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142. VORSTI mõis (Sternhof). Kõrvalmõis, kuulus Kiltsi mõisa 
juurde . 

Vä2ke-Maarja ~n, Vao sovhoos (Väike-Maarja kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega puitehitus, mille vanem osa on 

väike ühekordne krohvitud puithoone, ssellele on vasakpoolsele 

otsaf'assaadile liide tud risti kahekordne puidust suurem tiib

hoone, mis on põhikorpuse laiune (ei eendu esi- ega tagafassaa

dis). Tiibhoone seinad on kaetud rõhtlaudvoodriga, nurgad kit

saste vertikaalsete kattelaudadega. Hoone osi katavad viilkatu

sed, katteks eterniit (tiibhoonel) või laast ( põhikorpusel) . 

Sarikajalad on kujundatud, räästad laialt üleulatuvad . Ka vane

mal osal on rõhtlaudvoodriga otsviil. 

Põhikorpuse aknad on keskmise suurusega, kõrged ja 6-ruu

dulised, omavad profileeritud piirdelaudu, on asetatud ebaüht

laste vahede ga. Sama kujuga on tiibhoone aJ.umise korruse aknad, 

siin on vaid aken kaetud ülal kitsa karniisiga . Teise korruse 

aknad on tiibhoonel aga madalamad, ruudukujulised j al2-ruuduli

sed, kaetud samuti karniisiga. Vaid üks aken tagaküljel on 

kitsas, 6-ruuduline. Tiibhoone aknad paiknevad ebaühtlaselt mõ

lemil korrusel. Mõlemi hoone viiludes on väike, kõrge ja 6-ruu-

duline aken. Tiibhoonel on küljel säilinud algne uks, see on 

kitsas, kalasabamustriga vooderdusega ja kitsa valgmikuga uks. 

•reis ed uksed ja eesleo j ad on kaasajal muudetud. 

Hoone vanem osa võib pärineda XIX saj. III veerandist, 

tiibhoone IV veerandi st. Ta on elamuks ning rabuld avas seisun-

d is. 

Kõrvalhooned paiknevad kompaktse rühmana peahoone otsal, ena-

mik varemeis. Olulisemad on: 

Lau t-tall moodustab kahe tiiv aga 11 L 11 -tähe kujulise hoonekomplek 

si, mis säödakööt,iga moodustab hooneterühma majandushoovi ümber 
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Laut-tall on lõhutud maakividest, krohvimata seintega ehitus, 

mille avade küljed ja nurgad on laotud paekiVi[a, seotud müüri

ga hambuvate plokkidena. Avad on kaetud lamedate kaartega. Ka

tused ei ole säilinud. Hoone ehi tu sae ga võib dateerida raidki

vi ga, mis asub peahoone ees: l89l.a. 

Vali ts e j amaj a (?) on väike ma aki vihaone, mis müüritehnikalt ana 

loogne eelmistega. Hoonet kattis viilkatus, millest alles osa. 

See on laastukattega, lileulatuvate räastastega. Pael{ivist lao

tud korsten on astmelise otsakarniisiga, mille all kitsas vöö. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpuveerandi st. 

Karjaköök (?) on väike rõhtpalkehitus ristnurgaga, tabutud pal

kidest. Hoonest l/3 on lahtise katusealusena, mis toetatud pui

dust ümarpostidele. Hoonet katab laastukattega ja iileulatuvate 

räästasteLa viilkatus, otsviilud kaetud püstlaudadega. Hoone 

võib pärineda viimasel t saj andi vahetusel t. 

Park on mitmeosaline, väike. Sissesõidu teel park algab suurema 

parkmetsaga, kus domineerib kaasik kuuskedega, on ka põlismän

de. Sujuv üleminek pargiks peahoone ees. Siin on enamik puid 

loodusliku päritoluga vabapuistuna kaskedest, kontrastike kuu

sed. Täiendatud on hästi valitud gruppidega lehistest, siberi 

nulgudest, pärnadest ja j alakai st. Puud kasvavad vahetult pea

hoone ümber, hoone seinte ääres on kaski. Sellega on antud par

gile suletud ilme. Avatud on vaid peahoone tagakülg, kus asub 

puudega iimbritsetud väike aed. Parci seisund on rahuldav. 

Külastatud ja pildis ta tud 1977. a. 



Vorsti mõis. 

Pea.l-J.oone tagakülg. 


