
Eesti Hindamise Ühing ESTES 
 

PÕHIKIRI 
 
 
I Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja õiguslik seisund 
1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on eesti keeles Eesti Hindamise Ühing 
ESTES, inglise keeles - Estonian Evaluation Society (edaspidi nimetatud Ühing).  
1.2. Ühingu juhatuse (edaspidi nimetatud Juhatus) asukoht on Eesti Vabariik, 
Tallinn. 
1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja 
käesolevast pőhikirjast. 
1.4. Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, millel on pangaarve 
ja pitsat ning mis ei taotle oma tegevusega tulu. 
1.5. Ühingu vahendeid võib kasutada ainult Ühingu pőhikirjas viidatud eesmärkide 
saavutamiseks kooskõlas mittetulundusühingute tegevust reguleerivate seadustega.  
1.6. Ühingu vahendid moodustuvad liikmemaksudest, muudest liikmete poolt 
tasutavatest ning käesoleva põhikirjaga lubatud maksetest, vabatahtlikest 
annetustest ja ühingu tegevuse tulemusena saadud vahenditest. 
  
II Ühingu peaeesmärk  
Ühingu peaeesmärk on teadmiste- ning kaasamispõhise poliitika- ja 
strateegiakujundamise soodustamine läbi: 
 

2.1. poliitikate, arengukavade, programmide, projektide, tegevuskavade ja 
strateegiate hindamise (edaspidi Hindamise) alase terminoloogia, meetodite ning 
tegevusstandardite arendamise; 

2.2. Eestis toimuvate hindamiste professionaalse ja eetilise taseme tõstmise; 

2.3. hindamise alase teadlikkuse ja kultuuri edendamise nii avalikus, era- kui ka 
kolmandas sektoris; 

2.4. organisatsioonide ja süsteemide õppimisvõime parendamise; 

2.5. hindamise valdkonnas tegutsevate või vastavaid kompetentse evivate 
organisatsioonide ja inimeste koostöö. 

 

III Ühingu põhimõtted 
 
3.1.Ühingu tegevuse professionaalsed ja eetilised põhimõtted formuleeritakse 
tegevus-ja eetikakoodeksis, ja nad peavad vastavama rahvusvaheliselt tunnustatud 
põhimõtetele:  
3.1.1. Evaluation Standards and Good Practices (Euroopa Komisjon); 
3.1.2. Development Assistance Committee Principles for Evaluation of Development 
Assistance (OECD). 
3.1.3. Kuni Ühingu tegevus- ja eetikakoodeksi väljatöötamiseni juhindutakse p.3.1.1 
ja 3.1.2 nimetatud dokumentidest. 
 
 



IV Ühingu tegevused 
 
4.1. Ühingu põhitegevused on: 
4.1.1. seminaride, konverentside, foorumite ja näituste korraldamine; 
4.1.2. erialaste koolituste ja õppereiside korraldamine; 
4.1.3. konsultatsioonide ja eksperthinnangute andmine kooskõlas Ühingu 
põhimõtetega ;  
4.1.4. asjakohaste turu-uuringute ja analüüside koostamine, vastavasisuliste 
andmebaaside koostamine ja haldamine;  
4.1.5. parimate kogemuste tutvustamine ja võrdlusanalüüs; 
4.1.6. Ühingu põhimõtetest tulenevate tegevusvaldkondade  arendamisega 
seonduvate projektide algatamine, juhtimine ja osalemine vastavasisulistes 
projektides; 
4.1.7. koostöövõrgustike arendamine; 
4.1.8. Hindamise teavikute, kirjanduse, õppe- ja metoodiliste materjalide ning 
infotrükiste koostamine, tõlkimine, kirjastamine ja levitamine; 
4.1.9. tunnustus-, sertifitseerimis-, ja akrediteerimisalased tegevused kooskõlas 
Ühingu põhimõtetega; 
4.1.10. oskusteabe ja informatsiooni levitamine;                         
4.1.11. Eesti esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides (sh. European 
Evaluation Society); 
4.1.12. riigisisese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine asjast huvitatud 
organisatsioonide ja üksikisikutega; 
4.1.13. võimaluste loomine oma liikmetele huvialaseks suhtlemiseks ja klubiliseks 
tegevuseks; 
4.2. Ühingu tegevuste hulka võivad lisaks põhitegevustele kuuluda ka muud Ühingu 
eesmärkide saavutamist toetavad tegevused. 
  
