
Raplamaa parimad ettevõtted 2008 
 
Maavanem Tõnis Blank võttis 29. juulil Käru kiriku aias vastu maakonna ettevõtjaid, kes 
on leidnud tunnustamist eelmise aasta tegevuse eest. 
12 korda valisid Rapla Maavalitsuse, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Rapla 
Talupidajate Liidu, Raplamaa Tootjate Osaühingu, Raplamaa Omavalitsuste Liidu, 
Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse, pankade, Maksu- ja Tolliameti ning Rapla 
Ettevõtjate Ühingu esindajad ligi 40 kandidaadi seast välja parimad ettevõtted kuues 
kategoorias: 
 
 
* Äritegu 2008 -  Kaiu LT suurfarmi ehitus 
Ajal kui üldine trend maal on ettevõtluse vähenemine ja asutuste sulgemine, väärib 
tähelepanu Karitsa lehmalauda ehitus Kaiu LT poolt. On meeldiv, kui leidub julgeid 
investoreid, kes julgevad sellises olukorras ellu viia nii suuri projekte ja säilitada 
lüpsikarjakasvatust nii Kaiu vallas kui ka Rapla maakonnas. 
 
* Ettevõtja Sõber 2008 – Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus MTÜ 
Organisatsioon, mis liidab ettevõtjaid erinevatelt elualadelt. Võimaldab ettevõtjatele 
aktiivset puhkust ja suhtlust. Teinud seda juba aastast 2000. 
 
* Töötaja Sõber 2008 – Norcar BSB eesti AS 
Ettevõte asub Kohila vallas Prillimäel. Tegeleb väiketraktorite detailide valmistamise ja 
traktorite monteerimisega. 
Töötajaid on ca 40. Ettevõttes pannakse suurt rõhku haridusele ja kõrgele 
kvalifikatsioonile. Seetõttu on õppimine au sees ja soodustatud erialastel koolitustel 
osalemine. Lisaks toetab ettevõte stipendiumitega kutsekoolides insenertehnilise eriala 
valinud õpilasi, kes hiljem ettevõttesse tööle saaks asuda. Kaugemal elavate tööliste 
jaoks on ettevõte rajanud väikese ühiselamu, kus elamispinda 10-15 inimesele. 
 
* Väike ja Tubli 2008: 

1. Minitraktor OÜ 
Janno Palts alustas ettevõtlust 2004. aastal tööturuameti ja EASi ettevõtluse 
alustamise toetuste abil. Firma pakub minitraktori teenuseid. Teenused on 
kvaliteetsed ja paindlikud, seetõttu on pidevalt kliente rohkem kui teenindada 
jõuab. Tööde piirkonnaks on kogu Eesti. Lisaks eraklientidele on koostööd tehtud 
ka kohalike omavalitsuste ja haljastusfirmadega. 
 
2. Ridiradiralla OÜ 
Firma pakub lastehoiuteenust ühes kohas Raplas ja kahes kohas Keilas. 
Ettevõttes saab tööd neli naist ning koostööd tehakse veel  mitme 
lapsehoiuteenuse pakkujaga.  
Ridiradiralla  OÜ aitab ka korraldada lastele ja peredele mõeldud üritusi. Ettevõte 
areneb pidevalt. Tänu usaldusväärsusele on olemas tegeusluba ja valla toetus. 
OÜ juhataja ja omanik Janne Liidik on alates 2005. aastast Eesti Lapsehoidjate 
Kutseliidu juhatuse liige. Ta osaleb lapsehoidjate kutsetunnistuste väljastamise 
komisjoni töös ning koolitab lastehoiuteenuste pakkujaid Eestis. Lisaks koolitab ta 
pidevalt ennas, läbides aastas mitmeid täiendkoolitusi.  
 
3. Elfi Elekter OÜ 
Firma on Raplas tegutsenud aastaid. Firma tegeleb elektritarvetega ning 
tänavavalgustusega. Elfi Elekter hooldab Rapla linna tänavavalgustusvõrku. On 
olnud selles osas usaldusväärne partner Rapla vallale. 

 



* Tubli Talu 2008: 

1. Karitsu Rantšo 
Lihaveised toodi Karitsu Rantšosse 1994. aastal, mil loodi lihaveisekasvatuse talu 
nimega Karitsu Õppetalu. Nüüdseks on muutunud talu nimi ja Leino Vessarti tööd 
on üle võtmas poeg Jaanus. 
Karja suurus läheneb viiesajale veisele. Karitsu Rantšo on kujunenud suurimaks 
lihaveisekasvatuse populariseerijaks. Talu korraldab õppepäevi ja huvilisi on alati 
palju. Rantšo hooldada on ka Matsalu Looduskaitseala 700 ha ulatuses. 
Põhitegevus on viimastel aastatel olnud tõuaretus, tõupullide müük teistele 
taludele. 

  
2. Maie Lindre Vinguti- Juurimaa talu 
Väga mitmekülgne talumajapidamine, mis hõlmab karjakasvatust, iluaiandust 
ning hobusekasvatust. Rajatud on korralik maneez. Kõige laiemat tuntust on 
talule toonud Eesti meistrivõistluste korraldamine.  
Piimatootmine + tegevus, mis paistab tavapärasest kaugemale, s.o ratsaspordi 
ürituste korraldamine. 

 
* Uustulnuk 2008 – Marumeri OÜ 
Ettevõte on alustanud tegevust seni Kehtna vallas puudunud tegevusalal- paatide 
ehitamine ja remontimine. Ettevõttes ehitatakse puidust sõudepaate ning remonditakse 
neid. Ettevõte on alustanud plastpaadi tehnoloogilise mudeli väljatöötamisega suunaga 
eeskätt eksporditurgudele. 
 


