
58. VALGJÄRVE mõis ( ,eissensee). Rüütlimõis. 

Valgjärve Jr/n, Vulgjärve kolhoos (Kanepi kihelkond) •· 

Peahoone on väike ühekordne puithoone krohvitud seintega. Hoo

net on kaasajal. tugevalt rekonstru.eeri tud. ' em e on jo.u.:rde ehi 

ti:::.tud suur saal • .Algne ehi us on laiem hoone, mis kaetud pool

kelpke:,.tusega (.k~as .... jal katteks eterniit), omab lihtsa eenduva 

l~udkarniisi. Aknad on paiknenud võrdlemisi reeg].ipäraselt, on 

mitte suured, raamistus kaasajal muudevud. Algset ehitust võib 

lugeda IX saj. keskpaiga hooneks. Temas asub kolhoosi keskus 

nin hoone on heas seisundis. 

õrvalhooneid on arVUkalt, paiknevad eraldiseisva rühmana järve 

kaldarinnakul ning ei ole seotud peahoonega. E.p.amik hooneid on 

reaatatud ühte fronti piki järveääreet teed. Tähtsamad hooned o 

Viinav brik (?) on suur kahekordne maakivihoone, ehitatud lõhu

tud kividest, krohvimata. Hoone avad on äärist~tud tellistega. 

Aknad ja u.ksed on seejuures lameda kaarega, mille silluses ker

gelt eenduv kaarfrontoon. Roonet katab poolkelpkatu.s, mis kae

tud e erniidiga. Räästakarniisid on puidust ning profileeritud. 

Müürides on lihtsaid miiü.rian.kru.i.d. Hoone võib pärineda nx saj. 

III veerand1st. 

Laudad moodustavad suure hoonetega neljalt küljelt piiratud ma

jandushooviga hooneteploki, mis kaasajal väga ulatuslikult 

rekonstrueeritud. Põhihooned olid maakivist ehitused, kuid ei 

puudu ka pun sest tellises hooneosa.d. Ühel hoonel oli esifas-.. 
saadi keskosas laiem u.lual~e. 

Ait-kuivati on kahest hoonest koosnev ehitusterühm, ku.s vane

male aidahoonele on otsale liidetud risti uuem ku.ivatihoone. 

Ait on maakivist krohvimat~ seintega ehi us, kus lameda ·e en-
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de äärtel kasuta ud tagasihoidlikult tellis-t. Hoonet katab kõr

ge eterniitkat ega kelpkatus. Ehituse keskteljal eendub esitas

saadia tugevalt lahtine sammasportikus, mille laudadest ehita

tud kolmnurk.:t'rontooni kannavad 4 d~skaana orderi samma.st, tel~ib 

listest ja krohvitud. iiluväljae on väike segmentaken, viilu 

kuttev katus lllaiiub harj aga põhihoone katuse 1/3 kõrgusesse. 

See ehitisosa võib pärineda XIX saj. II veerandist. 

Ku.iva.tiosa on ehi ta u.d suurtest lõhutud maakivid est, sei

.nad on k.rohvikat ·teta, avad ää:ristatud hambuval t tellietega, 

kusjutlres nad omavad madulaid kaari. Otsviilus on kolmnurkeelt 

3 iimarakent, äärista ud dekoratiivselt tellistega. Hoonet katab 

viilkatus. Samasugune, laastukattega väike varikatus on ka esi

fausaadis ukse kohal. See hooneosa võib pärineda XIX saj. lõpu

a'"'statest . 

Kuur-ait peahoone juures on väike segaehitus peahoone juures. 

ema seinad on kivipostidest, mille vahed täidetud rõhtsalt pal 

kidega. Väga dekoratiivsed on postid, mis ehitatud põhiliselt 

tellistest puhta vuugiga müiiridega, kus tulpade keskosas sisse 

laotud jämedalt tahQtud graniitplokid. Nende vuukide vahede 

krohv on dekoreeritud peente graniidikildudega kuuseoksa-laadse 

peene töötlusega kujunditega. Hoonet katab laastukattega viil

katu.s. Ehi· us võib pärineda jtlba XX saj. oJ.gusest. 

Park on väga suur nin toetub Valgjärvele. 1' eahoone asub pargi 

Uhel äärel ning kujunduslikult on pargi põhiosaga siduma a . > 

Hoone ümber v~ike vaba piirjoone a väljak, mis piiratud külge

dalt mõne iiigiga. Pecl~oone juurest läheb allee suurde pargimet 

sailmelisse pargi põhiossa, kus keskse ala moodustab suurem va

bakujuline väljak ning teda ümbritsevad väiksemad välud. Kogu 

selle pargiosa lahendus vabaktljuJ.ine. Et kasutatud on põhilisel 

siin kasvanud looduslikku metsa, siis on park tihe, vabad on ai 

nul t väljakud. Puudega kaetud ala omab ka loodusliku aJ.usmetsa. 
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Teedevõrk on vabc.kujuline, lru.lgedes peralleelsel t järvega. 

Põhil.ii.kideko on pcahoon lllhedu.ses ä.rn, ta.mn, nu.lg. Pargis 

domineerib tumm, sc.ar, k sk, kuusk. :Pa.::q~i juurde kuuluval 

järvel. saar, kaetud lehtpuudega. Järve kaldsäilrele asetatud 

kõrvalhoone e rida mõjus samuti mo: st·ku.kujunduses. Pargi sei

sund rahuldav, hooldusraietega on aJ.usmetsa piiratud. 

Kiilastatud viimati 1974. a., pildiatatud 19&::7. a • 
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