EESTI VEEREMÄNGUDE LIIDU PÕHIKIRI
Eesti Keegliliit, kui mittetulundusühing, on asutatud 28. novembril 1991.a.
15. detsembril 2004.a. toimunud üldkoosoleku otsusel on organisatsiooni uus nimetus Eesti
Veeremängude Liit.
Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 28. veebruaril 2013.a.
I ÜLDSÄTTED
1. MTÜ Eesti Veeremängude Liit (edaspidi EVML) on avalikes huvides ja heategevuslikel
eesmärkidel tegutsev eraõiguslik juriidiline isik. EVML ühendab Eestis bowlingut ja sportkeeglit
harrastavaid spordiklubisid.
Bowling – veeremäng, mille inglisekeelne vaste on Tenpin Bowling e. Bowling;
Sportkeegel – veeremäng, mille inglisekeelne vaste on Ninepin Bowling.
2. EVML juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Rahvusvahelise
Keegliföderatsiooni (“FIQ”-The Federation Internationale des Quilleurs) ja tema
allorganisatsioonide normatiivaktidest, otsustest ja käesolevast põhikirjast.
3. EVML kasutab oma tulusid ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. EVML-i tulu
liikmete, juhtimis- või kontrollorgani liikmete, EVML-le annetusi teinud isikute või muude
seotud isikute vahel ei jaotata. EVML vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. EVML ei
vastuta oma liikmete kohustuste eest ja liikmed ei vastuta EVML kohustuste eest.
4. EVML asukohaks on Tallinn. EVML tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.
5. EVML loeb ennast kuni 1940.a. tegutsenud Eesti Veeremängu Liidu tegevuse jätkajaks.
6. EVML kasutab rahvusvahelises suhtlemises inglisekeelset nimetust ”Estonian Bowling
Association”
II. EESMÄRK
7. EVML tegevuse eesmärgiks on bowlingu ja sportkeegli propageerimine, erinevate projektide
teostamine, bowlingu- ja sportkeegliharrastajate ühendamine ja bowlingu- ja sportkeeglispordi
harrastamiseks võimaluste loomine nii tippspordi, kui ka rahvaspordi tasemel.
8. Eesmärgi saavutamiseks EVML:
8.1. koondab, ühendab ja esindab bowlingu ja sportkeegliga (edaspidi veeremängudega)
tegelevaid spordiklubisid;
8.2. propageerib veeremängudega tegelemist ja kaasab klubide kaudu oma tegevusse sellest
huvitatud isikuid;
8.3. koordineerib võistlussporti ja/või viib läbi riiklikke tiitlivõistluseid ja rahvusvahelisi
võistluseid ning muid spordiüritusi;
8.4. peab oma liikmete (spordiklubide) ning sportlaste arvestust. Annab välja tunnistused

(liikmekaardid) sportlasete kuulumise kohta EVML. Arvestab ja avaldab sportlaste kohta
statistikat;
8.5. koostab ja täiendab jooksvalt hooaja ametlikku võistluskalendrit;
8.6. lähtudes rahvusvahelistest võistlusmäärustest töötab välja EVML võistlusmäärused;
8.7. korraldab treenerite, kohtunike ja tehnilise kaadri väljaõppe ning enesetäiendamise, nende
atesteerimise ning metoodiliste materjalide väljatöötamise;
8.8. korraldab sportlaste osavõttu rahvusvahelistest tiitlivõistlustest. Võib välja anda stipendiume
vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale ;
8.9. arendab koostööd teiste riikide analoogsete organisatsioonidega ning teiste Eesti ja
välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
8.10. hangib veeremängude alast informatsiooni ning korraldab selle levi;
8.11. autasustab sportlasi ning harrastusmängijaid, eestvedajaid ja toetajaid;
8.12. oma tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil viib läbi kasumit
mittetaotleval viisil tasulisi ning heategevuslikke üritusi, annab ja võtab rendile spordibaase ja
-vahendeid, teostab muid tehinguid EVML kasutuses ja omanduses oleva ja tema põhieesmärgi
saavutamiseks vajaliku varaga;
8.13. korraldab loteriisid, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid;
III. EVML LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
9. EVML liikmeteks võivad saada mittetulundusühingud (spordiklubi/klubi), kes tunnistavad ja
täidavad käesolevat põhikirja ja kelle tegevuse eesmärgid on kooskõlas EVML omadega.
