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Üldandmed                 

 Asutatud 20. aprillil 2000 

 Liikmeid 35 (01.01.2017 seisuga) 

 Tegevuse eesmärkideks on: 

- ettevõtjate omaalgatuslik ühendamine, nende 
omavahelise koostöö korraldamine,  

- regionaalsele arengule kaasaaitamine, 

- ettevõtlusalase teabe hankimine, süstematiseerimine 
ja levitamine ning  

- seminaride, kursuste ja ühisürituste korraldamine.  



Asutamine 

 Nov 1998-nov 1999 - Märjamaa valla, Loodna valla ja 
Taani Hadsundi valla Phare BSPF koostööprojekt 
„Märjamaa regiooni arendamine suurendades 
talupidamise efektiivsust ja ettevõtluse osakaalu 
maamajanduses“. Üheks eesmärgiks piirkondliku info- ja 
arenduskeskuse loomine 

 Märts 1999 -  Märjamaa valla arengukonverentsil pakkus 
ettevõtluse töögrupp välja ettevõtjate klubi loomise idee.  
        - ühiste probleemide lahendamine, teenuste vahetamine, n n ohtlike 
klientide väljaselgitamine. 

 Veebruar 2000  - kõneldi 4 valla ühise sihtasutuse 
toetusel kohalike ettevõtjate assotsiatsiooni loomisest. 

 Aprill 2000 – MTÜ asutamine. Asutajateks 20 ettevõtjat, 
kellest osa tänagi liikmed. 



Liikmelisus 

 Liikmeks võivad saada ettevõtlusega tegelevad 
füüsilised ja juriidilised isikud. Tegevusalad pole 
piiratud. 

 Koondatakse erinevate valdkondade ettevõtjaid -  
ehitus, transport, põllumajandus, õmblemine, 
iluteenindus, raamatupidamine, vedelkütuste 
jaemüük, toitlustus jne 

 Liikmed on Märjamaa, Vigala, Kullamaa ja  

    Lääne-Nigula vallast. 





Koostööparnerid 

 RAEK   - ühiskoolitused; maakondliku 
tunnustamisürituse korraldamine;  

 REÜ  

 Raplamaa Ettevõtlikud Naised 

 Omavalitsused – eelkõige finantseerimise tasemel; 
mõned ümarlauakohtumised teineteise probleemide 
ära kuulamiseks 



Rahastamine 

• Liikmemaks 
• Sisseastumismaks 
• Osalustasud 

Liikmed 

• Vigala vald 
• Märjamaa vald 

(projektipõhiselt) 
KOV 

• Leader Projektid 



Seltsi liikmete panus 

 Liikmemaks  100 eurot , sisseastumismaks 50 eurot 

 Juhatus – 7 liikmeline. Juhatuse liikmed tasu ei saa. 

 Juhatus valitakse 2 aastaks. 

 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele 
(keskeltläbi kord kuus). 

 Ühenduse rahadest tasustatakse sekretäri ning 
raamatupidaja tööd. 

 

 

 

 

 

 



Ettevõtmised läbi aastate  

 Koolitused – 2008.a maakonna koolitussõbralikum 
organisatsioon. 

 Teabeõhtud – projektitoetuste võimalustest, 
majandusest ja regionaalsetest arengutest. 

 Messikülastused – nt 2015.a külastati Milanos toimunud 
EXPO maailmanäitust. 

 Heategevuslikud ettevõtmised – lasteaedade 
mänguväljakutele atraktsioonide valmistamine, 
värvimine – Raplamaa Aasta Tegu 2008 annetuse 
eripreemia. 

 Seltskondlikud ettevõtmised – bowlinguvõistlused, 
kardivõistlused jm sportlikud ettevõtmised, jõulupidu, 
suvepäevad.  
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MEPÜ juhatuse esimehed 

 Andres Jõessar 2000-2006 

 Madis Mets 2006-2007 

 Andres Jõessar 2007-2009 

 Aivar Kivissaar 2009-2010 

 Üllar Aruksaar 2010-2013 

 Elviira Aruksaar 2013-2015 

 Mart Tilk 2015- 



 

Tuletiku süütamisest on sageli 
rohkem abi  

kui pimeduse kirumisest.                           

/Eleanor Roosevelt/ 

 

                                   



Kontaktid 

 

sekretar@mepy.ee 

www.mepy.ee 

 

Tänan!    

mailto:sekretar@mepy.ee
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