
„Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021“ kandidaadid 
 

Aasta uustulnuk (6) 
Tekstitaip OÜ (tekstide toimetamine, keelenõu ja koolitus) 
Rohupood OÜ (kodumaiste loodussaaduste kogumine ja väärindamine) 
OÜ Neli Venda (artistina kontsertide andmine, turismikorraldus, projektijuhtimine, 
turundus, kommunikatsioon) 
Kriksadull OÜ (kirjalik ja suuline tõlge) 
Kõhuvabohu OÜ (kogemusnõustamine, majutuseta sotsiaalhoolekanne)  
Lapse heaks OÜ, www.lapseheaks.ee (jaemüük posti või interneti teel) 
 
Haridus- ja kultuuriasutus (5) 
Lasteklubi Väike Päike OÜ, www.lasteklubi.ee (lasteaiad, huvikool, lastehoid)  
Lolsol OÜ, annaabi.ee (infotehnoloogia) 
Kuupilv OÜ (keeleteenused) 
OÜ Mõttemaru (psühholoogiline koolitus- ja nõustamistegevus) 
Koostöökultuur OÜ (täiskasvanute koolitus) 
 
Teenindusettevõte (36) 
Kodukorsten OÜ (korstnapühkimise teenus) 
RõõmuLabor OÜ, www.rõõmulabor.ee, alamdomeenid www.moderaator.eu ja 
www.agentuur.eu (ärikliendi teenindus)  
Toll Siia-Sinna OÜ (ehitusettevõte) 
Kohvik Must Puudel / Vabad Kohvimeistrid OÜ (kohvik Tallinna vanalinnas) 
OÜ Fotopesa, www.fotopesa.ee (fotograafia ja koolitus) 
Algallika külalistemaja, www.algallika.ee (majutus) 
Eesti Autorent OÜ, www.eestiautorent.ee (autorent) 
Pereõde OÜ, www.pereõde.ee (esmatasandi õendusteenus ja koduõendus) 
Kodused tooted OÜ (toitlustus) 
OÜ Lumehelbeke (tekstide loomine, toimetamine ja tõlkimine, ürituste 
korraldamine) 
Veerev Konn / Tserling OÜ, www.veerevkonn.ee (reklaami, kujunduse ja 
trükialane tegevus) 
Kootsing Konsultatsioonid OÜ, kootsing.ee (veebiarendus, turundusaudit, 
juhtimisnõustamine) 
Mesi tare OÜ www.mesitare.ee (majutus, toitlustus ja turismisihtkoha 
arendamine) 
Tähemõrsja OÜ (keeletoimetus ja haridust toetavad tegevused, sh eesti keele 
õpetamine) 
Kaine Kärbes OÜ (alkoholivaba rändbaar) 
AS Kiviõli Kaubahoov (ehituskaupade jaemüük, tarbekaupade hulgimüük) 
Mamsel OÜ (kirjastamine, sh tõlkimine, teksti toimetamine, raamatud, perioodika, 
toidufotod) 
Osavad OÜ, osavad.ee (elektritööd ja õmblustööd) 
OÜ Sebra Sõbrad (kunst, meelelahutus ja vaba aeg) 
Loov Kuu OÜ, www.loovkuu.ee (arengutreeningud, supervisioonid ja koolitused-
treeningud) 
OÜ LooVara (kinnisvara üürile andmine ja käitus) 
Eluelement OÜ, www.eluelement.ee (põllumaa rent, metsamajandamine, muu 
jaemüük ja renditegevus  
TeedEst OÜ, www.teedest.ee (teede, kiirteede, platside ehitus, maastikuhooldus ja 
korrashoid) 
Stiilne Salk OÜ, stiilnesalk.ee (juuksurisalong) 
OÜ Tekstitohter, www.tekstitohter.ee (eesti ja tõlketekstide keeleline 
toimetamine, korrektuur) 
Elamuskeskus Tuuletorn, www.tuuletorn.ee (lõbustus- ja vaba aja tegevused 
ning toitlustamine) 



