25. KULLAMAA pastor aat (Golde nbeck) . Kiriku. mõis.
Kullam aa k/n, Kullam aa haigla ( Kullam aa kihelk ond).
Peahoo ne on keskmi se suurus ega ühekor dne osalt kellerd atud
puitho one, millel on tube lakako rrusel hoone otstel . Hoonet
katab seinte st kõrgem poolke lpkatu s, kattek s roog. Külgfa ssaadides ja poelvi ilu kelbruc olmnur ga all on räästa stel lihtne
eenduv laudka rniis. Sokli t eraldab lai veelau d. Seinad on kaetud rõhtlau dvood riga. Hoone aknad on keskmi se suurus ega ja 6ruudul ised, omavad kattek s kitsa karnii si. On ka luukid ega aknaid. Akende vahed on korrap ärased . Peauks asub hoone vasakpoolse s otsafa ssaadi s, kus tema ees on otsase inast mõnevõ rra
kitsam eeskod a. Selles on vähese d, muudet ud raamid ega aknad.
/

Eeskod a katab laastu katteg a ja üleula tuvate räästas teg9- kelpkatus. Ukse ees laskub kitsas ja kõrge, alt kaarj alt laiene v
kivitre pp madala , sirge äärise ga. Hoone katuse l on algseid ,
sümme etrilise lt asetatu d korstn aid (3). Ruumid on põhios as
anfilaa d s ed.
Hoone on kirjand use andmei l püstita tud

1845-~?.aastatel,

tema lahend uses on tunnet atav klassi tsistli k käsitlu s. Hoonet
kasuta takse haigla na ja on heas seisun dis.
Kõrval hooned asuvad ühises rühmas peahoo nega, neid ei ole palju
Ait on väike tahutud palkid est puhta nurgag a ehitus , mis kaetud
seinte st kõrgem a kelpka tusega . Sellel ülanur kades unkaav ad, kat
teks on roog, räästad on üleula tuvad. Hoone esifass aad on kogu
ulatus es taanda tud ulualu seks, kusjuu res räästa st kannav ad liht
sad ümarad puitsam bad, millel lihtsad ehhiin ja abakus . See
klassi tsistli kus stiilis ehitus võib pärine da XIX saj. keskel t.
Töölis te elamu (leerim aja ?) on väike ühekor dne puitho one, mis
kaetud rookat tega poolke lpkatu seba. Sellel ülal suured unkaav ad,
räästa d on üleula tuvad. Seinad on vooder datud püstlau dadega .
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EhituB võib pärineda peahooneg a samast ajast või vähe hilisemast, s.o. XIX saj. III veerandis t.
Park on väike, kuid väheste puude kasutamis e tõttu avara, vabakujulise planeerin guga. Peahoone ette jäab piklik, teedest liigendamata väli, kus teed suunduvad peahoone otstele väljaku
külgedel. Hoone otstel ka puuderübm i. Rohkem on puid grupiti
kõrvalhoo nete ümbruses. Vahtra ja jalaka kõrval on heledat
saart, tumedat kuuske, eksootide st lehist,. torkavat kuuske ja
nulgu. Pargi seisund on hea.

Külastatu d viimati 1976. a., pildi statud 1968. a.
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Ku.llama a pastora at.
Esikülg .

