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Meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” hindamiskomisjoni koosoleku 
protokoll nr 2/2023 
  
Koosoleku aeg ja koht: digitaalne, e-kirja teel.  
Osavõtjad: komisjoni liikmed Egon Eiche, Anneli Pärna, Fred Puusepp, Truvo Leinberg, Allar 
Läll, Ene Klaus 
Koosoleku juhataja: hindamiskomisjoni esimees Egon Eiche 
Protokollija: hindamiskomisjoni esimees Egon Eiche 
 
Päevakorras: 
1. Meetme  „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” taotlusvooru tulemuste 
esitamine ja kinnitamine. Egon Eiche, hindamiskomisjoni esimees. 
 

1. Meede „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” 
 
Taotlusvoor oli e-PRIAS avatud 01.12.2022 - 15.12.2022. 
e-PRIA-s kuulus hindamisele 28 taotlust. 
Hindamisele saadetud taotluste abikõlbulik maksumus kokku oli 1 984 607,59 eurot ning toetust 
sooviti esialgselt kogusummas 898 892,31eurot. 
Meetme maht on 307 983,96 
Taotlused saadeti hindamisele 15.01.2023. 
Toimus projektide arutelu koosolek 18.01.2023 Raplas. 
Toimus paikvaatluse ringreis 31.01.2023 toetuse taotlejatega kohtumiseks ning projektide 
ärakuulamine veebi teel 02.02.2023. Lõplikult sai taotlused hinnatud 13.02.2023. 
Hindamisel osalesid 6 hindamiskomisjoni liiget (Egon Eiche, Anneli Pärna, Fred Puusepp, Truvo 
Leinberg, Allar Läll, Ene Klaus). 
 
Taandamised: hindamisest taandamised puudusid.  
 
Tabel  1   Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2022.a rakenduskava meetme „Ettevõtluse 

konkurentsivõime tugevdamine” laekunud projektid. 

 

Nr 
Taotleja, projekti 
nimetus 

Tegevused ja kulud 
Projekti 
abikõlbulik 
maksumus 

Taotletav 
toetus 

1 
Ettevõtlikud Naised 
Raplamaal MTÜ  

Raplamaa ettevõtjate 
koostöö- ja koolitusreis 
välisriiki 

6750,00 5000,00 

2 
MITTETULUNDUSÜHING 
RABAV RAPLAMAA 

'Raplamaa Rabade Päev' kui 
piirkonna eripära 
esiletoomine koostöös 
ettevõtjatega 

5000,00 4500,00 

3 SIHTASUTUS RAEK 
Raplamaa Majandusfoorum 
2023 

5555,00 4 999,50 



4 
RAPLAMAA 
ETTEVÕTJATE ÜHING 

Raplamaa ettevõtjate õppe- 
ja kogemusreis Hispaaniasse 

7500,00 4 998,75 

5 

MÄRJAMAA 
ETTEVÕTJATE 
PIIRKONDLIK ÜHENDUS Õppereis Itaaliasse 

5555,56 5000,00 

6 HOOG MOBILITY OÜ 
Elektrilised tõukerattad ja 
rakenduste arenduskulud 

81640,00 48984,00 

7 OÜ EXTRACARE Pesumajaseadmete ostmine 44870,00 26922,00 

8 KARDIKESKUS OÜ 

Kämpingud koos 
sisustusega, saun ja 
tünnisaun 

94400,00 56640,00 

9 Olliveod OÜ  
Viljaveo Haagis CHMITZ 
CARGOBULL 2017 

26400,00 15840,00 

10 KAIU EKO METALL OÜ 

Atlas Copco kruvikompressor 
puutetundliku displeiga ja 
integreeritud 
jahutuskuivatiga; 
Galvaniseeritud 
suruõhumahuti; Haaveldusliin 
metalli pindtöötlemiseks 

59646,00 35787,60 

11 MAIDLA RESORT OÜ Villa 4 rajamine 169607,00 59989,99 

12 RÄNDSAEKAATER OÜ 

Järelveetav korvtõstuk 
Omme 1830EX ja järelveetav 
puiduhakkur Scorpion 
250SDTG 

