
 

 

 

MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Juhatuse koosoleku aeg: 21. detsember 2022. a., algusega kell 12:00 

Koosoleku koht: Raudnaela kõrts, II k saal, Viljandi vald 

Juhatas: Maido Ruusmann 

Protokollis: Raili Uibopuu 

Osalesid: Maido Ruusmann, Indrek Valner, Peeter Arro, Kadri Õmblus, Kaupo Välba, Arne 
Putnik,  Loit Kivistik, Alar Karu, Imre Jugomäe 

Kutsutud: Raili Uibopuu, Timmo Sülla. 

 
Koosoleku päevakord:   

1. Mulgi Värk märgi taotlus – KMO Ehitus OÜ 

2. Liikmeks vastuvõtmine – VIP Tegevused OÜ 
3. Liikme väljaarvamine – Suurelepa OÜ 

4. Muu info ja jooksvad küsimused 

a. Projektitoetuste eelarve jääkide ülevaade 
 

Koosoleku käik:  

Ettepanek päevakorda muuta. Lisada päevakorra punktiks juhatuse liikmetele tasu arvestus 

proportsionaalselt LEADER programmiperioodi 2014-2020 ja Mulgimaa Arenduskoja strateegia 
2023 -2029 ettevalmistava perioodi vahel.  

Ettepanek: lisada päevakorda punkt 4 ja kinnitada järgmine päevakord: 

1. Mulgi Värk märgi taotlus – KMO Ehitus OÜ 
2. Liikmeks vastuvõtmine – VIP Tegevused OÜ 

3. Liikme väljaarvamine – Suurelepa OÜ 

4. Juhatuse liikmetele tasu arvestus proportsionaalselt LEADER programmiperioodi 2014-2020 

ja Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023 -2029 ettevalmistava perioodi vahel.  
5. Muu info ja jooksvad küsimused 

a. Projektitoetuste eelarve jääkide ülevaade 
 

Hääletati: poolt 9 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: lisada päevakorda punkt 4 ja kinnitada järgmine päevakord: 

1. Mulgi Värk märgi taotlus – KMO Ehitus OÜ 
2. Liikmeks vastuvõtmine – VIP Tegevused OÜ 



3. Liikme väljaarvamine – Suurelepa OÜ 

4. Juhatuse liikmetele tasu arvestus proportsionaalselt LEADER programmiperioodi 2014-2020 

ja Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023 -2029 ettevalmistava perioodi vahel.  

5. Muu info ja jooksvad küsimused 

a. Projektitoetuste eelarve jääkide ülevaade 
 

1. Mulgi Värk märgi taotlus – KMO Ehitus OÜ 

Ettepanek: Loeti ette KMO Ehitus OÜ poolt 19.10.2022 esitatud Mulgi Märgi taotlus koos 

lühikirjeldusega. Ettepanek kinnitada Mulgi Värk märgi saajaks KMO Ehitus OÜ 

Hääletati: poolt 9 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Kinnitada Mulgi Värk märgi saajaks KMO Ehitus OÜ 

2. Liikmeks vastuvõtmine – VIP Tegevused OÜ 

Ettepanek: võtta liikmeks VIP Tegevused OÜ 

Hääletati: poolt 8 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 1. 

Otsustati: Ettepanek võtta liikmeks VIP Tegevused OÜ 
 

3. Liikme väljaarvamine – Suurelepa OÜ 

Ettepanek: arvata välja liikmest Suurelepa OÜ.  

Liikmel on 4 a liikmemaksu võlgnevus ja lubadustele võlgnevus tasuda, pole seda tehtud. 

Liige nõustus väljaarvamisega, sest ka tegevus on soikunud. Teavitasime liiget, et 
väljaarvamine ei vabasta liikmemaksu võlgnevuse tasumisest. 

Hääletati: poolt 9 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: Ettepanek arvata liikmest välja Suurelepa OÜ. 

 

4. Juhatuse liikmetele tasu arvestus proportsionaalselt LEADER programmiperioodi 2014-
2020 ja Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023 -2029 ettevalmistava perioodi vahel.               
 

Ettepanek: arvestada tagasiulatuvalt alates 01.07.2022  juhatuse esimehe ja juhatuse 

liikmetele kinnitatud kuutasust 10% Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023 -2029 

ettevalmistava perioodi kuluks. 90% tasust jääb LEADER programmiperioodi 2014-2020 

eelarvest kuluks.    

Hääletati: poolt 9 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsustati: arvestada tagasiulatuvalt alates 01.07.2022  juhatuse esimehe ja juhatuse 

liikmetele kinnitatud kuutasust 10% Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023 -2029 

ettevalmistava perioodi kuluks. 90% tasust jääb LEADER programmiperioodi 2014-2020 

eelarvest kuluks.  

5. Muu info ja jooksvad küsimused  

a. Projektitoetuste eelarve jääkide ülevaade 

 



Anti ülevaade määratud projektitoetuste eelarveliste vahendite kasutamata jätmisest. On 

taotlejaid, kes pole oma projektitegevusi teostanud või on saanud tehtud tegevused 

odavamalt kui algul kavandatud. Hetkeseisuga jääk kokku 202 679,48 eurot. 

Arutati kas teha taotlusvoorud või planeerida Mulgimaa Arenduskoja poolselt teha 

piirkonnaüleseid tegevusi. Pooldati piirkonnaüleste tegevuste tegemist tegevusrühma poolt. 

Taotlejaks oleks Mulgimaa Arenduskoda.  

Mõeldi mis tegevusi planeerida. Ettepanek tähistada visuaalselt Mulgimaa piirid ja/või 

kohad, mis oleksid vaatamisväärsused ning kus oleks põnev külastuskoht. Kuna täpselt 

Mulgimaa geograafilise piiri äärde maanteel ei pruugi olla head võimalust peatumiseks  ja 

kasvõi pildistamiseks autot parkida siis mõeldi, et  Mulgimaa piirikohale peamaantee ääres 

esimeses võimalikus sobivas kohas oleks Mulgimaa visuaalsed tähised ehk Mulgimaad 

tähistavad maamärgid. 

Kui mõelda visuaalselt ilusate ja põnevate kohtade tähistamisele mulgilike visuaalidega, siis 

peaks sinna kohta viide juba peamaanteelt olema, et läbisõitjad, kes ei tea huvitava koha 

olemasolust, oleks võimalus seda paika külastada. 

Peab mõtlema, kuhu ja miks ja millisele sihtgrupile.  

Projekti visuaali konkursi võiks teha. Profid peaksid teostama. 

Korralikult on vaja läbi mõelda lähteülesanne. Mida tahame saada avalikku ruumi. 

Ligipääsetav pildistamiseks. Võiksid olla ühtses stiilis, aga ei pea olema täpselt ühesugused. 

Näiteks kui ühe visuaali juures pilt ära tehakse ja teises kohas täpselt samasugune visuaal on 

siis enam seal pilti ei tehta võibolla.  

Võiks uurida ligikaudseid hindu. Uurida Transpordiametist teeäärsete objektide paigaldamise 

võimalusi: kui kaugele teest või mis nõuded veel rakenduvad.  

Tegevjuht on käinud arutamas Tartu Kunstikoolis kunstivaldkonna tudengitega Mulgimaa 

avaliku ruumi tähistamise võimalusi. Oleneb kui suurt ja võimsat maamärki tahetakse. Saab 

teha suured kujud, mis kaugele nähtavad, või väiksemad kujud. 

 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Maido Ruusmann      Raili Uibopuu   

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 


