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Alclrti.l k,ln, Võõpstt 8-kl. kool (Ränina kihelkond). 

Peahoone o keskmise st1 uruoe a telliskiv:i.boone, seinad krohvi-

-ud. Hoone on ühekordne, tem· keskosale on risti Peale ehita

tud teine korrus, mille kõrge hari on risti põbikorpust atva

le viiikatusele, olles sellest kõr gemaJ.. 0 a katust kaetud 

eterniidiga, osa pleki a. K~tus omab kUlgedel lihtsa tuulekas

t ·laadse kitsa laudkarnij.si. 0 eviiludee katus ei ületa seina

pinda. Põhikorruse räästa 311 jookseb ümber kogu hoone (välja

arvatud esifassaadi keskosas) kitsas eenduv vöö. Väga ilmekas 

on hoone otse maantee äärele asetatud esikülu.: tema kahekord-.... 

sest keskosast ( 3 akna laiune) kahel pool on :fassaad taandatud 

nin õr ge sokliga ulual.use eenduvat räästast kannavad kummalgi 

poolel 4 doskaana o1·deri sammast, .c'lilleat kaks on täissammas

tP~a, kaks poolsammastena. Sammastel on jõulise plintosed ja 

abakused. ~sifassaadis ulualuste-vaheline kaskosa alakorruse 

kolme akna. kobal on eenduvad, karniisidega kolm.nurkfrontoonid. 

Põhikorruse aknad on kitsad., ku.id köreed, algselt 8-ruudu.l.ised. 

i.knad üla.korrusel on väi.keer:w.d, algsel 6-rutlä.u.lised. Pealis

ehituse kolMlurkViilude o. nogm~~tuknad, põhikor~usa otsviilu

ues laka~oa akende külgedel aga Paiknevad rombikujulised lakka 

v· leu,.stavad aknakeoed. JJ\.nad paikncv2d kõikides fassaadides 

koi.rapäraste vahede ea, puuõ.tlv~!.d · scnd av pet:i.k mad, nai teks 

ots fassaadides on airHll t 3 pc ika.Acn t al 1 orru. ·1. Hoone omab 

maakivist .ttJ. s t een uv kt.rniisiga soKli, osu l1oone alust on 

keJ lerd atu.d . 

Seeg8. on r:..eahoone ilme as kl sai ts'lstlik ebj_ tu s, iln1sel t 

jub s~j. II peole lõ ust. Hoone on kasu usel koolin ning 

äga heas s isundis. 
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Kõrvt~lhooned mõisasüdames pu.ruluvad. oned neist on ilmselt 

Qmber ehitatud ~eviku majadeks. 

P· r~ uud 1:, pez.Lo e u setutud o .. B .m cnte äärele, tema 

ta ' te US V .. ike • eti, is 1< ~ .Ub jõe S u.nar• • 

KUl~stat~d j pildi tatwi 1972.a • 
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