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aaalava-lr/n, Kuuste sovhoo (Võnnu killelkond). 

Pa aho on on ke skmi SU.Ul:'Unega iihekoxdne pai -hoo.u9, millel 

keskosa lai pe leehi tus. oo: il omab samu 11J. madala eldr:i-

iilkc us, k·· t tek.s pl .kk. Samala· ne 

on ka peale ituse vii katus õlemis kU~ ass~a·is, ku juu

res pealeehituse a.ri iih ti'b põn · orpu.se har · ga, sll: ·s vii

masa u.h es r:i.sti.. äästa- j G. vi 'lu..k.<...:'.aii id on lin ead luud

karniisid. mis -.ug~valt .nduvgd, iilllde 6.11 on s ejuu.res 

krepi tud. ! oone s i&ad on vooderdatlid ala te soklist k.u.ni 

aknalaudada joonel kulg va vab. Karniisini Piistlau.dis egat 

kõr emal kWli räästas 11e.ni - rõ.htlau.dad ... a. Samalaed sel·~ on 

ltUjtmdatud lai (3 a.k. Il ) pealeehit s. Iio n a.k.o.ad põh*kor

rusel paiknevad ähtl te vohedega, on uu.red ja kõrg d, 6-

ruudulis~d. Sam'l~adsed on pealeehituse a·4ad, uigi m·dal~-

.mad. Viilu.des o.n vai' se elinur ka~ akaaknakesed . 'oone 

eaifa.ssaadis n P~uukse kohal ke.as~gn.e llik varika-.us. 

Tllge aeti o.a. oo .. 1u ta too ka hoone aiakü.lj el asunud veranda ja 

rõdu aelle katussl . Hoones on ruumid Uaoosed. 

Ehi tt.'!.s võib algselt pärineda XIX saj . keskelt või III 

veerandist. Ta QU kasatusel korteri enu j puhkexuumidena 

ning on rahuldav s seisundis. 

Kõrvalhooneid on aäilunlld üksikud, needki asu.V'ad peahoonest 

sõltumatult pargi äärel. Olulisemad on: 

Leut (?) suur ning kõrge, assiivaete oportsi on~dega 

krohvimat kivihoone, mis kaetud seintest kaks korda kõrgema 

poolkelpkatllsega, katteks laast. Omab lihtsaid kaldu laaa a 

viilu- ja. räästakarniise. Hoone esiküljel on seinapind taan-



datud ulualuseks, ille küljad toetuvad otsaseinte ikendus

tele. aa uksi on ulakorrus~l kõrge kaare ~. oonel on ~isu

lis~lt teine korrus kõrge lakakorruee, kahu av· eb otsafuasaa-

dil sutlri 6-ru.u.dulisi riknaid ja lak s k e kohal segment-

aken. Kõik av ' d on äär1st tud t3llisteg~. 

.X: saj. II noole keskelt. 

itus võib pärineda 

ööli~tem ·a on säilunud v .d o, Jiselt. See on kLohvi at tel ----- .......... 
li sk. vi con e~ s ktetud viilkatusega, K·.tteks vorrn1kiv1, 

räüatad kitsaste ·lihtc:a+e laudkarniisideg~ • Hoone Võib ärwe

da XIX saj. lõpuveerandist . 

sullru.~e , o ub · äJ:·ve s una.a la..:..kuval relj ee-

:fil, kusjuu.r peahoonest :n vai kits s vaade jä.r ele. erk 

on ord emisl. ·iheda istutu vi~eiga j põhijoontee v bakujuli

ne, v d sara u.id alleena.. eahoon ees kitsus väljak, ku.hu. 

suunelu ee · jelt .. · -rval.hooned valdavelt. pargipuudeg· eral-

daliu.d. Puuliikidast valitseb pärn ja amm, on v 

seisund on r uldav, esineb risustamis j'"' võ s 

k cahoone · er. 

KUl st tud ja pildist wd l97o. a. 

raid. Pargi 

s , seda 
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