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1 a nimi: 

isa liik: 

Suu.re-Lähtr 

peamõis 

'· aukoht: aa salu raj. artna lr/n. 

4. X su.taj a, aldaj a: artn.a so'Vl::Loos 

5. lta1 

a} 

e al.le Võeta ad hooned: 

ttep ne.kud • 

peahoon , p~ oos p11rd mtiür1 a 

b) põhjendu.sed.: 

Jl. õ 1 

Suura-Läht~u peahoone kuUlab esti aarh1tektuur1 väär-

s~i ate näidet hUlka. an ehita d l777-1779.aastatel 

Tal.lilma hitus eistri, tollal. J •• Jänicheni sel.l.i., kuid hil.1sem 

kubtJ mangu.arhitekt1 ja. rohket hoonete autori J han oor1 poolt. 

I lt Uheaegse~t el. püstitamis ga on r~atu.d ka r gu.laar-

tiili ark, mis raesugi s ab mõisasr.ldan t. 

eab. one on suur kahekordne kivi.ehi ·is• kaetud kelpkatuse 

Esii"assaadi liigendavad nõrgal.t eendu.vad ltit ad k:ül.grisali1d1d 

ja 1 iem keskrisaliit. eid katavad profileeritud äär1stega kolm 

urkvii.lu.d, keskr!sa.li1 t on lisaks teise korru.s ttJ.at1.1ses kauni 

tatud õhukeste liseenidega. Horisan ael.selt öõt hoonet lai 

pfof1leer1tud räästakarnii nin korrust v esims • 

Vare alt asus pe se e kahekor1.'c.sel1ne s õdu, kadu-

nu.d on ka enam:ike akende krohvr · atus. :B baar ena ju.b, et 

~epär se rokokoodekoor1ga pe~s on al lööd~d pleki a, teine 

samalaadn rõd e suunduv uks eemaldati l96o-ndate aastate algQl. 

oone 1nterjöõr1d tunduvad varaklasaitsistlikult range äli 

J.ahen uae kõrval. baroklikena. Aja tuJ.e omasel on võl.vi tud al. -

korrust kasut d m~anduaruu..miden"'", an:fil.a d-pidu..lila:üt seotud 

esindu.sruumid asuvad iilakorrusel. · jllsamaka in er~ööriks ab 

pid da ovaal et ajeed, mill kü..l. b lai rocaille' n1kerdor-
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namendiga ka.anistatwl trepp \1.1akorrusele. Jlä.rgitagu ka .ad.taeid 

rokokoostiilis uksi, aäj,~inu.d l.aekarniise jm. Xahjllks o paljud 

ru.u.mid pahj a.l1lwl t ü.mber ehi ta tu.d. 

Re&ttlaarse pl.aneer-in ga pargi põhiosa asu.b peahoone taga. 

Piltarguse mW.triga piiratud p~udeaJ.a. o.n l.iigendatu.d rist- ja dia

~naaJ. teed ega,. keskel on moodustanud vä1lte iiJUls:rpne plats, ku.a 

on aSQllud arvataval.t :m.i.ngi pargi templike. Feahoone ette kulgeb 

kaarj as sissesõidu. tee, .samas paikneb ka tiik. 

Jlõisamaj a ja park on rahul.davaa tehnilises se:i.stmd is. Pä

rast kooli la.bkWaist on hoonet hoolelanud s-ovhoos, praegu on kä

sil teaa kohandamiae olmehoaneks. 

e) fotod: 

1.. Peahoon.e. Vaade esikü.ljele. 

2. Hoone tagakillg. 

3. Peab.oone. Vaade :fuajee võlrtstiltul.e. 

4. frepp te1se1e korrusel.e. 

5. Uks s1sea.stest-. Tagaplaanil. treptrirma-tia. 

6. Saal.1 · alta. 

xoostfi3ad: 

lltPI gr11pijuht, a;i aJ.oolane 

TAMU juhtiv inspektor 
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