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8. K.A.AGVERE mõis ( agrimois). Kõrvulmõis, kuulus Kooraste mõisa 
juurde. 

Kanepi k/n., Kane ... i kolhoos (I..anepi kihelkond). 

Peahoo e põles 1~58.a. Käesolev s ajaks on hoone ase tasandatud, 

kuigi müürid osalisel· s~ilusid veel 1975.a. Ta oli väiksem ühe

kordne lakatubadega ning kõr e soklikorruae a telliskiviehitus, 

millel krohvitud se~ad. Hoonet kattis poolkelpkatus. Tema esi

fassaadi seinapind oli liigendatud kahe külgrisaliidiga, millede 

seinapinna.d omakorda rõhutatud ake:rJ.devaheliste laiade liseeni

de a. Viimaste pinnad samuti lii endatud. Aknad esi~assaadis 

paiknevad reeglipärt;tste vahedega, puuduvad olid asendatud petik

. e de ga (vasak oolsel külgrisaJ.iidil), aknad olid mitte stlured, 

4-ruudulised, kitsad &Vad, mis aäristatud lamedate krOhViääris

te a. Peasissepääs paikneb hoone parem oolsel otsafassaadil, 

mille ava lahendatud analoogiliselt esifassaadi akendele. eis

tel f ssaadidel, samuti poelviilus J 'knevad lakatubade aknud 

kujundatud lih samGJ. t . .f.rofileeri tud kitsad räastakarniisid olid 

aiuul t esifassaadil ning poolke ba kolmnurkade all. Ruumid olid 

anfilaadse süsteemi a. 

Hoone võis pärineda X saj. I poole lõpust või saj. kes-

kel , lahendatud klassitaimile lähed~ses laadis. 

Kõrvalhoone~d arvukult, orienteeri ud mõisasüdant läbivale maan

teele. Olulisemad on: 

Vesiveski - osalt maakivis , osalt tellistest 1 o ud seinte 

ühekordne ~ i~{ hoone, millest osak sutati veskin • ~elliskivist 

laotud hooneosal seinad viimistletud krohvikattega. Hoonet katab 

1 as ukat ega, seintest kõrgem poolkelpkatus, poolviilud Püot

laududest. Ehitus võib pärineda XIX s j. II poo~e keskelt. 
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Laut (?) on veskihooneua paralleelsel , ühise sisehooviga. Hoone 

on samuti .madal ja pikk telliaki iehi us krohvitud seintega, kae

tud on ehitus seintest kõrgema ,>ool eel katu ega, katteks kaas j aJ 

eterniit. Tõenäoliselt XIX saj. II poole keskelt pärinev ehitus. 

Elamu - väike krohvitud seintegu telliskiviehi us, millele liide

tud lõhu ud maakivides~ ehitatud majandusruwnid. Ehitust katab 

karniisideta, laastu!cattega poolkelpkatus, ning ta võib pärineda 

XIX saj. lõpust. 

Kuivati (?) on väike, tugevalt ümberehitatud hoone, mille esi~as 

sa~d on rõhtpalkidest, teised seinQd krohvikatteta tellistest. 

Ehitust ka-'.; ab laas uka'titega viilkatus. Ta võib pärineda XIX saj • 

lõpust. 

Laut (?)- tellistest ja lõhu·tud maakividest, krchvima"ta seinte

ga pikk ehitus, mida katab laastukattega, kõrge Viilkatus. !õe

näoliselt XI saj. lõpu ehi tu s. 

Pu:rk on avara. aiana. paisjbi.rve k·ldal, kusju res peahoone paik..lfJ.eb 

kõrgemal kingul. Lahendus be tasemelise vabaplaneeringuga, ruum 

liigend ..,·t;ud väheste puude uppide a ja iiksikpuudega, mä.rkimis

väärsel t paLju on kõrgeid dekoratiivpõõsaid ( .... irel jt.), sealhul 

eas ki tsaJ. aa-aJ.:ll osahoone ja maon ee vahelisel haljasribal. 

Par-is leidub nulgi, tammi. 

Kiilastatud viimati 1976.a., pildietatud 1973.a • 
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