V Ühingu vahendid 
5.1. Ühingu vahendid moodustuvad:  
5.1.1. Ühingu liikme- ja aastamaksudest;  
5.1.2. muudest ühekordsetest, üldkoosoleku otsusega määratud maksetest;  
5.1.3. toetustest, eraldistest, annetustest ja muudest sihtotstarbelistest või 
sihtotstarbeta laekumistest; 
5.1.4. Ühingu tasulistest üritustest, koolitustest ja seminaridest saadav tulu;  
5.1.5. Hindamise alase kirjanduse ja materjalide müügist; 
5.1.6. muudest põhikirjalistest tegevustest; 
5.1.7. seadusega ettenähtud korras saadud tuludest. 
 
5.2. Ühingu liikmemaksude suuruse ning tasumise korra määrab üldkoosolek.  
5.3. Ühingu vahendite laekumist, arvestust ja säilitamist korraldab Juhatus.  
5.4. Üldkoosoleku otsusega võib ühingu vahenditest moodustada fonde ja 
sihtkapitale, mille kasutamise ja käsutamise korra määrab üldkoosolek.  
5.5. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja 
liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.  
5.6. Ühingu logo ja nime kasutamise õigused ja korra kinnitab Juhatus. 
  
 
 
 



VI Ühingu liikmed, nende őigused ja kohustused 
 
6.1. Ühingul on liikmed ja toetajaliikmed.  
6.2. Ühingu liikmeteks  on individuaalliikmed (üksikisikud) ja kollektiivliikmed 
(organisatsioonid), kes:  
6.2.1. vastavad p.6.3. toodud kvalifitseerimistingimustele; 
6.2.2. tunnistavad ja täidavad Ühingu põhikirja ning tegevus- ja eetikakoodeksit;  
6.2.3. osalevad Ühingu tegevuses;  
6.2.4. tasuvad regulaarselt liikmemaksu. 
 
6.3. Ühingu uute liikmete kvalifitseerimistingimused: 
6.3.1. individuaalliikmed on vähemalt 1.astme kõrgharidusega ja 4-aastase 
tõendatud töökogemusega. Alates 2.astme kõrgharidusega isikutele on piisav 
vähemalt 2-aastane tõendatud erialale vastav töökogemus. Ühingu juhatus võib 
töökogemusega samaväärselt käsitleda ka muud tõendatud tegevust, mis on 
vastavuses Ühingu eesmärkidega. 
6.3.2. kollektiivliikmete põhikirjajärgne põhitegevus  võimaldab neil täita Ühingu ees 
seisvaid eesmärke ning aidata materiaalselt ning oskusteabega kaasa Ühingu 
tegevusele.  
 

6.4. Ühingu toetajaliikmeteks on üksikisikud ja organisatsioonid, kes:  
6.4.1. toetavad Ühingu eesmärke ning aitavad kaasa nende saavutamisele, 
osalemata  seejuures püsivalt Ühingu tegevuses. 
6.4.2. ei ole Ühingu liikmed EV seadusandluse ja antud põhikirja mõistes, ning neile 
ei laiene täisliikmesuse kvalifitseerumistingimused, õigused ja kohustused. 
6.4.3. Juhatuse äranägemisel ja kutsel saavad õiguse osaleda Ühingu neis 
tegevustes, mis on osutatud toetajaliikmesuse avaldusel. 
 
6.5. Ühingu liikmeks või toetajaliikmeks saada sooviv isik esitab Juhatusele 
sellekohase avalduse ja kvalifitseerumist tõendavad dokumendid. Juhatus vaatab 
avalduse ja dokumendid läbi ning langetab otsuse ühe kuu jooksul.  
6.5.1. kollektiivliige on kohustatud esitama Ühingule kirjalikult oma organisatsiooni 
esindava isiku ning soovi korral ka asendusisikute andmed;  
6.5.2. hääletamisel on kollektiivliikmel sõltumata esindajate arvust ainult üks hääl. 
6.5.3. Ühingu liikmeks astuda soovija omandab liikme õigused pärast liikmemaksu 
tasumist ja Juhatuse positiivset otsust.  
6.5.4. Ühingu toetajaliige omandab õigused pärast juhatuse positiivset otsust. 
 

