
1. õisa nimi: P ä r s t i 

2 .. Mõisa liik: !)eamõis 

õ 1 s 

3. Aadress: Viljandi raj.~ Pä:r ti lr/n. 

4. aldaj a , kasutaja: Ujandi ä.idi.eeovhoo • Pärs·ti 8-kl.kool. 

5. Kaitse alla Tõetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peaho e, moan~Jtate ~a, a::lt-ku.ivati, vesi esld. (1883), 

kü.ttn; park ja parg;ipavil.jon 

b) põhjend sed: 

Ohekordne p~idust historitsistlik mõisamaja paikneb vaba

k\ljWl.d~sJ.iku pargi kesko as. Pargi alal on mitmeid järvi, mõi

sasse suubuva tee ääres ä1k el künkal paikneb puidust lehtla. 

Pargipuud jätav~ pool.ring1ku.jul1 elt ava.tu.ks peahoone es:Lfas

saadi. 

?ärati mõisamaja kui hoonetaap on hästi ~tud. Uhekord

sale võlvitud sokkelkorrusega ehitisale l1itub paremal t1ival 

kahekot"dne hooneo a.. aja on kaemd rõh laud vooderdisega, akna 

raamistu e, nurea:rustika jms. on kuju.nd tud 19. saj andi teise 

poole arhitettuurile iseloomulikus laadis. Interjöörikujunduses 

vää~ivad tähelepanu aaderd tud uksed. Tehnilisslt on hoone heas 

~isakorras, mis on suhteliselt täUpilia ning uue ehituse pu

hul kaitseettepanekute esitamise üheks eeltingimuaeke. 

Peahoonet lahutab kõrvalhooneist kulissidena paigutatud 

tihe pu.ietu. Abihooneid on väga palju, nad paiknevad fUn.ktsio

naalsete gruppidena VÕi on reaatatud maanteele ja. sissesõida._

teele. Neist olulisemad on pikk puhta vuugig telliskividest 

laotud moanakatemaj a, ait-kuivati ja veaiveski. 

Ai -kui ti · on suur krohvimuta maakiviehi ua. Hoone ees 
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lakakorrtlseni ala u.v pandu.s. tustü.übilt 

hoon äär sel t hu ·pakkuv, ;po oma or.mid ass11 au-

ses n.1ng funkt ei ooni. ki.ndl iirUiSlls • S sugune ait-kui va-

ti asu.b isa liljand · aal. Sealne ho e on aga 

tehnlliselt s teli el.t halv seisukorra • 

esiveski on kõrgel. ok111 paikn kah ordn maakivi-

ehitis. o kauniatamine k1: 1k1l.dudega niblolb 11msel t juba 

rahv uns ti vald • e1st on põ1mi~d kõikYaimalikke kujundeid: 

s-täh d, keerukad spiraal.id, vibud, lUled, on ka ini.mes või 

1n p kuju~isi. Selline hoone k~1at laad on tuntud ka 

jal ti , .mitte kuskil 1 esine t aga niivõrd rikkali 

ku.jul. kui Pärsti esi esld. .mü.ü.rio. oon ehitusae o raidki-

viga dateeritud 1883. tas e. 

atud hll 1 paku ad k ü.lejään kõrvalhooned. eist vää-

r1 esile tõ st väike t llis vide t küün. oone paikne 

mitte au el. peahoone nin on se a seo ud visu.aal sel t. 

s a v ataväljas asetsevad ka ~ a eelpool tatud puna 

t st t lliek1 ide st oonaka aja j veaiv ski. 

J.>ärsti mõi aans el o Lõuna- e tlle 1 eeloomulikuna vahel 

dusrika nii ho estusa a endi, kasu tad värvikirevate ehitus-

aterj al.ide, loodusl ei tu at 1oo.rt1, pargiarh1 tektuu.ri jt. tõ t 

el on hooldatud, 

sei tlltorra ; 

bnili elt an hooned keSkmises 

o) :t'o tod: 
l.. Peahoon • Taade t afassaadil • 

2. es1vesk1. 
~. Tes1 eski. orati1 e UUril u. 
4. Pargi_pavil.Jon. 
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