
MTÜ ARENGUKOOSTÖÖ ÜMARLAUD PÕHIKIRI 
 

1. MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (edaspidi AKÜ), inglise keeles Estonian Roundtable for 
Development Cooperation, on Tallinnas asuv avalikes huvides tegutsev arengukoostööst ning 
globaalse kestliku arengu teemadest huvitatud ja neid valdkondi edendavate organisatsioonide 
vabatahtlik ühendus. 

 
2. AKÜ eesmärgiks on arengukoostöö jätkusuutlikkuse ja mõjususe edendamine, globaalsete 

kestliku arengu eesmärkide saavutamisse panustamine, avalikkuse teavitamine arengukoostöö 
ja kestliku arengu teemadel, oma liikmete ühiste huvide eest seismine ja Eestis globaalse 
kestliku arengu nimel tegutsevate ühenduste toetamine ja võimestamine.   

 
3. AKÜ liikmeks võib saada iga Eestis registreeritud ja avalikes huvides tegutsev 

mittetulundusühing või sihtasutus, kes tegutseb globaalse kestliku arengu vallas. 
 

4. AKÜ liikmeks või liikmeskonnast välja astumiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse. Otsuse teeb 
AKÜ nõukogu 30 päeva jooksul või avaldaja mittenõustumisel nõukogu keelduva otsusega 
järgmine üldkoosolek. 

 
5. Liikme võib välja arvata nõukogu 2/3 poolthäälte enamusega seaduses sätestatud korras ja 

alustel kui liige ei järgi vabaühenduste eetikakoodeksit, ei ole osalenud üldkoosolekul viimased 
kolm aastat või ei vasta enam liikmekssaamise tingimustele. 

 
6. AKÜ liikmetel on kõik seadusest tulenevad õigused, liikmete kohustused kehtestab üldkoosolek. 

 
7. Nõukogu võib kehtestada väljaspool iikmeskonda eri (nt toetaja- või auliikme) staatusi, kellele ei 

kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad liikmete õigused ja kohustused. 
 

8. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel. 
Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust, otsuste vastuvõtmisel lähtutakse 
seadusest. 

 
9. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (nõukogu), kelle 

pädevuses on juhatuse liikmete valimine, juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine ning 
juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine, ning juhatuse koostatud AKÜ eelarve ja 
tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist. 

 
10. Nõukokku kuulub kuni seitse liiget, kelle valib liikmete esitatud kandidaatide seast üldkoosolek 

kolmeks aastaks. 
 

11. Nõukogu liikme võib enne volituse lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek, kui nõukogu liikme 
tegevus on vastuolus vabaühenduste eetikakoodeksi või heade kommetega ja kahjustab AKÜ 
mainet. 

  
12. Ühe- kuni kolmeliikmelise juhatuse valib nõukogu kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete 

tasustamise kord ja nendega lepingute sõlmimine on nõukogu pädevuses. 
 

13. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, 
sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

 