Klubide füüsilisest isikust liikmed saavad kuuluda EVML ainult oma klubi kaudu. Selleks
registreerib klubi nad sportlastena EVML-s
10. EVML liikmeks astumiseks tuleb klubil esitada kirjalik avaldus, koopia põhikirjast, koopia
registrikaardist ja klubi mängijate nimekiri juhatuse poolt määratud korras. Avalduse alusel teeb
EVML juhatus kirjaliku liikmeks vastuvõtmise otsuse esimesel juhatuse koosolekul arvates
avalduse laekumise päevast.
11. EVML liikmemaks on hooajamaks, mille suuruse kinnitab esimene üldkoosolek. Klubid
tasuvad oma uue hooaja liikmemaksu hiljemalt teise üldkoosoleku toimumise ajaks. Hooaja
liikmemaksu summa määramise aluseks on klubi liikmete arv seisuga 15. august. Hooaja keskel
lisanduvate uute füüsilisest isikutest liikmete liikmemaks tasutakse jooksvalt hooaja kestel.
12. EVML liikmetel on õigus:
12.1. võtta osa EVML tegevusest ning esitada oma esindajaid EVML juhtorganitesse;
12.2. osaleda EVML üldkoosoleku töös ning valida ja esindada EVML selle juhatuse volitusel
teistes organisatsioonides ning üritustel;
12.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid EVML valitavate organite tegevuse kohta ning saada
EVML tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
12.4. kasutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele eeliskorras ning
soodustingimustel EVML vara ja vahendeid ning sümboolikat;
12.5. vaidlustada EVML juhatuse otsus üldkoosolekul;
12.6. esitada EVML juhatusele taotlusi materiaalse abi või toetuse ning moraalse tunnustuse
saamiseks;

13. EVML liikmel on õigus igal ajal EVML välja astuda. Selleks tuleb esitada EVML juhatusele
kirjalik avaldus ja likvideerides võimalikud võlgnevused.
14. EVML liikmed on kohustatud:
14.1. järgima EVML põhikirja ning üldkoosoleku, juhatuse (vastavalt ka sektsioonide juhatuste)
ja direktsiooni otsuseid;
14.2. osalema aktiivselt EVML tegevuses ja osalema üldkoosoleku töös;
14.3. tasuma üldkoosoleku poolt määratud EVML liikmemaksu;
14.4. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult EVML vara;
14.5. teiseks üldkoosolekuks esitama EVML juhatusele klubi eelneva majandusaasta aruande.
15. Liikme võib EVML välja arvata, kui ta ei täida EVML põhikirja sätteid, üldkoosoleku ja
juhatuse (vastavalt ka sektsioonide juhatuste) otsuseid ning takistab tahtlikult EVML tegevust
või on kahjustanud moraalselt või materiaalselt EVML huve.
IV. SEKTSIOONID
16. Lähtudes sellest, et EVML koondab endas kahte veeremängu, jaguneb EVML oma tegevuses
kaheks osakonnaks – sektsiooniks:
- bowlingusektsioon;
- sportkeeglisektsioon.
16.1. bowlingusektsioonil on kuni seitsmeliikmeline juhatus, millesse kuulub EVML president,
bowlingusektsiooni president ja kuni viis juhatuse liiget;
16.2. sportkeeglisektsioonil on kuni viieliikmeline juhatus, millesse kuulub EVML president,
sportkeeglisektsiooni president ja kuni kolm juhatuse liiget;
16.3. mõlemate sektsioonide juhatused tegutsevad koos EVML üldküsimuste otsustamisel.
