
 

 

 

MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Koosoleku koht: Leerimaja, Kulla küla, Mugi vald 

Koosoleku aeg: 27. oktoober 2022. a., algusega kell 12:00 

Juhatas: Maido Ruusmann 

Protokollis: Raili Uibopuu 

Osalesid: Maido Ruusmann, Indrek Valner, Kadri Õmblus, Kaupo Välba, Loit Kivistik, Alar 
Karu, Imre Jugomäe. 

Puudusid: Arne Putnik ja Peeter Arro 

Kutsutud: Raili Uibopuu, Peeter Liedemann, Timmo Sülla. 

Koosoleku päevakord:   

1. Piirkondliku raha jaotamise valem  

2. Ettevõtluse toetusmäär 

3. Meetmete vaheline protsentuaalne rahade jaotus 

4. Muu info, jooksvad küsimused. 

 
Koosoleku käik:  

1. Piirkondliku raha jaotamise valem  

Arutati: Kas 25/75 või jagada piirkonnas nii, nagu LEADER raha sisse tuleb. Üks variant veel, et 

puhtalt elanike arvule, aga see liiga suure erinevusega. Kuna pole veel teada, mis valemiga 

tegevusrühmale eelarve arvestatakse, siis saame praegu otsustada valemi põhimõtte. 

ETTEPANEK: I ja II meetmes arvestada eelarved omavalitsuste kaupa nii, nagu 
Maaeluministeeriumi valemi alusel uue strateegia elluviimiseks Mulgimaa Arenduskojale raha 

arvestatakse.  
HÄÄLETATI: poolt 7 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

OTSUSTATI: I ja II meetmes arvestada eelarved omavalitsuste kaupa nii, nagu 
Maaeluministeeriumi valemi alusel uue strateegia elluviimiseks Mulgimaa Arenduskojale raha 

arvestatakse. 

 
2. Ettevõtluse toetusmäär 

Arutati: Juhatuse liige on palunud saata bürool välja kiri, et küsida ettevõtjate arvamust oma 

seisukoha kohta toetuse määra mittemuutmiseks.  10-st valitud kirjalikust vastajast toetasid 
juhatuse liikme seisukohta 9.  

Arvamus: On olnud paar aastat maal ikka päris keeruline. LEADER põhimõte toimub alt üles. 

On tulnud ettepanek toetuse määra muuta – 60% asemel 50%. Arutati, et vähendada 



toetusprotsenti 10% võrra. Toetusprotsenti vähendades saaks rohkem taotlejaid toetust. 

Ettevõtja mõtleb projektide investeeringud ja tegevused rohkem läbi, kui on suurem 

omafinantseering. Samuti aitaks see eemale hoida „häid projektide kirjutajaid“, kelle peamine 

eesmärk ongi lihtsalt raha kätte saamine. Käies Soomes õppereisil, kuulsime, et sealsed 

ettevõtjad saavad toetust enamjaolt vaid 20% ja on selle toetusega rahul. 

Kui ettevõtjatel toetusprotsenti vähendada, siis võiks ka mittetulundusühingute ja kohalike 

omavalitsuste toetusprotsenti vähendada. Näiteks 80% toetus. Praegu on 90% toetus. 

 
Kuna hetkel pole toetusprotsentide otsustamisega kiire, siis tehti ettepanek arutada sel 

teemal uuesti, kui on teada, kui palju tegevusrühmale raha arvestatakse. 

Büroolt oodatakse esimesel võimalusel statistilisi kokkuvõtteid ja analüüse lõppeva perioodi 

kohta. 

 
3. Meetmete vaheline protsentuaalne rahade jaotus 

Kehtivas strateegias on kogueelarve jagatud järgmiselt: tegevusrühma ülalpidamiskulu 20%, I 

meede 35%,  II meede 20% ja III meede 25%. Kuna uues strateegias plaanitakse III meede teha 

kitsama suunitlusega, siis peaks kõik meetmete vahel jagunemise protsendid üle vaatama. 

Leiti, et kuna uue programmiperioodi eelarvet veel teada ei ole, siis hetkel selles osas rohkem 

ei arutleta ega otsust vastu ei võeta. Uuesti võetakse päevakorda, kui saame teada 

Maaeluministeeriumi poolse rahaeralduse. 

 

4. Muu info, jooksvad küsimused. 

Juhatuse liige: juhatuse ja tegevmeeskonna vaheline infovahetus on puudulik. Kõik peaksid 

olema ühes infoväljas. Juhatuse poolne info peaks läbi tegevjuhi jõudma kogu 

tegevmeeskonnale. Ei tohiks tekkida olukorda, et mingi info jääb saamata. Arutati, et  juhatuse 

koosolekust võtab osa kogu tegevmeeskond.   

 

 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Maido Ruusmann      Raili Uibopuu   

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 


