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68. ~IKSE nõi"' ( li'elix). iiti tli.m.C>is. 

Ab ja ly n, Kamara sovhoos (Halli te kihelkond). 

Pet oone on kosl~.m.ise ruuruse t:. ühel~ordne pai theone , millel laka 

tube hoone otstel. Hooneli katab laastukattega viilko.tus, .millel 

vä a laialt üleul tuvad ä~ tad. Äärmised sarilead pen.nide a vii 

lu.des avatud, sarikaj ad j ' sarikaid kandvate t~ade otsad ku

junda ud. lililgfassaadide räii tad kaunistatud pL'tit-ehispi tsiga.. 

Hoone seinad on vooderda-~.~u.d laiade horison ·a.el.laudadcgu, nurgad 

vertikaalsete k"'ttelc.uriadeg • Hoonel on väga madE'~ vundament. 

Akn on võrdlemisi suured, algselt ilmselt 6-ruudulised, nüüd 

4-ruudtll.ised. Ääris· ·a d on nad piircelaudadegt..., mis omavad all 

konooolikesi ja ehielaua nende vahel, alal aga eenduva ehis

pitsiga k niisi (Uksikakendel säilunud). Lakatoa aken o evii

lus on väiksem, 6-ruud uli.ne, ääristatttd rombikujul.iste väikeste 

lukaakendega. Hoone esifassaadis on kea isaliidl.-laadne suur 

esi·, kinnine ehi us, millel esikiiljel vaid peauks ja teda ääri 

tavad ahepoolega aknad. Esikut katab kolmnurkviil, mis vooderd 

tud üstlaudadega. oodril·udade o aad on saetu.d ezuurseks ehis 

pi eiks, url on rõhtvoodri peal. Viilus on väike ümaraken kiir

tekujulise raamistikuga .• oone k tuoel on kolm sUmmeetriliselt 

paigatatud karniisidega telliskorstna pii u. 

Hoonet võib lugeda eklektiliste elementidega ehituseks 

viimase so.jandivabetuse piirilt. a on kasutusel la teaiana ja 

he ao seisWldi s. 

Kõr albooneid alles üksikuid, ilmselt olid enamuues puitehituse 

Laut - hoone seina elaosa on maakiviat, mille kivide vahe laial 

krohvi t'..td ja kohati k uniata tud kivikildude ga. Sein te aosa 

ümarpalkideat puhta nurga a. Hoonet katab laastukattega viilka

tus, rääst d U.letüa uvad. oone võib pärineda peahoonega samast 

ajast. 
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~ün on pikk hi e, mille einad on 1 ade kivitulpadega, 

Vahed täidetud rõhtplankudegu. Kivitulbad krohvimata. o et 

kat&b ül uletuvate rüüstastega ja laastukattega kelpka us. 

I hituG on eel~jstega ilm~elt ühee ine. 

V'ozivcski on v:·ike Uhelcordne ki-v · oone, mille .mti~irid aetud 

väga h c...s Dliiüri tehnikas puhta vu.ugiga, klombi tud kiv:fclest, 

nur g· klombj ud maakivi l oJrJtidcst. Av· d on ääristatud tRllif:!

teba. hoone .rnü.ürl. tehnik'· meenu· ab n ... abrtta~c asuv v~naJnõisa 

tclli-elam.ut ning nende meistrit võib lu eda ü.hise_c"'. Hoonet 

laialt ülelllatnvad. 

iimane sarikapaar ja p nn otsviilus ava ud, otsviilud on Ptifl 

luudadest. oone ka uscl on ulgtal ~el suurem puidust välja

ehi ttls-ärkel viilkatuso all, mille katusehari m,J.dalam põhihoo

ne ka-cusoharj (;i.st. Akncd on kitacd, 6-rlludulised. Ehitus VÕib 

pärineda X saj. ~usest. 

Park on väikese mõisa kohta su.hteJ.iaelt sttur, oaseerttb veski--
järele ja sinna suubuvale oj e, mille ko:Llas el läheb vabalt 

üle parkmetsaks. Peahoone ees on avar, ainuJ.t aedest l.iigen

d ud väljak, taga väljak puudub, on tihedalt eriliselt rühmi

tamata puid. P rgi küljel väike allee. Uksikuid istu atud putt

derUhmi ka kaugemal maastikul. Liikidast domineerivad vaher, 

saar. Pargi seisWld on rahulda , peahoone ümber hooldatwn. 

iilasta u.d ja pildis a··u.d 1969. a. 
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