103050,00 59769,00 

13 OÜ METSATUKA MESILA 
Hoone renoveerimine ja 
masinate/seadmete ostmine 

55345,99 24357,59 

14 OÜ EREK Autokraana 233400,00 59983,80 

15 RENWOL GROUP OÜ 
Mahutite ostmine ja 
paigaldamine 

100416,67 59998,96 

16 JÄÄMARI OÜ 

Roostevaba mööbel töökoha 
loomiseks, õppeklassi 
sisustus, külmkapp, 
nõudepesumasin, soojakapp, 
blender, riiulid, saumikser, 
päikeseenergia akupank, 
sokolaadi dempereerija. 

45317,11 27190,26 

17 GRANIMAX OÜ 

Sildsae seadmestiku hange 
kivimaterjali ning keraamika 
töötlemiseks 

99900,00 59940,00 

18 
EESTI PUITMAJA 
EHITUS OÜ Tootmishoone soojustamine 

98627,50 59176,50 

19 OÜ LAPIBUTIIK 

tööprotsesside 
kiirendamiseks ja tootevaliku 
suurendamiseks seadmed ja 
masinad- tööstuslik sik-sak 

8 956,94 5 374,16 



õmblusmasin, fotoaparaat ja 
objektiiv ning lauaarvuti 

20 LEMMIKUKAUPLUS OÜ Päikeseenergiajaam 21888,06 13132,83 

21 
PILLITÖÖKODA 
HÄRMOONIK OÜ 

Töökoda (Soojustaud ja 
sileda betoonpõranda 
rajamine. Katusekatte 
vahetus koos katus-
integerrritavate 
päiksepaneelide 
paigaldusega.) 

85200,20 51120,12 

22 OSAÜHING AGO AUTO Teleskooplaadur 113500,00 34050,00 

23 STEINBERG OÜ Liimpuitkilbi kuumpress 132910,00 59995,57 

24 OÜ KUNIVORM 
Klaasisulatusahi Rohde FE 
600 

18096,00 10857,60 

25 ROADLY OÜ 

Roadly tellimisplatvormi 
arendustegevused ja 
funktsionaalsuste lisamine 
klientidele ja 
koostööpartneritele 

13919,00 8351,40 

26 UULJÜRI TALU OÜ Biomasser Mobile 227470,00 45494,00 

27 MINNA SAHVER OÜ 

Kaubabuss, 
nõudepesumasin, 
marmelaadivorm, 
reklaamkleebis  

41203,50 14347,09 

28 LOIGU PÕLD OÜ Optiline sorteer 87440,00 52464,00 

 
 
Ettepanek: 
Hindamiskomisjon teeb juhatusele ettepaneku kinnitada hindamistulemuste paremusjärjestus 
vastavalt e-PRIA väljavõttele (vt tabel 2 paremusjärjestus).  
 
Tabel 2 Investeeringu projektitoetuse taotluste paremusjärjestus 
 

Nr 
Taotleja, projekti 
nimetus 

Punktisumma  Kommentaar 

1 

HOOG MOBILITY OÜ 3,12 Projektiga pakutakse piirkonnas innovatiivset teenust - 
mugavat ja keskkonnasõbralikku transpordivahendit, 
elektritõukeratta renti. 2022. sügisel käivitatud teenuse 
vajadus on tõestatud ja 2023 aastal plaanitakse 
elektriliste tõukerataste lühirendi teenust pakkuma 
hakata uutes Raplamaa piirkondades. 



2 

JÄÄMARI OÜ 3,05 Jäämari OÜ on käsitsi valmistatud, taimsete, 
puuviljadest ja marjadest valmistatud pulgajäätistega 
Eestis turuliider ja igati konkurentsivõimeline. Tootmise 
laiendamine ja uutesse ruumidesse kolimine tõstab 
efektiivsust ja aitab laieneda turul ja teenindada 
suuremaid kliente. Projekti eesmärgiks on sisustada 
uues tootmishoones, lisaks olemasolevale töökohale, 
üks töökoha positsioon, samuti abivahendid tooraine ja 
valmistoodangu transportimiseks erinevate ruumide 
vahel, õppeklassi sisustus. 

