Eesti Paralümpiakomitee põhikiri

Kinnitatud 28.09.2020

1.

Nimi ja asukoht

1.1.

Mittetulundusühingu nimi on Eesti Paralümpiakomitee (EPK).

1.2.

EPK asukoht on Tallinn.

2.

Sümboolika

2.1.

EPK-l on oma sümboolika, mille kiidab heaks Rahvusvaheline Paralümpiakomitee.

3.

Staatus ja eesmärk

3.1.
EPK on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev üleriigiline puudega inimeste
spordiorganisatsioon, mis ühendab puudega inimeste spordi ja liikumisharrastusega tegelevaid
ühendusi.
3.2.
EPK eesmärgiks on arendada Eesti puudega inimeste sporti ja liikumisharrastust koostöös Eesti
spordiorganisatsioonide võrgustikuga ning tagada puudega inimestele võimalus osaleda valdkonna
rahvusvahelistel võistlustel.
3.3.
EPK juhindub oma tegevuses rahvusvahelistest spordikonventsioonidest, WADA koodeksist,
Rahvusvahelise Paralümpiakomitee reeglitest ja otsustest, Eesti-sisestest õigusaktidest,
spordisisestest regulatsioonidest ja käesolevast põhikirjast.
3.4.

EPK on oma tegevuses sõltumatu poliitilisest, religioossest ja majanduslikust survest.

4.

Põhitegevused

4.1.
EPK ainuõigus on esindada Eesti Vabariiki ja korraldada delegatsioonide osalemine
paraolümpiamängudel ja Rahvusvahelise Paralümpiakomitee egiidi all korraldatavatel ülemaailmsetel
ja/või regionaalsetel tiitlivõistlustel.
4.2.

Eesmärkide saavutamiseks EPK:

4.2.1. korraldab ja viib ellu tegevusi, millised arendavad puudega inimeste sporti ja
liikumisharrastust;
4.2.2. teeb ennetustööd ning võitleb WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite kasutamise vastu;
aitab kaasa sportlaste süstemaatilise meditsiinilise ja dopingukontrolli teostamisele, tehes selle
tagamiseks koostööd pädevate institutsioonidega;
4.2.3. teeb ennetustööd ja astub välja igasuguse diskrimineerimise ja vägivalla vastu spordis.
5.

Liikmed

5.1.

EPK liikmeks võib olla Eestis registreeritud ja tegutsev:

5.1.1. spordialaliit, milline tegeleb paraolümpiaprogrammi kuuluva ala korraldamise ja
esindamisega.
5.1.2. puudega inimeste spordiühendus, milline ei viljele paraolümpiaprogrammi alasid ja keda EPK
võib esindada vaid riigisisesel tasandil.

5.1.3. spordiklubi ja muu vabatahtlik ühendus, milline korraldab Eestis vabariiklikul või kohalikul
tasemel puudega inimeste liikumisharrastust ja sporti ja mille liikmeteks on füüsilised isikud.
5.1.4. EPK tunnustuse saanud muu sportliku suunitlusega vabatahtlik ühendus.
5.2.

EPK liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine

5.2.1. EPK liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab EPK juhatus sooviavaldaja kirjaliku
avalduse alusel.
5.2.2. EPK liikmeks astuda sooviv ühendus:
(1) tõestab oma tegelemist puudega inimeste spordi ja/või liikumisharrastusega ning selle
korraldamisega;
(2) on kantud spordiregistrisse
liikumisharrastusega tegelemine

ning

selle

põhikirjas

sisaldub

spordi

ja/või

(3) on eelnevalt tegutsenud vähemalt 2 aastat ja on esitanud nõuetekohaselt kõik talle
seaduses ettenähtud aruanded, sealjuures viimase 2 aasta jooksul.
5.2.3. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast või väljaastumise avaldust rahuldamast,
võib taotleja nõuda, et tema liikmelisuse üle otsustab üldkoosolek.
5.2.4. EPK liikmeskonnast väljaarvamise otsustab EPK juhatus juhtudel, kui tema:
(1) tegevus on vastuolus EPK tegevuse ja põhikirjaga;
(2) on jätnud täitmata oma kohustused;
(3) on oma tegevusega kahjustanud EPK mainet;
5.2.5. Liige võib nõuda oma väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
5.3.

Liikme õigused ja kohustused

5.3.1. Liikmel on õigus:
(1) osaleda EPK tegevustes vastavalt käesoleva põhikirja eesmärkidele;
(2) osaleda ja olla hääleõiguslikuna esindatud üldkoosoleku töös, esitada oma kandidaate
EPK juht- ja kontrollorganitesse;
(3) esitada arupärimisi ja ettepanekuid EPK valitavate organite tegevuse kohta ning saada
informatsiooni EPK tegevusest;
(4) EPK-st välja astuda.
5.3.2. Liige on kohustatud:
(1) järgima p.3 nimetatud alusdokumente ja EPK valitavate organite otsuseid;
(2) tegutsema pidades silmas EPK eesmärke;
(3) hoidma ja kaitsma EPK head nime ja mitte kahjustama tema mainet.

6.

Juhtimine

6.1.

EPK juhtorganiteks on üldkoosolek, juhatus, president ja peasekretär.

6.2.

EPK kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.

6.3.
EPK juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini.
Üldkoosoleku kutse saadetakse liikmetele vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumise päeva.
Kutses tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg, koht, viis ja päevakord.

