
 

 

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda  

Üldkoosoleku protokoll 

11. juuni 2019, Abja Spordikeskus, Mulgi vald 

15:30-16:15 Ringkäik Abja Spordi- ja Tervisekeskus, Abja Gümnaasiumi Stuudioruum, 
ettekanne ühisprojekt „Mulgid platsile!“ Mari Kahu. 

Mulgi märgi üleandmine. 

Üldkoosoleku algus kell 16:15 

Lõpp kell 17.20 

Kohal koosoleku algul 46 liiget, kokku 49 liiget 

Koosolekut juhatab: Dmitri Orav 

Koosolekut protokollib: Anneli Roosalu 

 

Koosoleku päevakord: 

PÄEVAKORD:  

1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue liikme 
valimine. 

2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 
3. Koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ kinnitamine. 
4. Ettepanek algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia muutmine. 
5. Info ja jooksvad küsimused. 
 

Koosoleku käik: 

ETTEPANEK: Kinnitada koosoleku päevakord alljärgnevalt:  

1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue liikme 
valimine. 

2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 
3. Koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ kinnitamine. 
4. Ettepanek algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia muutmine. 
5. Info ja jooksvad küsimused. 

 

HÄÄLETATI: poolt 42 liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 liiget. Ei hääletanud 4 liiget 

OTSUSTATI: Kinnitada koosoleku päevakord alljärgnevalt:  



1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue liikme 
valimine. 

2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 
3. Koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ kinnitamine. 
4. Ettepanek algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia muutmine. 
5. Info ja jooksvad küsimused. 

 
Lisandus Ene Sillamaa. 
 

1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue liikme 
valimine. 

ETTEPANEK: Kutsuda tagasi MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liige Peeter Rahnel ja 
valida Mulgi valla avaliku sektori esindajaks, MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuses, Mulgi 
valla vallavanem Imre Jugomäe. 
 
HÄÄLETATI: poolt 44 liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 liiget. Ei hääletanud 3 liiget. 

OTSUSTATI: Kutsuda tagasi MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liige Peeter Rahnel ja 
valida Mulgi valla avaliku sektori esindajaks, MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuses, Mulgi 
valla vallavanem Imre Jugomäe. 
 
Lisandus Vitali Kangur. 
 

2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

Kuulati Raili Uibopuu ettekannet 2018. aasta majandusaasta aruande (Lisa 1) kohta. 
 
ETTEPANEK: Kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne (Lisa1). 

 
HÄÄLETATI: poolt 48 liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 liiget.  

OTSUSTATI: Kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne (Lisa 1). 

 
3. Koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ kinnitamine. 

Kuulati Anneli Roosalu ettekannet koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ kohta.  
 
ETTEPANEK: Kinnitada koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ esitamine MTÜ Mulgimaa 
Arenduskoja poolt LEADER toetuse taotlemiseks, Mulgimaa Arenduskoja rakenduskava II 
meetmest toetusega 20418,28 eurot, kogu eelarvega 24 500 eurot. (Lisa 2). 

 
HÄÄLETATI: poolt 48 liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0 liiget.  

 
OTSUSTATI: Kinnitada koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ esitamine MTÜ Mulgimaa 
Arenduskoja poolt LEADER toetuse taotlemiseks, Mulgimaa Arenduskoja rakenduskava II 
meetmest toetusega 20418,28 eurot, kogu eelarvega 24 500 eurot. (Lisa 2). 
 
Lisandus Anneli Aasna. 
Lahkus Imre Jugomäe. 
 



4. Ettepanek algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia 
muutmine. 

Kuulati Anneli Roosalu ettekannet juhatuse koosolekul 28. mai 2019. a. tehtud otsuse kohta, 
esitada üldkoosolekule ettepanek algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia 
muutmine. 

ARUTELU JA ARVAMUSED: Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia on välja töötatud 
erinevate huvigruppide poolt ning selles on tehtud praeguseks perioodiks kokkulepped 
eelarve jagunemise osas omavalitsuste ja erinevate sektorite kaupa. Ei ole vajadust praegu, 
olemasoleva eelarve korral, neid kokkuleppeid muuta. 

KÜSIMUS: Kas meetmete kaupa taotlusvoorude avamine vajab strateegia muudatust? 

VASTUS: Taotlusvoorude avamine määratakse rakenduskavaga ning see ei vaja strateegia 
muudatust.  

KÜSIMUS: Kas meetme avamine on võimalik ainult teatud vallas? 

VASTUS: Taotlusvoor tuleb avada kogu Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas, kõikides 
valdades ühel ajal. Rakenduskavaga on võimalik määrata, millal on meetmed avatud ning 
võimalik on mõnel aastal mitte avada kõiki meetmeid. Samuti on rakenduskava muutmisega 
võimalik avada mõni meede 2020. aasta jooksul, kui selle eelarve ja aeg pole esialgu 
rakenduskavas määratud. 

ARUTELU JA ARVAMUSED: Taotlusvoorudes on olnud III meetme taotluste osas olukordi, 
mil ei saa toetust projektid, mis on üle mulgimaalise mõjuga ning annavad piirkonnale 
tuntust. See on kahetsusväärne, kui toetust ei saa projektid, millest saab suuremat kasu. 
Teen ettepaneku muuta Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegiat selliselt, et 
järelejäänud eelarved meetmete kaupa liidetakse. Rohkem peaks rõhku panema 
ühistegevustele, mis on laiema mõjuga. Projektid peavad välja tooma piirkonna eripära. 

Ei poolda ainult ettevõtjatele mõeldud I meetme kaotamist ja meetmete liitmist üheks. 
Juhatuse koosolekul tehtud ettepanekud ei olnud konsensuslikud. 

Strateegia arutelu toimus 2. mail, siis tehti erinevate töögruppide poolt ettepanekuid. Üks 
ettepanek oli liita II ja III meede, et eelarvet paremini kasutada ja toetust saaksid suurema 
eelarvega projekti taotlused. Juhatuse poolt tehtud ettepanekut, liita kõik meetmed üheks, ei 
olnud strateegia arutelul tehtud. Ei pea õigeks, et juhatuse poolt muudetakse ühise arutelu 
tulemusi. Taotlusvoorudes on ka varasematel aastatel olnud eelarved valdade kaupa 
erinevad, sh olnud olukord, kui Viljandi vallal oli II meetmes 0 eurot. Taotlusvoor avati ja 
taotleda said Tõrva ja Mulgi valla organisatsioonid. Periood on veel pooleli, seetõttu ei näe 
vajadust teha strateegias muudatusi, ei meetmete ega piirkondade lõikes. Tuleks säilitada 
senist proportsiooni meetmete eelarvete vahel, st I meede 35%, II meede 20%, III meede 
25% ja 20%tegevusgrupi ülalpidamiskulud. Mitte muuta Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 
strateegiat. 

 
ETTEPANEK: Algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia muutmine. 

HÄÄLETATI: poolt 1 liige, vastu 44 liiget ja erapooletuid 1 liige. Ei osalenud hääletamisel 2 liiget. 

OTSUSTATI: Mitte algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia muutmine. 



 

5. Info ja jooksvad küsimused. 

Kutse MTÜ Mulgimaa Arenduskoja õppereisile 1.-3. augustil 2019. a. Võrumaale ja XXVI 
Seto Kuningriigipäevale Küllätüvä külas. 

 
 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/     /Allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Dmitri Orav       Anneli Roosalu 
 
Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

 

Lisa 1. 2018. aasta majandusaasta aruanne. 
Lisa 2. Koostööprojekt „Piirkonna ühisturundus“ 


