
MTÜ Korvpalliklubi Viimsi põhikiri 
 
 

I. Üldsätted 
1.1.   Korvpalliklubi (edaspidi “Klubi”) nimeks on Korvpalliklubi Viimsi (KK Viimsi). 
1.2.   Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Viimsi vald. 
1.3.  Klubi on mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev heategevuslik vabatahtlik 
ühendus, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu 
otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. 
1.4. Klubi eesmärk ja põhitegvus on suunatud spordi/korvpalli harrastamisele ja selleks 
tingimuste loomisele, laste ja noorte vabaaja sisustamisele sportimisega, sportlike/tervete 
eluviiside propageerimisele, spordiliikumise toetamisele sporti toetavate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute toetuste ja annetuste abil ning oma tuluürituste ja finantstegevuse 
kaudu, samuti spordiürituste organiseerimisele ja läbiviimisele.  
1.5 Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks ja saavutatu hoidmiseks Klubi kasumit 
mittetaotleval viisil: 
1.5.1. populariseerib  tervise- ja võistlussporti; 
1.5.2. korraldab tervise- ja võistlussporti ning osavõtte võistlustest; 
1.5.3. kaasab inimesi süstemaatilisele tervise- ja võistlusspordiga tegelemisele;  
1.5.4. annab välja spordialaseid trükiseid ja müüb neid; 
1.5.5. annab avaliku konkursi korras välja stipendiumeid vastavalt kehtivale korrale; 
1.5.6. toetab sportlasi, treenereid, kohtunikke; 
1.5.7. esindab Klubi liikmeid teiste spordiorganisatsioonide juhtorganites ja  nende poolt 
korraldatavatel üritustel Eestis ja välisriikides 
1.5.8. tegeleb heategevusega;  
1.5.9. teeb reklaami, korraldab loteriisid, korjandus ja muid tuluüritusi. 
1.6. Klubi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Klubi tulu 
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tema tegevuse põhimõteteks on: 
- liikmete hääleõiguse võrdsus; 
- liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus; 
- liikmete ainult põhikirjast  tulenevad kohustused klubi ees; 
- liikmete õigus avalduse alusel klubist välja astuda; 
- liikmetele ja asutajatele materiaalse abi või rahaliselt hinnatavate soodustuste mitte 
andmine; 
- liikmete ja asutajate vahel ei jaotata Klubi vara, tulu, kasumit ning kapitali.  
1.7. Klubi võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on 
vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat. 
1.8. Klubi vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Klubi liige vastutab oma 
klubi kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires. 
1.9. Klubi on asutatud määramata tähtajaks. 
 
II. Liikmelisus 
2.1. Klubi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu 
käesoleva põhikirja. 



2.2. Peale asutajaliikmete võib klubi liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
vastab käesoleva põhikirja nõuetele. 
2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus seaduse alusel, samuti korraldab juhatus ka 
liikmete arvestust. 
2.4. Liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. 
2.5. Liige võib klubist välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud 
kirjaliku avaldusega vähemalt kolm (3) kuud enne majandusaasta lõppu. 
2.6. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui 
seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust 
liikme lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. 
2.7. Klubi liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu suurus on 
füüsilistele isikutele viiskümmend (50) krooni. Sisseastumismaksu suurus on juriidilistele 
isikutele viissada (500) krooni. 
2.8. Klubi liige arvatakse klubist välja tema surma korral. 
2.9. Klubi liige võidakse klubist välja arvata, kui ta: 
- ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud sisseastumismaksu 
- korduvalt rikub klubi põhikirja või kahjustab klubi tegevust olulisel määral 
- on esitanud klubisse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema 
vastuvõtmine klubi liikmeks ei olnud õiguspärane. 
2.10. Klubi otsuse liikme väljaarvamise teeb juhatus seaduses ettenähtud korras. 
2.11. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata klubi 
üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist 
üldkoosoleku poolt. 
 