3 

GRANIMAX OÜ 3,01 
Projekti toel soetatakse sildsae seadmestik, 
kivimaterjali ning keraamika töötlemiseks. Seni on 
kasutusel tarkvaralahenduseta manuaalsaag, mis 
automaatselt tööjooniseid ei loe ja lõikenurka praeguse 
tehnoloogiaga varieerida ei ole võimalik. See on 
põhjuseks, miks ei ole hetkel võimalik töödelda 
keraamikat, mille toorikleht on habras ning 
olemasoleva käitlusseadmega töötlemisel puruneks. 

4 

PILLITÖÖKODA 
HÄRMOONIK OÜ 

2,99 Ettevõttes toodetakse käsitööna valmistatud 
maailmaklassilisi ja omanäolisi muusikainstrumente. 
Arendustegevuse tulemusel on välja töötatud 
kvaliteetsete ja keerukate Eesti lõõtspillide tootmine ja 
müük. Lisaks on olemas libliklõõtsa tootmise oskus, 
mis loob edaspidi tugeva eelise ka Euroopa turul kuna 
teisi selle pillitüübi tootjaid ei ole. Projekti eesmärk on 
parandada Pillitöökoda Härmoonik OÜ 
tootmistingimusi, mis võimaldavad tootmistegevust 
laiendada ning siseneda rahvusvahelistele turgudele ja 
luua juurde 2 töökohta. Olemasolev tootmishoone 
amortiseerunud ning vajab kaasajastamist.  

5 

OLLIVEOD OÜ 2,97 Olliveod OÜ pakub täiendavat lühiajalist veoteenust, 
lühikese tarneajaga. Veoteenusele keskendumine ja 
kohaliku suure põllumajandusettevõtjaga koostöö 
tulemusel on piirkonnas stabiilne mikroettevõte, kus 
pakutakse kiiret, usaldusväärset teenust. 

6 

ROADLY OÜ 2,97 Antud projektiga toetatakse uusettevõtlust 
infotehnoloogia valdkonnas. Arendatakse 
tellimiskeskkonda Roadly, kus viiakse omavahel kokku 
karjäärid, tootjad, autojuhid koos transpordivahendiga 
ning kliendid. 

7 

OÜ LAPIBUTIIK 2,96 Lapitehnika tooted on valmistatud 90% ulatuses 
taaskasutuses olevast materjalist, mille kaudu 
LapiButiik OÜ propageerib riiete ja kodutekstiilide 
taasringlusse suunamist. Enamus materjale ostetakse 
ja kogutakse kohalikest poodidest ning elanikelt. 
Toodete müümisel on oluline lauaarvuti ja fotoaparaadi 
olemasolu, et internetiturundust paremini teostada. 



8 

LOIGU PÕLD OÜ 2,94 Ettevõttes arendatakse mahetootmise toodangu 
väärindamist ja turustamit. Eesmärk on pakkuda toodet 
mille tootmisahel on nähtav algusest lõpuni ehk ostja 
teab ja saab näha tootmist alates seemnest kuni 
valmistoote pakendamiseni. Projekti toel soetatava 
optilise sorteeri investeeringu eesmärk on saavutada 
kaeratoodete tootmisel uus kvaliteedi standard millega 
tagatakse turul kindel positsioon. Lisaks sellele 
võimaldab see ettevõttele lisakäivet ning uute 
töökohtade loomist. Ostetava optilise sorteeriga on 
võimalik puhastada ka muid seemne ning toiduvilja 
liike. See annab võimaluse ressursi ülejäämisel seda 
rakendada ka ettevõtte seemnetootmisel ning pakkuda 
sorteerimisteenust teistele ettevõtetele. Antud sorteeri 
soetamine võimaldab luua vähemalt kaks lisatöökoha 
maapiirkonda. Kaerajookide tootmise käivitamine looks 
juurde 5 -6 lisatöökohta. 

