
liikmete valimise korra alusel.
Juhatuse liige võib oma tööülesannete täitmisse kaasata ka teisi isikuid, kui seejuures ei
vabane ta kohustustega seotud vastutusest.
Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
Juhatus peab andma Liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama vähemalt
kahe liikme kirjalikul (sh e-posti teel edastatud) nõudmisel aruande, kuidas on lahendatud
küsimust või juhitud valdkonda, mille kohta teavet küsiti.
Juhatus peab Liidu juriidilistest- ja füüsilistest isikutest liikmete arvestust ning on
kohustatud esitama Spordiregistrile andmeid Liidu liikmete arvu kohta.
Need juhatuse liikmed, kes seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega ja/või oma
kohustuste täitmata jätmisega Liidule süüliselt kahju tekitavad vastutavad tekitatud kahju
eest solidaarselt.
Need juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase
täitmisega tekitanud süüliselt kahju Liidu võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees
solidaarselt.
Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise
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toimumisest.
Juhatus võtab vastu otsuseid Liidu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
a. Liidu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
b. liikmete vastuvõtmine ja avalduse alusel lahkuvate liikmete liikmeskonnast välja
arvamine;
c. kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
d. juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
e. Liidu põhieesmärgi täitmiseks vajalikesse üleriigilistesse ja rahvusvahelistesse
spordiliitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
f. Liidu tegevuskavade ja eelarve koostamine;
g. Liidu komisjonide (va revisjonikomisjon) ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
h. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
i. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
j. Liidu võistluste ja ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete, koondvõistkondade
ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude
sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste lahendamine;
k. Liidu kinnisasjade või põhivara ostmise, võõrandamise või asjaõigusega koormamise
otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine ning laenude andmine ja võtmine,
kui vara või tehingu väärtus on kuni 2500 eurot.
l. toetuste ja stipendiumide määramine tippsportlastele, teenekatele treeneritele ja
juhtidele vastavalt üldkoosolekul kinnitatud korrale;
m. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle
võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine.
n. sooritatud Eesti kiikingu rekordite kinnitamine.
o. aasta parima sportlaste valimine ja välja kuulutamine.
Kui juhatus võtab vastu ja jõustab otsuse, mille vastuvõtmiseks ja täideviimiseks oleks
olnud vastavalt Põhikirjale ja/või Mittetulundusühingute seadusele vaja üldkoosoleku
otsust, vastutavad tagajärgede eest solidaarselt need juhatuse liikmed, kes vastava otsuse
vastu võtsid.
Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhataja vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui
üks kord kvartalis.
Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest.
Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud juhatuse liikmetest. Kui liikmeid on paarisarv ja hääled jagunevad võrdselt, siis
otsustab juhataja 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.
Juhatuse koosolek salvestatakse fonogrammile. Vähemalt kahe liikme kirjalikul (sh e-posti
teel edastatud) taotlusel edastatakse juhatuse koosoleku fonogrammid taotlejalele
tutvumiseks.
Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile
kirjutavad alla koosolekul osalejad.
Juhatus kogub ja peab arvet liikmemaksude laekumistest.
Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike
dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
LIIDU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
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Liidu vahendid ja vara moodustuvad:
a. sissastumis- ja liikmemaksudest;
i. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja korra määratakse üldkoosoleku otsusega;
b. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
c. riiklikest toetustest ja toetustest üleriigilistelt spordiühendustelt;
d. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
e. kiikinguürituste vahendustasudest;
f. Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja
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reklaamilepingutest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust
ning muudest laekumistest.
Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Liidu
eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
Liit võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta
kasutusse jne.) oma liikmetele ja Liidu liige oma vara Liidule kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis sõlmitud kokkuleppe alusel.
Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna
varalist vastutust Liidu kohustuste eest va juhul, kui kohustus on võetud üldkoosoleku
otsuse alusel.
Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.
Juhatus korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
Juhatus vastutab õigeaegse majandusaasta- ja tegevusaruande koostamise ja esitamise
eest ning esitab need üldkoosolekule ja elektrooniliselt ettevõtjaportaali.
