
 

Õppereis Piiriveere Liideri tegevuspiirkonda 

28.-29.august 2019 

Taustainfoks: 28. august Setomaal https://visitsetomaa.ee/et/syndmused/maarjapaeev-petseri-

kloostris-ja-radaja-festival/101 

28. august 

~7:30 Väljumine Haapsalust  (Postkontori eest, Nurme 2) 

 peatused: 

~ 7:35 Uuemõisa seebivabriku rist  

~ 8:00 Risti tankla 

8:25 – 8:55 Emesi OÜ (Ubasalu, Kullamaa)  https://mesikuma.ee/ 

Tutvumine mesilaste teraapiatoaga, Mesikuma meetootmisega, hommikukohv 

Leader rahastus (ettevõtlus) 

8:55 Väljumine Ubasalust 

peatused: 

- 9:20 Lihula Olerexi tankla 

- 9:30 Oidrema teeots 

- 12:30 Võru  

- Ca 13:00 – 13:30 saabumine Obinitsasse 

13.00-14.00 

 

lõunasöök (ettevõtlus) Väike-Avi 

Pagaritooted OÜ 

https://maps.visitsetomaa.ee/et

/objekt/iti-

leevaekueuek/79?map_id=5 

14.00-14.30 

 

külastus Leader rahastus 

(ettevõtlus/kultuur) 

 

ettevõtlus/kultuur/ 

kunst/kirjandus) 

TAARKA TARÕ 

OÜ 

MTÜ "Seto 

Ateljee-Galerii 

http://taarkatare.com/avaleht

-2/ 

 

http://setokunst.ee/ 

14.30-15.00 

 

külastus Leader rahastus 

(ettevõtlus) 

Obinitsa 

Puhkemaja MTÜ 

http://obinitsapuhkemaja.eu/ 

 

Järgmised objektid jäävad 

marsruudile, tegemist on 

kultuuripärandi objektidega, 

tõenäoliselt bussist ei väljuta 

 

 

https://www.puhkaeestis.ee/et/tobrova-tsasson (Kultuuripärand) 

http://www.setomuuseum.ee/obinitsa-luikjarve/ (Kultuuripärand, 

Leader rahastus) 

https://www.puhkaeestis.ee/et/meremae-vaatetorn (Leader rahastus) 

https://www.puhkaeestis.ee/et/miikse-kirik (Kultuuripärand) 

Post 121, kus „varastati“ Eston Kohver 
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-kinnitas-idapiiri-

valjaehitamise-plaanid-see-laheb-maksma-190-miljonit?id=83374247 
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(Idapiiri väljaehitamine) 

15.30-15.45 vaatlus  Põhjala Agro OÜ ettevõtlus/noortalunik 

15.50-16.10 külastus Leader rahastus 

(Kultuuripärand) 

Kuigõ Tsässon https://et.wikipedia.org/wiki/K

uig%C3%B5_ts%C3%A4sson 

16.15-17.15  

 

 

kohvipaus Leader rahastused 

(kultuur/külaelu/ 

terviseedendus) 

Piiriveere Liider 

tegevused, tutvustus 

jmt 

Kitsõ külätarõ, 

Meremäe 

Kultuuriühing 

MTÜ 

https://kultuuriyhing.ee/et/aleh

t/    

17.20-17.45 

 

külastus Leader rahastused  

(ettevõtlus) 
 

Lõuna-Antsu talu 

OÜ, 

https://www.facebook.com/set

omaa.ee/   

17.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

majutus, 

õhtusöök, 

suitsusaun 

 

Leader rahastus 

(ettevõtlus) 

Kirsi Talo 

Kodumajutuse 

OÜ, 

http://www.kirsitalo.com/ 

29. august 

9.00 väljasõit    

10.00-10.25  Leader rahastus 

(elukeskkond, 

huvitegevus) 

Räpina Sadam http://rapinasadam.ee/  

Objekt jääb marsruudile, 

bussist ei väljuta 

Räpina poldri hoiuala https://www.puhkaeestis.ee/et/rapina-poldri-hoiuala  

10.40-11.00 Siit alates 

jalgsi 

ringkäik ja 

objektide 

külastus 

Leader rahastus 

(elukeskkond, 

huvitegevus) 

Räpina Paisjärve 

rand, Räpina TÜ 

väljak 

http://www.rapina.ee/  

Objektid jäävad marsruudile, 

pikemalt ei peatuta 

 

Räpina Vabadussõja mälestussammas 

https://et.wikipedia.org/wiki/Räpina_Vabadussõja_mälestussammas  

EELK Räpina Miikaeli Kirik https://www.puhkaeestis.ee/et/eelk-rapina-

miikaeli-kirik  

11.00-11.15  Leader rahastus 

(koostöö 

arendamine) 

Piiriveere Liideri 

büroo, NG 

projekti kollane 

www.piiriveere.ee 

http://visitsouthestonia.com/  
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aken 

11.15-12.20   - Räpina 

paberivabrik, 

Puuaiasõja 

mälestusmärk 

http://www.rappin.ee/  

https://www.puhkaeestis.ee/et/

puuaiasoja-malestusmark  

Objektid jäävad marsruudile, 

pikemalt ei peatuta 

Sillapää loss https://www.puhkaeestis.ee/et/sillapaa-loss  

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum https://www.puhkaeestis.ee/et/rapina-

koduloo-ja-aiandusmuuseum  

Räpina park https://www.puhkaeestis.ee/et/rapina-park  

12.20-13.10  Leader rahastus 

(elukeskkond, 

huvitegevus) 

Räpina 

loomemaja 

https://www.facebook.com/rap

inaloomemaja  

13.15-14.00 Lõunasöök, 

buss ootab 

reisijaid 

kooli parklas 

 - Räpina 

Aianduskool 

https://www.aianduskool.ee/ 

Kui siin jääb kellelgi 

lõunasöögist aega üle, siis on 

võimalik omal käel avastada 

aianduskooli 

kollektsioonaedasid ja Räpina 

mõisa parki 

https://www.aianduskool.ee/sil

lapaa-moisapark/ 

14.05-14.35  Leader rahastus 

(ettevõtlus) 

Hobbiton OÜ https://hobbiton.ee/  

Järgmised objektid jäävad 

marsruudile, bussist ei 

väljuta 

Leevaku Hüdroelektrijaam-Muuseum https://www.puhkaeestis.ee/et/leevaku-

hudroelektrijaam-muuseum 

Leevaku korsten https://www.puhkaeestis.ee/et/leevaku-korsten 

14.50-15.35  Leader rahastus 

(ettevõtlus) 

Halika Õunatalu 

OÜ 

http://www.halika.ee/  

15.35 – ca 

19.30 

Kojusõit marsruudil Saareküla- Imavere-Märjamaa-Risti-Haapsalu, saabumine Haapsallu ca 

kl 19.30-20.00. 
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