9 

LEMMIKUKAUPLUS 
OÜ 

2,94 Toetuse abil soetakse päikesepaneelid, et vähendada 
ettevõtte kulusid energiale. See võimaldab edasi 
arendada olemasoleva pood-pagariäri tegevust. 
Ettevõttes pakutakse klientidele värsket kodumaist ja 
kohalikku toodangut konkurentsivõimelise hinnaga, 
samuti aidatakse kohalikel väiketootjatel oma 
toodangut turustada. 

10 

KAIU EKO METALL OÜ 2,90 Konkurentsis püsimiseks soovib ettevõte rohkem 
panustada innovaatilistesse tehnoloogilistesse 
lahendustesse. Valitud projekti suund on uuenduslik ja 
ennekõike säästlik. Kasutatud tehnoloogia kulumaterjal 
on korduvkasutatav ja seega ka tootmise seisukohast 
ökonoomne. 

11 

OÜ METSATUKA 
MESILA 

2,89 Mee tootmise kõrval laiendatakse ja arendatakse 
ettevõttes mesilasraamide valmistamist ning 
kavandatakse 2025. aastal alustada mesilasvahast 
kärjepõhjade tootmist. 

12 

OÜ KUNIVORM 2,88 Projekti toel plaanitakse soetada klaasiahi. Seade 
tõhustab kogu toodangu tegemist, kuna vahelt kaob 
ära lisaaega ja finantsi nõudev seadme rent. Tootlikkus 
suureneb. Klaasikunst on piirkonnas ainulaadne. 
Väikesed valgustite tiraažid – on väljakujundatud 
klaastooted, mida saab seeriana toota, kas 
eritellimusena spetsiaalsesse interjööri. 

13 

OÜ EXTRACARE 2,80 Ettevõte pakub maakonnas ainulaadset pesumaja 
teenust. Projekti raamest tahetakse vahetada 
seadmeid. Väiksema energia- ja veekuluga töötavad 
pesumajaseadmed aitavad kokku hoida elektrit, gaasi, 
vett ja aega, teenuse kvaliteedis kaotamata. 

14 

MINNA SAHVER OÜ 2,77 Kasvavatele tootmismahtude tõttu vajatakse ettevõttes 
uut kaubabussi (reklaamkirjadega), et tooteid laiali 
vedada. Lisaks plaanitakse soetada marmelaadivorme 
ja uus nõudepesumasin. Põhitoote valikusse kuuluvad 
Eestist pärit mahepõllumajandussaadustest 



valmistatud tervislikud, naturaalsest püreest käsitööna 
valmistatud marmelaadikommid. Maakonna mõistes on 
toodang eriilmeline ja pärit piirkonna loodusest. 

15 

MAIDLA RESORT OÜ 2,76 Maidla Nature Resort kompleksis on kolm loodusvillat, 
kokku on plaanis rajada kaheksa luksuslikku ja 
omapärast villat. Käesoleva projekti eesmärk on rajada 
Villa 4 (CAMOUFLAGE), mis aitab ettevõttel 
realiseerida enda strateegilisi eesmärke. Raplamaal ja 
kogu Eestis on tegu unikaalse arhitektuuriga luksuslike 
loodusvilladega, mis paiknevad Raplamaa puhtal ja 
puutumata soisel maastikul, kus lisaks maalilisele 
loodusele on pika ajalooga Maidla mõis. 

16 

UULJÜRI TALU OÜ 2,73 Kavandatavaks investeeringuks on mobiilne heina- ja 
põhubrikettide tootmise liin, mis võimaldab väärindada 
kohaliku biomassi kõrge kütteväärtusega kohalikuks 
kütteks.  

17 

OÜ EREK 2,72 Olemasolev autotõstuk on amortiseerunud. plaanitakse 
soetada uus kaasaegne suure tõste- ja kandevõimega 
autokraana. Sellega toetatakse kõiki oma põhitegevusi 
ning lisaks ka pakutakse tõste ja veoteenust.  

