
1. Mõisa nimi: M o o s t e m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Põlva raj. Mooslte k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Moeste näidissovhoos, Moeste 8-kl. kool 

( p eab.oone) 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, viinavabrik, karjalautade kompleks 

b) põhj endused: 

Peahoone on osalt ühe, osalt kahe põhikorrusega kõrgele 

soklile toetuv kivihoone. Kõrge katus on põhiplaanist tulene

vate rohkete liigendustaga ja paljude katusakendega. Must kilt

kivikatus on kontrastis heleda seinte krohvipinnaga, mida lii

gendavad tumeda ääristusega aknad. Hoone välisarhitektuur ter

vikuna jätab romantilise vana-vene arhitektuuri meenutava mulje 

Hoone ruumijaotus on põhiliselt säilinud. Sisekujunduses 

näeme historitsistlikus stiilis ahjusid ja ornamente. Mõnes 

ruumis on säilinud inglise stiilis pui tp aneelid. Omapärane on 

· läbi kõikide korruste u.latuv fuajee. 

Mooste peahoone näol on tegemist 19.saj. viimasest kümnen

dist pärineva historitsistliku m~isahoonega, Kagu-Eesti mõisa

arhitektuuri silmapaistva esindajaga. Kasutatakse koolina, teh

niliue seisukord rahuldav. 

Suur viinavabrik (dateeritud 19o9), mis asub järve kaldal, 

on liigendatud erineva kõrgustega hooneosadega. Kõik ehituse 

fassaadid on võrdselt kujundatud rikkalikus eklektilises laadis 

Ehitusmaterjaliks on tellis, kuid enamik dekoratiivsaid elemen

te: f riise ja karniise on valmistatud puidust. Dekoratiivset 

puitu on kasutatud ka aknaääristusteks. Vaatamata ma terjalide 
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ebaloogilisusela jätab viinavabrik siiski esindusliku mulje 

ning on üks omapärasemaid kogu Eestis. Hoone osade tehniline 
seisukord on erinev, halb ja rahuldav. Rahuldavas seisundis 
elukorterina kasutatav, halvas seisundis kasutamata hooneosad. 

Kõige suurejoonelisem kogu Maoste mõisaansamblis on ring

müüriga piiratud karjalautade, tallide jm. majandushoonete 
kompleks. Ehitusmaterjaliks on Lõuna-Eesti traditsiooniline 
lõhutud maakivi kombinatsioonis telli sega. Hooned paiknevad 
ringmüüri ääres, keskele jääb avar väljak. Majandushoovi on 
võimaJ.ik pääseda läbi kolme kaarvärava. Kõik hooned, ringmüür 
ja väravad on teostatud äärmiselt korrektselt. suurt tähele
panu on pööratud kogu kompleksi arhitektuuriliaela lahendusele. 
Ehitused on dateeritud 19o5.aastasse. Omab silmapaistvat kohta 
Eesti mõisata majandushoonete hulgas. Tehniline seisukord va
rieeruv: halvast kuni heani. Kasutatakse majandushoonetena. 

e) fotod: 

1. Härrastemaja peafassaad. 

2. Härrastemaja p argipooln.e 

3. Härrastemaja katus. 

4. Härrastemaja fu.aj ee. 

5. Härrastemaja fuajee. 

6. Saal. i lagi. 

7. Saali ahi. 

s. Saali kõrvalruum. 

9. Vi~avabriku esifassaad. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

fassaad. 

o. suuder 

K. Tilk 
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