Raplamaa Parimad Ettevõtjad 2012
Rapla Maavalitsus ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) avaldasid tunnustust
möödunud aasta parimatele ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele kuues kategoorias.
Pidulikul tänuõhtul tutvustati külalistele viite parimat nominenti igast kategooriast, kuid
võitjatele andis Rapla maavanem hr. Tiit Leier üle maakonna rinnamärgid ning tänukirja.
Kuldse rinnamärgi ning Äritegu 2012 tiitliga pärjati OÜ Rappeli Keskust ning ülejäänud
kategooriate võitjad said Rapla Maavalitsuse poolt hõbedase rinnamärgi. Kohale olid
kutsutud ka 2011 aasta võitjad, kes andsid tiitlipärijatele üle traditsioonilised auhinnadJärvakandis toodetud klaasist pakupudelid.
Parimaid kiitsid ka vallavalitsuste esindajad. Rapla vallavanem Ilvi Pere sai lausa neljal
korral ettevõtjaid kiitmas käia, sest olid just Rapla valla ettevõtjad komisjoni hinnangul võitu
väärt lausa neljas kategoorias.
Seekordne tänuõhtu toimus möödunud neljapäeval Kaitseväele kuuluvas kaunis ja väärikas
Seli mõisas. Piduõhtu muusikalise poole eest hoolitses võrratu duo Liliana Tamm- Maaten
ning Ott Maaten, kes võlusid publikut mõisainterjöörile kohase klassikaliste paladega viiulil
ning klaveril.
Ettevõtmine on Raplamaal traditsiooniline sündmus, mis toimus tänavu juba 16. korda
maavalitsuse ja RAEK`i eestvedamisel. Sellise piduliku sündmuse korraldamise eesmärk on
rõhutada ettevõtluse olulisust ühiskonnas ning omavahelise suhtluse osatähtsust, sest
omavahel saavad kokku nii ettevõtjad, 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 Ööbiku Gastronoomiatalu poolt pakutud hõrkude
suupistete nautimisega mõisa terrassil. Sündmusele lisas erilisust asjaolu, et daamid olid
palutud kohale tulla kübaratega, mis harmoneerus suurepäraselt Seli mõisa interjööriga. Kõik
huvilised said tutvuda ajaloolise Seli mõisaga, mille esmamainimine leidis aset juba 15.
sajandi keskpaigast ning alates möödunud sajandi algsest on kuulunud Punasele Ristile
pakkudes kaitseväelastele taastusravi võimalust.
Aasta 2012 parimad ettevõtted Raplamaal on:
Äritegu- OÜ Rappeli Keskus
Väike ja Tubli- Nädaline OÜ
Uustulnuk- OÜ Kohila Vineer
Tubli talu- Reena Rostin Oja Andrese talu
Töötaja sõber- OÜ Saarioinen Eesti
Ettevõtja sõber- MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal
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