III. Liikmete õigused ja kohustused 
3.1. Klubi liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga. 
3.2. Klubi liikmel on õigus 
- osa võtta üldkoosolekust 
- valida ja olla valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse 
- saada teavet klubi tegevuse kohta 
- astuda klubist välja 
- kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi 
3.3. Klubi liige on kohustatud 
- täitma põhikirja nõudeid ja klubi juhtorganite seaduspäraseid otsuseid 
- õigeaegselt tasuma makseid klubi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal. 
 
IV. Juhtimine 
4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik 
klubi liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides klubi juhtimise küsimustes, mida ei ole 
seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või klubi muu organi pädevusse. 
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
- põhikirja muutmine 
- eesmärgi muutmine 
- juhatuse liikmete määramine 



- muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine 
- juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 
otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine 
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud klubi teiste 
organite pädevusse. 
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole klubi 
liikmeist ja käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. 
4.5. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek. 
4.6. Klubi liikmete suure arvu korral täidab üldkoosoleku ülesandeid seaduses määratud 
ulatuses klubi liikmete poolt ja liikmete seast üldkoosolekul seaduses ettenähtud korras 
valitud volinike koosolek. 
4.7. Volinike koosolekule kohaldatakse käesolevas põhikirjas üldkoosoleku kohta 
sätestatut, välja arvatud klubi lõpetamise küsimuse otsustamine, põhikirja ja eesmärgi 
muutmine, mis kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse. 
4.8. Klubil on juhatus, mis juhib ja esindab klubi igapäevases tegevuses. Juhatuse 
liikmete arv on kolm (3), kes määratakse asutamisel asutamisliikmete poolt ja edaspidi 
üldkoosoleku või volinike koosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat klubi liikmete 
hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. 
4.9. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes, kui 
seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
4.10. Volinike koosoleku otsusega võib ette näha, et juhatuse liikmed või mõned neist 
võivad esindada klubi ainult ühiselt. Kolmandate isikute suhtes kehtib selline piirang 
ainult siis, kui see on kantud registrisse. 
4.11. Üldkoosoleku ja volinike koosoleku (kui volinikud on valitud) kutsub kokku 
juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. 
4.12. Juhatus peab üldkoosoleku või volinike koosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab 
kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmetest. 
4.13. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut või volinike koosolekut käesoleva põhikirja 
punktis 4.12 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku või volinike 
koosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega. 
4.14. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on 
aruandekohustuslik üldkoosoleku või volinike koosoleku ees vastavalt seadusele. 
 
V. Teadete avalikustamine 
5.1. Klubi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul ja volinike koosolekul, 
kui see on valitud. 
5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka 
üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu. 
5.3. Klubi teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul 
üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega. 
 
VI. Majandustegevus ja vara jaotus 
6.1. Klubi vara tekib liikmete sisseastumismaksudest ja muudest maksetest, klubi vara 
kasutamisest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest 
ning muudest laekumistest. 



6.2. Klubi ekspluateerib ja remondib tema valduses või omanduses olevat vara täieliku 
isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes. 
 
 
VII. Kontroll ja revideerimine 
7.1. Üldkoosolek ja volinike koosolek (kui see on valitud) teostab järelevalvet teiste klubi 
organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek või volinike 
koosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. 
7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda 
kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma 
vajalikku teavet. 
 
VIII. Muud tingimused 
8.1. Klubi lõpetatakse: 
- üldkoosoleku otsusega 
- pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu 
- liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse 
- üldkoosoleku või volinike koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga 
ettenähtud organite liikmeid 
- muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel. 
8.2. Klubi lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, 
kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. 
8.3. Klubi tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses 
ettenähtud korras ja viisil. 
8.4. Tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet 
mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist, alles jäänud vara üle 
tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule 
või avalik-õiguslikule juriidiliseleisikule.   
8.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses 
sätestatut. 
 
 
 
 