Mõlemate sektsioonide juhatused tegutsevad iseseisvalt vastava sektsiooni tegevuse
koordineerimisel. Mõlema sektsiooni juhatuse koosolekuid juhatab EVML president või tema
volitusel vastava sektsiooni president.
16.4. EVML klubide liikmed - sportlased kuuluvad üldjuhul ühte nimetatud sektsioonidest. Klubi
on kohustatud sportlase registreerimisel teatama, millise sektsiooni liikmeks sportlane
registreeritakse. Kui sportlane soovib olla mõlema sektsiooni liige, siis tuleb klubil tasuda
täiendav liikmemaks, mis on pool EVML liikmemaksu suurusest.
IV. JUHTIMINE
17. EVML kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku 2 korda
aastas. Esimene üldkoosolek peab toimuma enne uue võistlushooaja algust ja teine kuue kuu
jooksul pärast majandusaasta lõppu.
18. Juhatus peab kokku kutsuma üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 EVML liikmetest.
19. Üldkoosoleku aeg, koht ja esialgne päevakord tehakse liikmetele teatavaks hiljemalt 15
päeva enne üldkoosolekut. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra kohta tuleb esitada juhatusele
kirjalikult hiljemalt 10 päeva enne üldkoosolekut. Juhatuse poolt kinnitatud päevakord koos
materjalidega tuleb saata liikmetele välja vähemalt 5 päeva enne üldkoosolekut. EVML

üldkoosolek langetab otsuseid ainult päevakorda võetud küsimustes. Küsimustes, mida ei ole
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul
osalevad või on esindatud kõik liikmed.
20. EVML üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole
liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 2 nädala jooksul kokku uue
üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate
liikmete arvust.
21. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal üldkoosolekul osaleval
liikmel on hääletamisel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral erinevate küsimuste
otsustamisel korraldatakse kuni kaks täiendavat hääletusvooru. Kui ka selle järel jagunevad
hääled võrdselt toimub otsuse tegemine loosi teel.
22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kõigis EVML tegevusega seotud küsimustes. Tema
ainupädevusse kuulub:
22.1. põhikirja vastuvõtmine või sellesse muudatuste sisseviimine;
22.2. tegevuse põhiküsimuste ja eesmärkide otsustamine;
22.3. kolme- kuni üheteistliikmelise juhatuse valimine, kusjuures:
22.3.1. otseselt ametikohale valitakse:
22.3.1.1. juhatuse liige - EVML president;
22.3.1.2. juhatuse liige - bowlingusektsiooni president;
22.3.1.3. juhatuse liige - sportkeeglisektsiooni president;
22.3.2. bowlingusektsiooni juhatusse valitakse kuni 5 liiget ja sportkeeglisektsiooni juhatusse
valitakse kuni 3 liiget.
22.4. liikmete EVML liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
22.5. EVML sümboolika kinnitamine;
22.6. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning tähtaegade määramine;
22.7. EVML eelarve, tegevusaruande, revidendi aruande ja raamatupidamise aastaaruande
kinnitamine. EVML eelarves peavad olema eraldi välja toodud mõlema sektsiooni tulud ja kulud
ning organisatsiooni juhtimise üldkulud;
22.8. esindajate valimine Eesti spordi keskorganitesse;
22.9. Eesti bowlingu ja sportkeegli koondise moodustamise üldpõhimõtete kinnitamine;
22.10. EVML juhatuse ja liikmete vaheliste vaidlusküsimuste lahendamine;
22.11. Revidendi valimine
23. EVML juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.
Juhatuse ülesanded:
23.1. EVML juhatuse täiskoosseis:
23.1.1. valmistab ette üldkoosolekud ja viib ellu üldkoosolekute otsuseid;
23.1.2. esindab ja juhib EVML tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
23.1.3. otsustab EVML liikmete vastuvõtu;
23.1.4. koostab EVML ja sektsioonide eelarve, EVML raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
23.1.5. moodustab vajadusel direktsiooni ja võtab tööle EVML tegevdirektori;

23.1.6. kuulutab välja konkursi enamiku veeremängude huvides tehtavate tööde tegemiseks ja
kinnitab selle tulemused;
23.1.7. esitab EVML liikmeid, mängijaid, aktiviste ja toetajaid autasustamisele riiklike ja
ühiskondlike organisatsioonide autasudega;
23.1.8. annab volitusi EVML esindamiseks.
