
69. Linn · õis. 

Uucnn k/n, Cagarini nim. Tti1disaovhoos f ililj andi kihelkond . 

Peahoone on hävinud jäljetult, e.ma kohal on kaasaegne sovhoo-

sikeskuse hoone. 

Kõrv hooneid võrdlcmini rvu·~lt, id paljud neist oluliselt 

ü.m.bcr eL.i t· tud l~aasaj ..... Hoon~~d o ... re ö • · ... u.d k....,a issesoinu ee-

le või mo ua · "'Vad ure funktsi n · al..,e j a re . · i J E.i.rase hoone .. e 

rül'J.!!W. pargi kõrv..,~. 01' lisem~d on: 

l 
. .;. 

• \1 -- crolNitu.d kiviL.oone, mis ks.etllC. ei.n1tes kõrgema, -kivi-

:attct.:>a pool el katu:3cgu, ka llseki vi nll lau.dk 'te. Räästad on 

ki tst.d, iilcllla llVad. o one o ifass adi keskel on sü.gav ulaalu.ne 

mille ce3 3 ar.k.,..,.di " k"' a.riotu. >Jclle la ed ad kaarsil~ased toe

tuv ad assiivsetelc ümarsammastcle, millel puuduvad baasid, ka

pi t el 01 J.ih sa rot'ileeringuga. Ehitust võib luged"' klassi t

sistlikus stiilis hooneks XI aaj. I poolest. 

L_aud ad moodustavad väga t...llTe oone te:rü.hma, .mis piir avad avarat 

hooTi. Osa hooneid on üksteisega nurgeti liidetud. Ehitusedon 

enamvähem ühel ehitusperioodil val mjntld, nim 1 t viimasel saj an

divah tu.sel ja XX s j. nlguoea. ooneteriihmas domineerib SU.tlZ', 

vä a kõrge ja lai laudahoone, mis laoind klombitud .m akiviplok

kidest. Hoonet katab iileulatuvate räästaotega V iilkatus ( kattek 

eternii ), milles alatuvad välja kõrged puidust ventilat iooni

koratnad.. oone av~ on ki taal t ra tu.d t llistega, kae ud 

1 e <-~.te kaar ega. Uhtlaste vahedega as vad aknad on suuredt 

tiheda ruudustikuga, otsviilus lakakorrusel nä teks 12-ruudu

lise • iilu tipus on ümaraken .k:iirtakuju.lise r aami s tikuc • Ni-

meta ud hooneg on seotud vahevärava 

kujaline l& dahoone, mis eelmisest m· alam, osa gset kaliuse-

katet (la at) veel säilinud. Ehitusvi1silt j a materjalilt kor

d b eel 1st. Ka te.ma ü.htl s t e vahede ga Paigutat ud suured kaar-
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a.kn_d o ·L · h · r u.u us iku.rra - 12 r u. 

aloogi is d on teioe ki sell- hooneterühma väikse~ad ehi-

tu...;e<l. 

ge. ~ on ~he ordne, k · &jal o ·~ i e 

sega. Hoonet k~· a vii lk' tt.L k t ·e 

alatuva räastad, nend ll sar 

'1: j aehitQ. tud lakakorru-

et xniit), llel on ü.le-

atu.d. ..il.lud all 

on vuhev··ö, mis j un a-cu.d hum.m~a~õike-l"ads'"'l i. · t.zad ululad n 

k·otanud al se r ·s~·ku. 1 .ead31 on l~i tellistes~ aknalaad ja 

tt:säiäc-.:a. law&da are ga .. ergcl t eenduv sillus. l:ihi · s.: võib 1uged3 

ii se s äi ahetu iirel t pärine uku hooneh::;. 

Ait..;kuivat1 on suur ••L 11-tlihe kuju.li m ivihoone, ·11est ü.ks 

tiib llist st. · ürid krohvimata. oonet katab viil- ja ke~p ... 

ka us ( eri ·tiibadel), millel katteks eternii t, rääatad on iileula-

uvsd. aakivio al on tellistega ääriststud avad, kaetud lameda 

kaoreg .... Os ku.ivati.~t on k uhekorr oelj.n • iin on sD.hteliaelt 

suur·;;cl akendel een :luvud "m._.alt's.od j ~ kaar illused ... oone iibel 

ft.ssaadil ulctalaäele toetuv tt!.ge l;>l t eenduv varikatus. I oone 

ühel o~sal on katuse ko al väikeoe viilkatuse all säilunud veel 

õisakell. hj st vi:Hb lu dt:t viima .... e saj andiv(;1hetv.se hooneks • 

.Kõrts maanteeristil on ü.h kordne krohvi tud kiviboone, mis "L"

tähe kujuline knbe tiiv ga hi us. oonet katab seintest kõrgem 

kelpkatus (katteks eterniit), millel ül ulatuvad räästad. oone 

nlll" ad on lamedate nurgcl.l.aeenidega, aknad krohviää.ri tega. Ak-

nad see ju 1res on võrdlemisi väikesed, 6-ruudu.lised. tust on 

hiljem kordu alt rekonstrueeri ud, kuid ·a võib aleselt pärineda 

v el XI s j. alc,u.ae.., • 
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Park on keskmise suurusega ning ojakese oru.ga tugevalt liigen

datud. Peahoone asus tema ühel äärel, nii et hoone taga reljee~ 

laskub järsult. Hoone ette jääb pea puude ·a väljak, hoone taha 

· elt küljelt puudega piiratud ja ka puudega liigendaind väljak 
Ort.. v s"tasnõlvcl p k jätkub kuni astangu tilaääreni. Park on 

va ukujuline, kuid leidub fragmente puuderidadest, on ka üksi

kuid põ iseid uid. Pargiala osaJ.t kaasaegset ehi tus-ce all ja 

liigendatud uute tecdega. Pu ju on pargi pe:rifee set al.a, aa.mu 

ti esi vä.lj aku Umbrust täie d a·Lud k ajal. Pargi i.il.d seisund hea. 

U1astatud viimati 1975.a., pildiatatud 1~73.~. 