OÜ Voorus (perearst- üldarstiabi osutamine) 
Armastusega Puhtus OÜ (puhastusteenused) 
Turismistuudio OÜ (suvel elamusmajutus ja talvel turismialased koolitused) 
Kadakasuitsu OÜ, kadakasuitsu.ee (kodumajutus, turism) 
Huumoriteater „ENSV kohvik“ (koomikute huumorietendus ja ajastumuuseum) 
Vihmer OÜ, www.vihmer.ee (omanikujärelevalve, projektijuhtimine) 
OÜ Rohuaia, roheala.ee (maastikuarhitekti ja arboristi teenused, maastikuhooldus) 
OÜ Tekstimeister ((sisuturundus)tekstide kirjutamine ettevõtjatele ja loovisikutele) 
Ruumimeister OÜ (sisearhitekti teenus) 
pagar-deli-resto Päris, parisresto.ee / Maitse sepad OÜ (toitlustus, teenindus) 
 
Tootmisettevõte (14) 
Kapi Kass OÜ, kapikass.ee (lastetoodete valmistamine) 
Traageldaja OÜ, www.siksak.ee (kodusisustustooted gobeläänkangast: kardinad, 
voodikatted, padjakatted, kotid) 
Sokisahtel OÜ, sokisahtel.net, sokisahtel.ee (sokkide tootmine ja sokimüük) 
Lahemaa Mesi OÜ, www.lahemaa-mesi.ee (mesindus) 
Vahva Maius OÜ (marja- ja puuviljamaiustuste käsitöötootmine, peamiselt 
ajalooliste retseptide järgi, nt pastilaa ja sukaadid) 
Ühetähejutud OÜ, ühetähejutud.ee (kirjastamine) 
OÜ Puupuru, puupuru.ee (puitkonstruktsioonide valmistamine) 
www.neoon.eu (LED-neoonvalgustite müük) 
Mõmpi OÜ, www.mompi.ee (beebiriiete disainimine, tootmine ning müük ettevõtte 
veebipoes) 
Tootsteele OÜ, www.tootsteele.eu (kulinaaria- ja pagaritoodete tootmine, 
toitlustamine) 
Ilmavald OÜ, www.kulgemine.ee (reiside korraldamine ja talukaupade tootmine, 
müük) 
Vaimulik Varandus OÜ, kingiid.ee (reklaamtooted, masintikand) 
Kontekst eesti OÜ, konteksteesti.com (humoorikate disainidega kondoomid) 
OÜ Maitsemesi, meemehed.ee (maitsemee tootmine ja müümine) 

 
Vabaühendus (3) 
Noorteportaal Tankla, https://tankla.net (noorsootöö katusorganisatsioon ja 
noorsootööalased koolitused) 
Sebra Sõbrad OÜ sebra.ee (koolitused) 
SA Elva Kultuur ja Sport, www.elavelva.ee (kultuuri-, spordi- ja turismivaldkonna 
korraldamine ning selleks vajalike tingimuste ja võimaluste loomine Elva vallas) 
 
Õpilasfirma (8) 
ÕF Veel (muudetava suurusega ja mitmeotstarbeliste tammepuidust lõikelaudade 
tootmine) 
ÕF Krooks (vaimukate disainidega loodussõbralikust riidest kottide tootmine)  
ÕF Meemehed (maitsemeede tootmine ja müümine) 
ÕF NOBE (taaskasutusmaterjalidest mütside tootmine) 
ÕF Leivik (eriliste maitsetega käsitööleibade küpsetamine ja müümine) 
ÕF Mürakaru Müsli (täistaimsete ja valgurikaste müslibatoonide tootmine) 
ÕF Kärri, karrivahariie.ee (taaskasutatava ja loodussõbraliku, toidukilele 
alternatiivi pakkuva vahariide tootmine) 
ÕF Prühted (prügist ja jäätmetest ehete valmistamine) 