6.6. Ühingu liikmel on õigus:  
6.6.1. osaleda Ühingu ja selle moodustatud töörühmade ning Eetika- ja 
Standardikomitee tegevuses;  
6.6.2. võtta osa Ühingu üldkoosolekutest;  
6.6.3. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;  
6.6.4. saada Juhatuse tegevuse kohta vajalikku teavet;  
6.6.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda võetud küsimuste kohta, tutvuda 
üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavõtet;  
6.6.6. teha ettepanekuid ja osaleda Ühingu tegevus- ja eetikakoodeksi arendamises; 
6.6.7. taotleda Ühingu tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute võtmist 
üldkoosoleku päevakorda.  



6.6.8. saada  tasuta ligipääs andmestikule, koostööpakkumistele ja muudele 
professionaalsetele inforessurssidele, mis on Ühingu käsutuses tänu Ühingu 
liikmesusele rahvusvahelistes organisatsioonides (sh. European Evaluation Society). 
6.6.9. osaleda soodustingimustel Ühingu korraldatavatel või vahendatavatel 
koolitustel ja üritustel. 
6.6.10. kollektiivliikmete puhul laienevad p.6.6.8 ja p.6.6.9 toodud õigused vähemalt 
kahele kollektiivliikme töötajale. Samade õiguste kohandamise suuremale töötajate 
arvule otsustab Juhatus. Ettepaneku vastavate töötajate arvu ja isikute osas teeb 
kollektiivliikme esindaja. 
 
6.7. Ühingu liige on kohustatud: 
6.7.1 võtma osa Ühingu tegevusest, aitama kaasa Ühingu arengule ja Ühingu 
põhimõtete ning eesmärkide saavutamisele;  
6.7.2 järgima Ühingu juhtorganite otsuseid ning Eetika- ja Standardikomitee juhiseid;  
6.7.3 tasuma Ühingu liikmemaksu ja muid üldkoosoleku otsusega määratud makse;  
6.7.4 hoidma oma tegevusega kõrgel Ühingu mainet, tema liikme au ja väärikust, 
ning mitte käituma Ühingu tegevus- ja eetikakoodeksi vastaselt;  
6.7.5. käituma Ühingu liikmete, toetajaliikmete ning koostööpartnerite suhtes ausalt 
ja lugupidavalt; 
6.7.6. tutvustama Ühingu tegevuse eesmärke ja põhimõtteid. 
 
6.8. Ühingu liikmete väljaarvamine ja lahkumine:  
6.8.1. Ühingu liige, kes korduvalt rikub Ühingu põhikirja või kahjustab olulisel määral 
Ühingu mainet, võidakse Juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.  
6.8.2. Ühingu liige, kes ei ole tasunud liikmemaksu rohkem kui ühe aasta eest, 
võidakse Juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.  
6.8.3. välja arvatud liikmele teatatakse väljaarvamisotsusest viivitamatult kirjalikult.  
6.8.4. Ühingu liige, kes ei ole osalenud kahe aasta jooksul üheski Ühingu tegevuses 
või ühelgi Ühingu üritusel (k.a. üldkoosolekud) võidakse Juhatuse ettepanekul 
üldkoosoleku otsusega välja arvata. Otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 
üldkoosolekul osalejatest. 
6.8.5. Ühingu liige, kes soovib Ühingu liikmeskonnast lahkuda, esitab Juhatusele 
sellekohase avalduse. Lahkumisavaldus rahuldatakse Juhatuse koosoleku otsusega.  
6.8.6. Ühingu liikmeskonnast lahkumisel või väljaarvamisel liikmemakse ei tagastata. 
 
VII Ühingu juhtimine                                                                                             
7.1 Ühingu kõrgeim organ on Ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku pädevuse 
määramine, kokkukutsumine, päevakord, läbiviimine ja otsuste tegemine toimub 
seadusega ettenähtud korras. 
7.2. Üldkoosoleku otsuste vastu võtmiseks on vajalik koosolekul osalevate liikmete 
lihthäälteenamus, v.a. järgmised otsused, mille puhul on nõutud koosolekul 
osalevate liikmete 2/3 häälteenamus:  
7.2.1. Põhikirja muutmine; 
7.2.2. Arengukava kinnitamine ja muutmine; 
7.2.3. Eelarve kinnitamine; 
7.2.4. Majandusaasta aruande kinnitamine; 
7.2.5. Liikmeks arvamine ja väljaarvamine; 
7.2.6. Juhtorganite liikmete valimine  ja tagasikutsumine; 
7.2.7. Liikmemaksude kehtestamine; 
7.2.8. Eetika- ja Standardikomitee liikmete kinnitamine; 