23.2. Sektsiooni juhatus:
23.2.1. koostab ja kinnitab sektsiooni võistlusmäärused;
23.2.2. kinnitab Eesti koondise kandidaadid ja Eesti koondise rahvusvahelisteks võistlusteks;
23.2.3. kinnitab sektsiooni edetabelite koostamise juhendi ja võistluskalendri;
23.2.4. peab sportlaste arvestust ning annab välja või tühistab sportlase litsentsid.
23.2.5. peab võistluste ning võistlustulemuste arvestust ning avaldab vastavat statistikat;
23.2.6. kinnitab kohtunike kvalifikatsiooni nõuded ning annab välja kvalifikatsioonitunnistused;
23.2.7. kinnitab võistlussaalide tehnilise sertifitseerimise nõuded ja annab välja vastavad
sertifikaadid;
23.2.8. organiseerib sektsiooni eelarve laekumiste täitmise ning otsustab rahaliste vahendite
kasutamise sektsiooni eelarve piires;
23.2.9. jälgib põhikirja, üldkoosolekute ja EVML või sektsiooni juhatuse otsuste täitmist ning
järgimist EVML liikmete poolt.
24. EVML juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele vähemalt 2 korda aastas.
Sektsioonide juhatuste koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele täiendavalt vähemalt 2 korda
aastas.
24.1. EVML juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest,
sealhulgas EVML president või üks kahest sektsiooni presidendist.
24.1.1. Sektsioonide juhatuste koosolekud on otsustusvõimelised, kui koosolekul osaleb üle
poole sektsiooni juhatuse liikmetest, sealhulgas EVML president või sektsiooni president.
Otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud EVML või sektsiooni juhatuse liikmete
poolthäälte enamus.
EVML juhatus või sektsiooni juhatus võivad vastu võtta otsused koosolekut kokku kutsumata –
elektroonilise hääletuse teel. Sellisel juhul peavad hääletusest osa võtma kõik EVML juhatuse
või vastava sektsiooni juhatuse liikmed. Kokkuvõtte hääletusest teeb alati EVML president.
Otsuse vastuvõtmiseks on nõutav elektrooniliselt hääletanud juhatuse liikmete poolthäälte
enamus. Elektrooniliselt vastuvõetud juhatuse koosoleku otsused kinnitatakse esimesel
kokkukutsutaval EVML juhatuse või vastava sektsiooni juhatuse koosolekul.
25. EVML juhatuse liikmed esindavad EVML ainult ühiselt, v.a. EVML president, kes esindab
EVML ainuisikuliselt.
V. EVML VARA JA VASTUTUS
26. EVML vahendid ja vara moodustuvad:
26.1. liikmemaksudest;
26.2. juriidiliste ja üksikisikute annetustest, toetustest ning pärandustest;
26.3. riigi, kohalike omavalitsuste ja ühiskondlike organisatsioonide eraldistest;
26.4. EVML põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsori- ja

reklaamilepingutest, loteriidest, intressitulust ja muudest laekumistest ning EVML varadest
saadavatest sissetulekutest.
27. EVML vahendid ja vara kuuluvad EVML ning neid kasutatakse EVML eesmärkide
saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
28. EVML majandusaasta algab 01. septembril ja lõpeb 31. augustil. EVML peab oma vahendite
ja vara üle raamatupidamise arvestust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. EVML majandusaasta
aruande kontrollib revident.
VI. EVML ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
29. EVML ühinemine ja jagunemine ning tegevuse lõpetamine toimuvad mittetulundusühingute
seaduses ettenähtud korras.
30. EVML lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja
nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha hoiustamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