18 

EESTI PUITMAJA 
EHITUS OÜ 

2,54 Eesti Puitmaja Ehitus OÜ on omavahenditest 
tootmishoonesse loonud vee- ja kanalisatsiooni ning 
küttesüsteemi, töötajatele olmeruumid, LEADER 
projektitoetusega välja vahetanud 21 akent ja 2 ust. 
Antud projektiga soovitakse soojustada hoone kolm 
fassaadikülge. 

19 

RENWOL GROUP OÜ 2,49 Eestis puudub vanaõlide regenereerimise tehas, mida 
antud projektiga soovitakse käivitada. Projekti 
elluviimiseks on tehtud eeltööd, kuid puuduvad 
keskkonnaload ja projekteerimine. 

20 

OSAÜHING AGO AUTO 2,39 Projekti toel soovitakse osta teleskooplaadur, mis on 
vanast kiirem ja töökindlam ning võimaldab uusi kliente 
juurde võtta kellele laadimisteenust pakkuda. 

21 

STEINBERG OÜ 2,30 Puidutöötlemise seadme soetamisega suurendatakse 
tootmise automatiseeritust ning vähendatakse 
rendiseadmete osakaalu. Antud tootmine vajab 
süsteemseid investeeringuid tootmisbaasi, uudsesse 
tehnoloogiasse. Ei selgu, kuidas ettevõttes plaanitakse 
katta projektiga soetatava seadme omaosalus ja 
milline on juhataja kogemus antud projekt ellu viia. 

22 

KARDIKESKUS OÜ 2,17 Projekti elluviimise ettevalmistus on algjärgus. 
Rajatiste kasutusele võtt nõuab suuri eeltöid vee- ja 
kanalisatsiooni ehitusel ning suuremat elektriühendust. 
Nende tööde kavandamine ja eelarvestamine on hetkel 
tegemata. Projektijuht on kogenud oma ala ettevõtja, 
samas puudub finantsiline ja ajaline arvestus 
kommunaalrajatiste väljaehitamiseks, mille tõttu ei ole 
võimalik aru saada, kas projekti perioodi jooksul on 
võimalik rajatised kasutusse võtta. 

23 

RÄNDSAEKAATER OÜ 2,12 Projekti toel on soov laiendada äritegevust arboristika 
valdkonda ja soetada järelveetav korvtõstuk ja 



proffesionaalne järelveetav puiduhakkur. Samas 
puudub ettevõtte töötajatel vastav väljaõpe ja 
tunnistus. Seega ei saa soetusi sihipäraselt kasutada. 
Ettevõttes on seni pakutud mobiilse saekaatriteenust, 
kuid puudub luba töötada arboristikas. Projekti 
esialgne soetamine ja omaosalus on plaanis täielikult 
katta pangalaenuga, mille taotlemine on ebakindel. 

 
 
Tabel 3 meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine investeeringu toetused 
 

Nr Taotleja 
Taotletav 
toetus 

1 HOOG MOBILITY OÜ 48984,00 

2 JÄÄMARI OÜ 27190,26 

3 GRANIMAX OÜ 59940,00 

4 PILLITÖÖKODA HÄRMOONIK OÜ 51120,12 

5 OLLIVEOD OÜ 15840,00 

6 ROADLY OÜ 8351,40 

7 OÜ LAPIBUTIIK 5374,16 

8 LOIGU PÕLD OÜ 52464,00 

9 LEMMIKUKAUPLUS OÜ 13132,83 

  KOKKU 282396,77 

 
Otsustati:  

1.1. Kinnitada meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” 
investeeringumeetme projektide paremusjärjestus. 

1.2. Teha Raplamaa Partnerluskogu juhatusele ettepanek toetada 9 
investeeringuprojekti  kogusummas 282 396,77eurot.  

 
Tabel 4 Teadmussiirde projektitoetuse taotluste paremusjärjestus 

 

Nr Taotleja, projekti 
nimetus 

Punktisumma  Kommentaar 

1 SIHTASUTUS RAEK 2,98 Juba kümnendat korda aset leidva Raplamaa 
Majandusfoorumi eesmärgid on: muuta 
ettevõtlikumaks Raplamaa endised, praegused ja 
tulevased ettevõtjad; teadvustada ja tutvustada 
Raplamaad, kui positiivset investeerimiskeskkonda; 
ühendada avalikku ja erasektorit- tuua ning käsitleda 
aktuaalset teemat nii äris kui ühiskonnas tervikuna.  

