
 

 
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda  

Üldkoosoleku protokoll 

 

Koosoleku aeg: 11. juuni 2020. a. 

Koosoleku koht: Viiratsi Kooli saal, Viiratsi alevik, Viljandi vald 

Üldkoosoleku algus kell 15:00 
Lõpp kell 16:45 

Kohal 21 osalejat, sh 16 liiget. 

Koosolekut juhatab: Dmitri Orav 

Koosolekut protokollib: Timmo Sülla 
 
Koosoleku päevakord: 

PÄEVAKORD:  
1. III meetme toetustaotluste paremusjärjestuse kinnitamine 
2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta aruande 

kinnitamine 
3. Mulgi Kultuuri Instituudi informatsioon 
4. Mulgi Väiketootjate Liidu tegevuse ülevaade 

 

Koosoleku käik: 

ETTEPANEK: kinnitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda üldkoosoleku päevakord 
järgmiselt: 

1. III meetme toetustaotluste paremusjärjestuse kinnitamine 
2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta aruande 

kinnitamine 
3. Mulgi Kultuuri Instituudi informatsioon 
4. Mulgi Väiketootjate Liidu tegevuse ülevaade 

HÄÄLETATI: poolt 16 liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud. 

OTSUSTATI: kinnitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda üldkoosoleku päevakord 
järgmiselt: 

1. III meetme toetustaotluste paremusjärjestuse kinnitamine 
2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta aruande 

kinnitamine 
3. Mulgi Kultuuri Instituudi informatsioon 
4. Mulgi Väiketootjate Liidu tegevuse ülevaade 

  



1. III meetme toetustaotluste paremusjärjestuse kinnitamine 

Timmo Sülla tutvustas esmalt aasta algul (17.-24. jaanuarini) toimunud I meetme 
„Ettevõtluse arendamine“ taotlusvooru tulemusi. I meetme paremusjärjestus kinnitati 
13. aprilli juhatuse koosolekul.  

Mulgimaa Arenduskoja III meetme „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond“ 
taotlusvoor oli avatud 27. märtsist 3. aprillini. Timmo Sülla andis ülevaade III 
meetmesse esitatud toetustaotluste hindamistulemustest ning kujunenud 
paremusjärjestusest ja rahastamisettepanekust. III meetmesse esitati kokku 13 
projektitaotlust, mis läbisid hindamise. Taotlused saadeti hindamisele 28. aprillil. 4. 
mail toimus hindamiskomisjoni elektrooniline koolitus-arutelu, 6. mail projektitoetuse 
taotlejate ärakuulamine. Investeeringuobjektide paikvaatlusi eriolukorra tõttu läbi ei 
viidud. 27. mail kutsuti kokku hindamiskomisjoni koosolek Soe külamajas, kus kinnitati 
hindamistulemused. Taandamiste tulemusel otsustati 3. juunil toimunud juhatuse 
koosolekul anda III meetme toetustaotluste paremusjärjestuse kinnitamine edasi 
üldkoosolekule. 

ETTEPANEK: kinnitada paremusjärjestus ja rahastusettepanek vastavalt Lisa 1. MTÜ 
Mulgimaa Arenduskoja strateegia III meetme taotlusvooru 2020. a. esitatud 
projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisettepanek omavalitsusete 
lõikes, ja Lisa 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia III meetme taotlusvooru 
2020. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse väljavõte e-PRIA 
keskkonnas. 

Seotuse tõttu esitatud projektitoetuse taotlustega taandasid end antud päevakorra 
punkti hääletuselt järgmised isikud (liikme esindaja, seotud organisatsioon):  
Kadri Õmblus, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tarvastu Peetri Kogudus 
Dmitri Orav, Mulgi Vallavalitsus 
Maarja Palu, Mulgi Väiketootjate Liit 
Ave Grenberg, MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut 
Ene Saar, Viljandi Vallavalitsus 

HÄÄLETATI: poolt 11 liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud. 

OTSUSTATI: kinnitada paremusjärjestus ja rahastusettepanek vastavalt Lisa 1. MTÜ 
Mulgimaa Arenduskoja strateegia III meetme taotlusvooru 2020. a. esitatud 
projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisettepanek omavalitsusete 
lõikes, ja Lisa 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia III meetme taotlusvooru 
2020. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse väljavõte e-PRIA 
keskkonnas. 

 

2. Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Raili Uibopuu tegi ülevaate 2019. aasta majandusaasta aruandest ja tõi välja 
tegevusgrupi poolt ellu viidud koostööprojektid: „Mulgi Märgi tunnustussüsteemi ja 
tegevusgruppide koostöö arendamine“ ja „Piirkonna ühisturundus ja tootearendus“. 
Koostööprojekti „Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis“ raames 
osaleti LINC konverentsi ettevalmistamisel ja läbiviimisel Eestis – toimus ka kaks 
õppereisi Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonda. 



Lõppes ka INTERREG Est-Lat piiriülene koostööprojekt „Green Railway“, mille 
eesmärgiks oli endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide taaselustamine 
keskkonnasõbraliku turismimarsruudi loomisega. 

