
 
 

MULGI MÄRGI STATUUT 
 

 
Mulgil on kõik kõige parem. Et ka kõik teised saaksid osa parimatest asjadest, mida meil 

tehakse, tähistame need Mulgi märgiga. 

 

Mulgi märk tähistab Mulgimaal pakutavaid tooteid, teenuseid ja elamusi – neid, mis on 

piirkonnas valmistatud ja järgivad ajaloolist traditsiooni. Ühesõnaga – mulgi värk. 

 

Märki annab välja Mulgimaa Arenduskoda selleks, et väärtustada Mulgimaal tehtut, 

toetada märgiomanikke ühisel turundamisel ja muuta „mulgi värk“ tuntuks ja hinnatuks. 
Selge ja eristuv märk tõstab märgi omanike poolt pakutava nähtavust, koostöövõrgustik loob 

paremaid võimalusi koolituseks, tootearenduseks, turundamiseks ja müügiks. 

 

Märgi piirkonnaks on ajalooline Mulgimaa. Juhul, kui taotlev ettevõte asub väljaspool 

ajaloolise Mulgimaa piire, hindab komisjon kandidaadi sobivust. Taotleja peab taotlust 

esitades välja tooma, kuidas ettevõte, toode või teenus on ajaloolise Mulgimaaga seotud. 

 

Märk antakse välja viieks aastaks. Komisjon otsustab märgi perioodi lõpus märgi saaja 

avalduse alusel märgi kasutamise õiguse pikendamise järgmiseks perioodiks. Kui märgi 

omanik ei esita pikendamise avaldust, lõppeb märgi kehtivus. 
 

Märgi taotlemine toimub veebilehel mulgimaa.ee elektroonilise ankeedi täitmise kaudu. 

Otsuse tegemiseks on märgi väljaandjal õigus küsida tootenäidiseid, lisainformatsiooni või 

vajadusel külastada ettevõtet. 

 

Märgi annab välja Mulgimaa Arenduskoja juhatus või juhatuse poolt kinnitatud komisjon. 
Komisjoni moodustamisil kuulub komisjoni 3-5 liiget ja vajadusel kaasatakse oma ala 

eksperte. 

 

Vastus märgi taotlusele antakse reeglina kuu aja jooksul või esimesel võimalusel alates 
taotluse saamisest. Erandkorras võib periood pikeneda (näiteks seoses pühadeperioodi või 

ekspertide kaasamise vajadusega). 

 

Märki kandvate toodete, teenuste ja elamuste nimekiri on leitav veebilehel mulgimaa.ee. 

 
Märgi kasutamine. Märgi kasutajatel on õigus kasutada Mulgi märki oma toodetel, teenuse 

osutamiskohal, elamuste tähistamiseks. Vastavate tähiste tootmiskulud kannab märgi saaja. 

Märgi kasutamisel peab järgima välja töötatud graafilist identiteeti. 

 
Taotle märki (link ankeedile) 

 

  



 

Taotlusankeet 
 

Soovin taotleda Mulgi märki. 

 

Taotleja (FIE, ettevõte või organisatsioon): nimi, aadress, veebiaadress 

Taotleja peab tegutsema või pakkuma teenust ajaloolisel Mulgimaal. Kui sinu 

ettevõte asub kohe ajaloolise Mulgimaa piiri taga, siis kirjuta, kuidas oled 

Mulgimaaga seotud. 

 

Toode, teenus või elamus: nimetus ja lühikirjeldus 

Kindlasti lisa pilt tootest või iseloomulik pilt pakutavast teenusest! Lühikirjeldus ja pilt 

lisatakse positiivse otsuse korral veebilehele mulgimaa.ee 

 

Miks see toode, teenus või elamus sobib kandma Mulgi märki? 

 

(Elektroonilisel ankeedil on juurde programmeeritud mitme toote-teenuse võimalus; 

nt Toode 1, Toode 2 jne.) 

 

Taotleja kontaktandmed 

 

Mulgimaa Arenduskoja poolt moodustatud komisjon vaatab läbi esitatud taotlused 

ja teeb otsuse märgi välja andmise kohta. Vastus taotlusele antakse reeglina kuu aja 

jooksul või esimesel võimalusel alates taotluse saamisest.  

 

  



 

Ülesandepüstitus graafilisele disainerile märgi arenduseks 
 

• Olemasoleva Mulgi märgi täiendamine sõnaühendiga “Mulgi värk” 

• Aastaarv ära jätta 

• Vajalikud disainielemendid: 

o Märk, selle kasutamine värviliselt ja must-valgelt 

o Märgi kasutamine koos Leader-logodega 

o Märgi kasutusnäited toodetel 

o Märgi kasutusnäited asukohtade tähistusel 

o Märgi kasutusnäited riietel 

 

 