2 RAPLAMAA 
ETTEVÕTJATE 
ÜHING 

2,85 Hispaania õppereisi eesmärk on läbi kogemus- ja 
avastusõppe saada ülevaade Hispaania 
ettevõtluskeskkonnast ning riigi panusest majanduse 
toimimisse. Projekti raames tutvuvad 25 Raplamaa 
ettevõtjat Hispaania ettevõtluskeskkonnaga ja 
kasutavad saadud teadmisi Raplamaa ettevõtluse 
edendamisel. 



 
Tabel 5 meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine teadmussiirde projektide  
toetuse saajad. 

 
 

Nr Taotleja 
Taotletav 
toetus 

1 SIHTASUTUS RAEK 4999,50 

2 RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING 4998,75 

3 
MÄRJAMAA ETTEVÕTJATE 
PIIRKONDLIK ÜHENDUS 5000,00 

4 
MITTETULUNDUSÜHING 
ETTEVÕTLIKUD NAISED RAPLAMAAL  5000.00 

5 
MITTETULUNDUSÜHING RABAV 
RAPLAMAA 4500,00 

 KOKKU 24 498,25 

 
Otsustati:  

1.1. Kinnitada meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” teadmusiirde 
projektide paremusjärjestus. 

1.2. Teha Raplamaa Partnerluskogu juhatusele ettepanek toetada 5 teadmussiirde 
projekti  taotlust kogusummas 24 498,25 eurot.  

 
 
 

3 MÄRJAMAA 
ETTEVÕTJATE 
PIIRKONDLIK 
ÜHENDU 

2,84 Projekti raames korralatakse oma liikmetele ning 
piirkonna teistele väikeettevõtjatele õppereisi 
Itaaliasse.  Projekt on suunatud kohaliku 
ettevõtluspotentsiaali paremale kasutamisele ning 
sellel on võimendav mõju kohaliku elu edendamisele. 
Energiakriisi tingimustes on üha olulisem leida 
säästlikemaid ja innovaatilisemaid lahendusi, võimalik, 
et ka uusi tegevussuundi. Suurenenud on vajadus 
tutvuda erinevate praktikatega. 

4 MITTETULUNDUSÜ
HING 
ETTEVÕTLIKUD 
NAISED 
RAPLAMAAL  
 

2,80 
 

Õppereise korraldatakse kõigis maakonna 
ettevõtlusühingutes. Raplamaa ettevõtjad peavad 
valmis olema jätkuvaks globaliseerumiseks, 
turumuutusteks ja ka konkurentsi suurenemiseks 
Euroopa ühises majandusruumis. Selleks, et taastada 
Euroopas majanduskasv ja kõrgem tööhõive tase, 
vajab Euroopa rohkem ettevõtjaid. Projekti fookuses on 
kohalike naiste poolt juhitud ettevõtete külastamine ja 
kohalikud nais organisatsioonid. Ettevõtjad kasutavad 
õppereisil omandatud teadmisi enese arendamisel 
juhina, et leida jätkuvalt kirge ja energiat oma 
valdkonna töö edendamisel. 

5 MITTETULUNDUSÜ
HING RABAV 
RAPLAMAA  

2,43 Eesmärk on korraldada kolmas Raplamaa Rabade 
Päev. Sellega teadvustatakse maakonda, kui üht puhta 
loodusega, vaikset puhkekeskkonda ning tõstetakse 
kohalike elanike teadlikust sellest, et nad elavad 
väärtuslikus elukeskkonnas. Projekti ettevalmistus on 
vähene ja ei selgu meeskonna kaasamine. 



Koosoleku juhataja ja protokollija  
 
Egon Eiche  
hindamiskomisjoni esimees 
 
 