LEADER-meetmesse esitati koostööprojekt „Piirkonna ühisturundus“ (juhtpartner MTÜ 
Rohelise Jõemaa Koostöökogu, partnerid MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ 
Mulgimaa Arenduskoda ning MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu). Projekti kogumaksumus 
on 165 500 eurot, millest Mulgimaa Arenduskoja eelarve on 24 499,98 eurot, 
sealhulgas toetus 20 418,28 eurot. 

ETTEPANEK: kinnitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta 
aruanne vastavalt Lisa 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta 
aruanne. 

HÄÄLETATI: poolt 16 liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud. 

OTSUSTATI: kinnitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta 
aruanne vastavalt Lisa 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta 
aruanne. 

 

3. Mulgi Kultuuri Instituudi informatsioon 

Ave Grenberg tutvustas MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut tausta ja tegevusi. Instituudi 
liikmeteks on kolm omavalitsust (Mulgi, Tõrva ja Viljandi vallad), mille territoorium 
hõlmab kultuuriloolist Mulgimaad. 2011. aastast valitakse mulkide vanemat, kelleks 
2018. aastast on Siim Kabrits. Sügisel valitakse uus vanem, koostamisel on statuut. 
Oktoobris toimub ka „Mulgi nädal“, mis algab Mulgi lipu päeva tähistamisega 12. 
oktoobril. 

2008. aastast antakse välja mulgikeelset ajalehte Üitsainus Mulgimaa, mis ilmub neli 
korda aastas. 2020. aasta sügisel on plaanis muuta ajalehe väljaandmist, et jõuda 
senisest rohkemate inimesteni ja suurendada lugejaskonda. Leht hakkab edaspidi 
ilmuma vahelehena vallalehtedes. 

Tekkis arutelu, kas ajalehe ilmumine omavalitsuste lehtede vahel võib piirata lehe 
kättesaadavust ja loetavust väljaspool piirkonda, samuti piirkonda külastavate inimeste 
seas. Tehti ettepanek, et leht võiks tulevikus olla Omnivast kojukande teenusena 
tellitav. 

Instituut toimetab ka kaks korda kuus Sakalas ilmuvaid mulgi uudiseid, samuti on 
Vikerraadio eetris iganädalaselt teisipäeviti mulgikeelseid uudised. Keeletoimetaja on 
Kristi Ilves. 

Käsil on Mulgimaa Infoportaali mulgimaa.ee uuendamine ja kasutajasõbralikuks 
muutmine. Praegune infomaht on väga suur ja ei ole enam hästi hoomatav. 

Instituut veab Abja-Paluoja kandideerimist soome-ugri kultuuripealinnaks 2021. aastal. 
Konkursi tulemused selguvad 17. juunil. 

Mulgi Kultuuri Instituudi projektijuht Sille Roomets tutvustas arenguid seoses Mulgi 
Elamuskeskuse rajamisega Sooglemäele, mis asub Ala külas, Tõrva vallas. Valminud 
on elamuskeskuse visuaalne kontseptsioon, hetkel tegeletakse logo ja stiiliraamatu 
väljatöötamisega. Mulgi Elamuskeskust rahastab EAS piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise (PKT) meetmest ligikaudu 1,7 miljoni euroga, lisarahastust saadakse ka 



riigieelarvest. Kompleksi avamine on planeeritud 2022. aasta maikuus, turismihooaja 
alguses. 

 

4. Mulgi Väiketootjate Liidu tegevuse ülevaade 

Indrek Palu tutvustas 2018. aastal loodud Mulgi Väiketootjate Liitu. Algselt peamiselt 
kahe väikeettevõtja idee tulemusena sündinud liit ühendab nüüdseks enam kui 20 
väikeettevõtjat erinevates valdkondades. Välja oli pandud valik tooteid kõikidelt 
väiketootjatelt. 

Senimaani on hakkama saadud peamiselt omavahenditega. Aktiivselt on käidud 
erinevatel messidel nii Eestis kui ka välismaal. 2019. aastal korraldas Mulgi 
Väiketootjate Liit esmakordselt Mulgi toidu festivali, mis toimus 14. juulil Karksi-Nuias. 
2020 valmis uus e-pood mulk.ee, kust on võimalik mugavalt 2-3 päevaga koju tellida 
väiketootjate pakutavaid kaupu. Lisaks kohalikku päritolu kaupadele on e-poe valikus 
ka koostööpartnerite veinid, kuna hetkel pole piirkonnas veinitootjat. 

Kodulehel toimus 30.-31. mail ka Eesti esimene virtuaalne laat, nimetusega Ilmavõrgu 
Laat. 

2022. aastaks tahetakse välja arendada Mulgimaa maitsete teekond. 

Suur osa Mulgi Väiketootjate Liidu liikmetest on pälvinud ka Mulgi märgi, mida annab 
välja Mulgimaa Arenduskoda. 

 

 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Dmitri Orav       Timmo Sülla 
 
Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 
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esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse väljavõte e-PRIA keskkonnas 
Lisa 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta aruanne 


