
          

Võrumaa Partnerluskogu õppereis Jõgevamaale 
16. veebruaril 2023

Kell 8.00 start Võrust

10.00 Meemeistrite mesila*. Pereettevõte tegutseb aastast 2010. Annamõisa vana meierei õuele on 
rajatud meetalu, kus lisaks mesindamisele viljeletakse ka agroturismi. Meierei varemetest on kavas üles 
ehitada külastus- ja degusteerimishoone koos poeruumiga. 
Tootesortimendis on nii tavaline mesi kui erinevate lisanditega maitsemeed. Mesitarud paiknevad üle 
Põltsamaa valla erinevates kohtades. Annamõisa tootmishoones toimub vurritamine ja müügiks 
ettevalmistamine. Siin võetakse vastu ka külastusgruppe ning korraldatakse degusteerimisi. Talu osaleb 
Avatud talude päeval alates 2016, kuulub Jõgeva Maitsed MTÜ-sse ja ETK Agroturismi võrgustikku. 
NB! Soovi korral saab meetooteid ka kaasa osta.
https://meemeistrid.ee/ , https://www.facebook.com/Meemeistrid 
(Aadress: Meemeistrid; Annavare, Nõmavere küla, Põltsamaa vald)

11.00 Pajusi mõis*. Pajusi mõis on rajatud 17. sajandi alguses. Mõisal on olnud mitmeid omanikke, kuid  
enne maareformi oli ta terve sajandi von Wahlide perekonna käes. Nende nägu on ka säilinud 
hoonestus. Hoolimata paljude majandushoonete hävimisest on palju ka säilinud. Lembit Paal on võtnud 
oma südameasjaks väärtuslike hoonete säilitamise, restaureerimise ning turismi eesmärgil 
kasutuselevõtmise. Avatud on kultuuriait, meelelahutushoone koos restoraniga, külalistemaja, sepi- ja 
grillikoda ning kaks hoonet on veel töös.  Samuti restaureeritud mõisa peahoone kuulub vallale, 
kunagises aednikumajas tegutseb külaselts. 
https://pajusimois.ee/,   https://www.facebook.com/pajusimois 
(Aadress: Von Wahl Restoran; Krissi, Pajusi küla, Põltsamaa vald)

12.15 Lõuna COOP Hotelli kohvikus. Jõgeva Majanduse Ühisuse kaupluse- ja kontorihoone valmis 1923. 
aastal. Hiljem hoonet laiendati. Nõukogude ajal tegutses seal kaubamaja ning seejärel ehitusmaterjalide 
kauplus. 2021. aasta sügisel avati pärast pieteeditundelist renoveerimist uksed hotelli ja kohvikuna. 
https://hotel.coop.ee/ , https://www.facebook.com/coophotell 
(Aadress: COOP Hotell, Suur 11, Jõgeva)

13.20 Pedja meierei*. 1913. aastal ümbruskonna talunike eestvõttel rajatud meierei oli vahepeal tühi, 
kuni Paduvere Talumuuseumi Selts Tiit Lääne eestvõttel selle ära ostis ning meiereid taastama asus. 
Hoones saab tutvuda kohaliku ajaloo ja selle paigaga seotud oluliste isikutega. Ekspositsioon annab 
läbilõike ka Jõgeva valla ajaloost kuni viimase haldusreformini ning käsitleb Eesti spordi ajalugu. Maja 
uhkuseks on kunstnik Osvald Lääne tööde kollektsioon. Eesmärk on panna hoone toimima muuseumi ja 
loomemajana, aga ka külakeskusena.
https://www.facebook.com/paduveretalumuuseum/?locale=et_EE 
(Aadress: Pedja Meierei; Meierei, Pedja, Jõgeva vald)

14.30 uuesti Jõgeval
17.00 tagasi Võrus

Tärniga tähistatud kohtades on kasutatud Leader-meetme toetusi. 

 “Üheks põllumajanduse arendamise paremaks abinõuks on sellekohaste heade eeskujude 
tundmaõppimine.” (ajaleht Võru Teataja, 1924)