7.2.9. Tegevus- ja eetikakoodeksi kinnitamine. 
 

7.3. Eetika- ja Standardikomitee  eesmärgiks on Ühingu tegevus- ja eetikakoodeksi 
(nn. "hea tava”) väljatöötamine ja regulaarne uuendamine. 
7.3.1. Eetika- ja Standardikomitee on kolme- kuni viie-liikmeline ning selle komitee 
kandidaadid esitavad Ühingu liikmed ja kinnitab üldkoosolek. 
7.3.1. Eetika- ja Standardikomitee liikmed nimetatakse kuni kaheks aastaks. 
 
7.4. Ühingut juhib vähemalt kolmest ja mitte rohkem kui viiest liikmest koosnev 
Juhatus. Juhatuse põhiülesanded on Ühingu arengukavade ja tegevusplaanide 
väljatöötamine, majandusaasta tulemuste läbivaatamine ja üldkoosolekule 
esitamine, liikmeks arvamine ja väljaarvamine, Eetika- ja Standardikomitee tegevuse 
koordineerimine. 
7.4.1. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikide tehingute tegemisel, 
kui seadusest või Ühingu põhikirjast ei tulene teisiti. 
7.4.2. Juhatuse volituste tähtaeg on kuni kaks aastat. 
7.4.3. Juhatuse liikmete tööd ei tasustata, v.a. p.7.6.6 sätestatud eesmärgil ja 
tingimustel. 
7.4.4. Ühingu igapäevase tegevuse korraldamiseks on Juhatusel õigus valida  
Juhatuse liikmete hulgast Juhatuse esimees. Juhatuse esimees valitakse Juhatuse 
liikmete lihthäälte enamusega. 
 
7.5. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Juhatuse koosolekul osalenud 
Juhatuse liikmete poolthäälte enamus, v.a järgmised otsused, mille vastuvõtmiseks 
on nõutav kogu juhatuse liikmete koosseisu poolthäälte enamus: 
7.5.1. Ühingu varaga tehtavad tehingud koguväärtusega üle 1000 euro kvartalis; 
7.5.2. Liikmeks arvamine ja väljaarvamine; 
7.5.3. Ühingu liikmesus koostöövõrkudes ja organisatsioonides; 
7.5.4. Ühingu Üldkoosoleku kokkukutsumine. 
 
7.6. Juhatuse esimehe ülesanneteks on Juhatuse poolt määratud piirides:  
7.6.1.Ühingu juhtimine ja esindamine;  
7.6.2.Ühingu töötajatega töölepingute sõlmimine, nende tegevusvaldkondade ja 
tööülesannete kindlaksmääramine; 
7.6.3.Ühingu tegevusplaani väljatöötamine eesmärkide saavutamiseks ning 
tegevusplaani täitmise korraldamine;  
7.6.4.Ühingu rahaliste vahendite käsutamine Juhatuse poolt määratletud piirides; 
7.6.5. Juhatuse esimeest võib Juhatuse otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel 
määral täitmata jätmisel või võimetuse korral ühingut juhtida;  
7.6.6. Juhatuse esimehel on õigus nõuda oma ülesannete täitmisel vajalike kulutuste 
hüvitamist üldkoosoleku otsuse alusel.  
 
 VIII Aruandlus ja kontroll  
8.1. Ühingu finantstegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjon. 
8.2. Revisjonikomisjoni kuulub üks kuni kolm liiget. Komisjon saab volitused üheks 
aastaks. 
8.3. Revisjonikomisjoni ülesannete hulka kuulub Ühingu bilansi, kassaseisu, arvete, 
põhivahendite ja kord aastas kogu finantsmajandusliku tegevuse kontrollimine ning 
tulemuste esitamine üldkoosolekule. 
  



 
IX Ühinemine, jagunemine, likvideerimine  
9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud 
korras.  
9.2. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 
allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või 
sihtasutusele, avalik-õiguslik juriidilisele isikule, riigile või kohalikule 
omavalitsusüksusele.  
                       

 

 

 

 