6.4.

Üldkoosolekut juhatab EPK president, tema puudumisel üldkoosoleku poolt valitud juhataja.

6.5.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte liikmete esindajad. Kui
üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama
päevakorraga kolme nädala jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui esindatud on vähemalt 1/3 EPK liikmetest.
6.6.
Üldkoosolek otsus on vastu võetud, kui otsuse või valitava isiku poolt hääletab üle poole
üldkoosolekul osalenuist. Päevakorra küsimustes, millest üldkoosoleku kokkukutsumisel ei ole
teatatud, ei või üldkoosolek otsust vastu võtta, välja arvatud juhul, kui osalevad või on esindatud kõik
EPK liikmed.
6.7.
6.8.

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EPK tegevust juhatus.
Juhatuse pädevusse kuulub lisaks seaduses ettenähtule:
(1) eelarve kinnitamine;
(2) audiitori kandidaadi esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;
(3) liikmemaksu kehtestamine;
(4) kodukorra koostamine ja kinnitamine;
(5) sekretariaadi koosseisu kinnitamine;

6.9. Juhatusse kuulub 7-11 liiget. Juhatuse igakordse suuruse otsustab üldkoosolek.
(1) EPK president kuulub juhatuse koosseisu ja ta valitakse teistest liikmetest eraldi.
Kandidaadi võib üles seada iga EPK liige.
(2) Juhatusse kuulub üks tegevsportlaste või sportlaste, kelle aktiivsest tegevusest on
möödunud vähem kui kaheksa aastat, poolt üles seatud kandidaat.
(3) Juhatusse kuuluvad 4 puudeliigi esindajad, kelle kandidatuurid, kui sellised on üles seatud,
esitavad puudeliigi spordiala harrastavate liikmesühenduste esindajad.
(4) Ülejäänud nimetamata kohtadele võivad kandidaate esitada kõik EPK liikmed.
(5) Ülesseadmisel tuleb näidata, millisele nimetatud või nimetamata kohale kandidaat
esitatakse, sh üht kandidaati saab esitada korraga ühele kohale.
(6) Ülesseatud kandidaatide seast esitab valitud president üldkoosolekule kinnitamiseks
juhatuse liikmekandidaatide nimekirja.
(7) Kui mõnele kohale pole kandidaate esitatud, jääb koht täitmata järgmiste valimisteni.
6.10.

Juhatuse liige valitakse neljaks aastaks ning ta saab olla kuni 3 järjestikust ametiaega.

6.11. Mõjuval põhjusel võib juhatuse liikme üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda ning juhatuse
liige võib sõltumata põhjusest juhatusest tagasi astuda teatades sellest üldkoosolekule.
Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul p. 6.9 korra järgi.
6.12. Presidendi tagasikutsumisel või tagasiastumisel kutsutakse tagasi või astub tagasi kogu
juhatus.
6.13.
liige.

Juhatuse tööd juhib president, tema äraolekul asendab teda juhatuse poolt valitud juhatuse

6.14. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme
kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku EPK president.

6.15. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema liikmetest. Kõik juhatuse otsused
võetakse vastu kohalviibivate EPK juhatuse liikmete poolthäälteenamusega. Poolt ja vastu häälte
võrdse jagunemise korral on otsustavaks presidendi hääl või tema puudumisel koosoleku juhataja
hääl.
6.16.

EPK igapäevast tööd korraldab sekretariaat, mida juhib peasekretär.
(1) EPK peasekretär esindab EPK-d juhatuse otsusega ja põhikirja alusel;
(2) Sekretariaadi töötajate töökohustused määratakse kindlaks
ametijuhendiga.

6.17.

töölepingu

ja

EPK esindamine
(1) Rahvusvahelisel tasemel ja siseriiklike õigustoimingute sooritamisel esindavad EPK-d
ainuisiklikult president või EPK juhatuse poolt volitatud liige.
(2) Õigus- ja majandusalaste suhete korraldamisel, mis ei välju tavalise asjaajamise raamidest
ning mis on ette nähtud riigi-, kohaliku omavalitsuse-, EPK üldkoosoleku või EPK juhatuse
õigusaktidega ja muude igapäevaste ülesannete täitmisel esindab EPK-d peasekretär.

6.18. EPK eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks võidakse moodustada toimkondi ja
komisjone.
6.19. EPK toimkonnad ja komisjonid ei ole juriidilised isikud ega EPK osakonnad. Toimkondade ja
komisjonide struktuuri ning koosseisud kinnitab juhatus. Toimkondade ja komisjonide tegevust
rahastab EPK.

7.

EPK tegevuse kontroll

7.10.

EPK tegevuse kontrollorganiks on audiitor, kelle juhatuse ettepanekul määrab üldkoosolek.

8.

EPK tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

8.10. EPK lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui
selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud ja esindatud liikmetest.
8.11.

EPK lõpetamisel toimub selle likvideerimine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

8.12. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate
võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega ühendustele või
avalik-õiguslikule isikule. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku
üldkoosolek.

EPK on asutatud 25. aprill 1991.a. Käesolev põhikiri on vastu võetud 9. veebruaril 1999.a. ning
muudetud 9. mail 2003. a., 7. juunil 2007. a., 21. novembril 2007. a., 7. juuli 2016.a. ja 28. septembril
2020.a.