Liit maksab makse vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Liit esitab muid aruandeid vastavalt kehtivale seadusandlusele.
LIIDU LÕPETAMINE
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Liidu tegevus lõpetatakse:
a. üldkoosoleku otsuse alusel, kui Liidu tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku
päevakorda iseseisva punktina ja üldkoosolek on kokku kutsutud punktides 39 – 42
sätestatud korras. Üldkoosolekul on esindatud kõik Liidu liikmed ja lõpetamise poolt
hääletavad üldkoosolekul kõik osalenud liikmete esindajad;
b. pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Liidul on vähem vara kui
võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise
korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed Liidule või kolmandatele isikutele
sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;
c. üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud arvu juhatuse liikmeid;
d. sundlõpetamise korras kohtuotsusega, siseministri või muu huvitatud isiku nõudel
seaduses sätestatud juhtudel.
Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui
üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab
likvideerijad kohus.
Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled likvideerijad peavad
olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
Likvideerijatel on Liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise
eesmärgiga. Likvideerijatel on õigus esindada Liitu ainult ühiselt.
Likvideerijad lõpetavad Liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad
võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara selleks õigustatud isikute vahel. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on
vajalikud Liidu likvideerimiseks.
Likvideerijad avaldavad viivitamata teate Liidu likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga
ajalehes ja Riigi Teataja lisas. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad
saatma likvideerimisteate.
Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded ühe kuu
jooksul viimase teate avaldamisest.
Kui likvideeritava Liidu varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad
likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate
võlausaldajate raha deponeerimist, jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega
määratud õigustatud isikute vahel.
Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase
likvideerimisteate avaldamisest. Kui vara ei saa jaotada, läheb vara üle riigile.
Liidu lõppemisel kustutatakse Liit registrist Liidu (likvideerijate) avalduse põhjal. Kui Liidu
likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripidajal
õigus Liit registrist kustutada.
Likvideerijad annavad Liidu dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule.
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Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse põhjal.
Kui likvideerijad ei ole täitnud oma kohustusi või on jaganud Liidu vara välja enne
võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad nad oma süü
tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.

ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
98. Liit võib liituda ainult teisete mittetulundusühingutega või jaguneda ainult
mittetulundusühinguteks.
99. Liit võib jaguneda või ühineda alljärgnevatel võimalustel:
a. Liit ühendab endaga teise(d) mittetulundusühingu(d) ja jätkab Eesti Kiikinguliiduna;
b. Liit ühineb teise mittetulundusühinguga nii, et Liit loetakse lõppenuks ning jätkatakse
teise mittetulundusühingu osana;
c. Liit ühineb ühe või mitme mittetulundusülinguga nii, et liituvad mittetulundusühingud
loetakse lõppenuks ning luuakse uus mittetulundusühing;
d. Liit jaguneb nii, et mitmeks uueks mittetulundusühinguks ja Liit loetakse lõppenuks
(jagunemine);
e. Liit jaguneb nii, et osa liidust eraldub ning osa jätkab Eesti Kiikinguliiduna (eraldumine).
100. Liidu ühinemine või jagunemine võib toimuda ainult üldkoosoleku otsuse alusel, kui Liidu
ühinemine või jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest
on Liidu liikmetele põhikirja punktides 39.-42. sätestatud korras teatatud, üldkoosolekul on
esindatud üle 2/3 Liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud
liikmete esindajatest
101. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.
102. Liidu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemise kord on reguleeritud
mittetulundusühingute seadusega.
103. Jaotumisel annab jagunev Liit oma vara üle omandavatele liitudele.
104. Eraldumisel annab jagunev Liit osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale liidule.
105. Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta.
106. Liidu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning jagunemise kord on reguleeritud
mittetulundusühingute seadusega.
Liidu põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega.
21.04.2018. a. Türil
Eesti Kiikingu Liidu juhataja: Ants Tamme (digitaalselt allkirjastatud)

