Raplamaa Parimad Ettevõtjad 2013
Rapla Maavalitsus ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) avaldasid tunnustust
möödunud aasta parimatele ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele kuues kategoorias.
Kandidaate esitati kokku ligi nelikümmend, kuid pidulikul tänuõhtul tutvustati külalistele
kolme parimat nominenti igast kategooriast ning võitjatele andis Rapla maavanem hr. Tiit
Leier üle maakonna rinnamärgid ning tänukirja.
Kuldse rinnamärgi ning Äritegu 2013 tiitliga pärjati OÜ Pae Farmer Kehtna vallast, mahukate
investeeringute ja märkimisväärsete arenduste eest 2013 aastal ning kogukonna tegevustele
kaasaaitamise eest. Ülejäänud kategooriate võitjad said Rapla Maavalitsuse poolt hõbedase
rinnamärgi. Kohale olid kutsutud ka 2012 aasta võitjad, kes andsid tiitlipärijatele üle
traditsioonilised auhinnad- Järvakandi Klaasistuudios valminud unikaalsed klaasist
pakupudelid. Võitjatele kingiti lilli ning avaldati tänu ja kiitust.
Tänane õhtu moodustas põneva koosluse juba aastatid tuntud tegijatest ning uutest ja noortest
tulijatest ettevõtlusmaastikul. Esmakordselt olid sündmusele kutsutud ka koolinoored ja nende
mentorid, kes esindasid finalistidena maakonda Eesti Energia ettevõtlikkus konkurss ja
arenguprogrammis ENTRUM. Superfinaali jõudsid Raplamaalt kokku ligi kolmandik
alustajatest ehk 7 start- up`i, kes tegutsesid erinevates valdkondades. Paljud tiimid saavutasid
silmapaistvaid tulemusi konkursil ning on loonud endale juba praegu tasuva hobi või tulevase
töökoha. Endiseid, praeguseid ja tulevasi noori ettevõtjaid käidi eraldi kiitmas vastavate
valdade ja koolide esindajate poolt.
Konkursul ENTRUM osalesid sellel õppeaastal Põhja-Eesti maakonnad ehk Rapla-, HarjuJärva- ning Läänemaa. Üldvõit läks küll Järvamaale, aga Raplamaa parimaks valis komisjon
Kehtna valla tiimi Paluküla Mäe Keskus, mille eestvedajateks on vennad Lauri ja Larsen
Mölder ning nende mentor Andrus Alev. Samuti pälvis Paluküla Mäe Keskus tiitli
Rahvalemmik 2014 ning II koha kui parim sotsiaalse ettevõtluse koolinoorte start-up.
Seekordne tänuõhtu toimus kaunis Tohisoo mõisas, Kohilas. Parimate ettevõtjate
tunnustamine ongi selline sündmus, mille toimumise koht igal aastal maakonnas roteerub.
Tohisool tervitati saabujaid põnevalt serveeritud jäätee ning -kohviga, järgnes maavanema
tervitus ning ettevõtjate vaheline suhtlus enne vastuvõtu algust.
Piduõhtu muusikalise poole eest hoolitses võrratu kvartett MUUSA, koosseisus: Liliana
Tamm Maaten ja Maarja Allik (viiulid), Helena Altmanis (vioola) ning Raul Seppel (t¹ello).
Kavas oli valik kauneid muusikapalu klassikalise ja salongimuusika varasalvest.
Klaveriteoseid Maurice Raveli süidist "Peegeldused" esitas Julius Maaten klaveril.
Ettevõtmine on Raplamaal traditsiooniline sündmus, mis toimus maavalitsuse ja RAEK`i
eestvedamisel tänavu juba 17. korda. Sellise piduliku sündmuse korraldamise eesmärk on
rõhutada ettevõtluse olulisust ühiskonnas ning omavahelise suhtluse osatähtsust, sest
omavahel saavad kokku nii ettevõtjad, ettevõtlikud koolinoored, kohalike omavalitsuste
esindajad kui muud aktiivsed inimesed maakonnast. Tekkinud sünergia annab tuult tiibadesse
koostööle ning uutele edasiviivatele ideedele ja projektidele. Maavanema poolt
kokkukutsutud hindamiskomisjoni töö ei olnud vastavalt statuudile hinnata mitte
majandusnäitajaid, vaid arvesse läksid eeskätt pehmed väärtused ning nominendi esitaja
põhjendused.

Õhtu kulmineerus kauni kontserdi ning hõrkude suupistete nautimisega, mida ilmestas
ettevõtjate omavaheline suhtlus. Sündmusele lisas erilisust asjaolu, et daamid olid palutud
kohale tulla kübaratega, mis harmoneerus suurepäraselt Tohisoo mõisa interjööriga.
Rapla Maavalitsus ja RAEK teevad suure kummarduse kõigile, kes võtsid vaevaks kandidaate
esitada, sest tänu Teile said parimad tunnustatud!

Pildil vasakult: Tarmo Silluta (Balteco Mööbel OÜ), OÜ Pae Farmer auhinna võttis vastu
Alvar Timmi, Tõnu Rahula (Raikküla Farmer OÜ). Pildistas Siim Solman.
Aasta 2013 parimad ettevõtted Raplamaal on:
Äritegu - OÜ Pae Farmer
Väike ja Tubli - Varena Grupp OÜ
Uustulnuk - OÜ Piscor
Tubli talu - Valtu Talu OÜ
Töötaja sõber - Kehtna Mõisa OÜ
Ettevõtja sõber - Rapla Ettevõtjate Ühing
-Konkursile esitatud kandidaate tutvustas Raplamaa Sõnumid 04. juuni 2014 numbris.
-Tunnustamise statuudi ja komisjoni liikmete nimed leiad www.raek.ee.
-Lisainfot ENTRUM`kohta saab www.entrum.ee
Tunnustamisõhtu pildid leiad http://www.raplamaa.ee/et/uldinfo/pildigalerii/

