ÕPPEREIS
Tartumaal elluviidud LEADER projek d e evõtetes
27.06.2022
KAVA
8.00 Väljasõit Võrust, kogunemine Kirikuplatsile.
9.00 Avi Puutöökoda OÜ külastus.
Avi Puutöökoda OÜ on ellu viinud projek d ''Mööbliukse tootmisliini soetamine'' ja
''Värvimisrobo soetamine''. Avi Puutöökoja põhiliseks tegevuseks on eritellimusmööbli
valmistamine nii kodudesse kui ka e evõtetesse. Tehases on kasutusel erinevad
tänapäevased tootmise tehnoloogiad – kasutatakse Pilar Machine M-45 masinat, mille
abil
toodetakse Ees s nišitooteid, 45° liitega raamuksi.

10.10 Talliteenuste OÜ külastus.
Talliteenuste OÜ on ellu viinud projek ''Läbi embrüosiirdamise Luunja hobusekasvatus
rahvusvahelisele tasemele'', sama nimetusega projekt on hetkel ka käimas. Käesoleva
aasta alguses toimunud taotlusvoorust saadi toetust projek le ''Biotehnoloogia turism
Ees s – hobuste embrüo-labori rajamine''. Talliteenuste OÜ projek de näol on tegemist
väga innovaa liste projek dega, in vitro embrüote tootmise võimekus on Euroopas vaid
neljal keskusel ning nõudlus antud teenuse vastu on väga suur.

11.40 Teadus ja Tegu OÜ külastus.
Teadus ja Tegu OÜ on LEADER meetme abil ellu viinud projek ''Ternespiima
väärindamine ja ternespiimapulbri tootmisseadmete hange ja rakendamine''. E evõ e
põhisuunaks on lehma ternespiima väärindamine sööda- ja toidulisanditeks, kosmee kaja farmaatsiatoodeteks.

13.00 Lõunasöök Luke Mõisas
14.00 SA Luke Mõis tegemiste tutvustamine.
SA Luke Mõis on aastate jooksul LEADER toetuse toel ellu viinud mitmeid erinevaid
projekte, näiteks projek d ''Luke mõisa käsitöökoja rekonstrueerimine'' ja ''Luke mõisa
valitsejamaja etenduste- ja näitusesaali rekonstrueerimine''. Ka käesoleva aasta alguses
toimunud taotlusvoorust sai SA toetust projek ''Luke mõisa väliüritustele kvaliteetsema
ja ohutuma võimekuse loomine'' elluviimise tarbeks.

15.05 Viinamärdi talu OÜ külastamine.
Viinamärdi Talu OÜ on ellu viinud projek ''Juustutöötlemise seadmete ja kaubiku
külmaseadmete soetamine''. Viinamärdi talus toodetakse erinevaid itaaliapäraseid
juuste, jää st ja muid piimatooteid. 2021. aastal pärja Viinamärdi talu parima
tootmistalu itliga.
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16.00 Sõit tagasi koju!

