40. SUUREJ.L.iiliTRU mõis ( Gro,?-Le vhtigall ). Rüütlim õis.
Martna k/n, Lähtru 8-kl. kool (Martna kihelko nd).

Peahoon e on üsna suur kahekor dne paekivih oone, mis kaetud kõrge
kelpkat use ·a (kattek s eternii t). Sellel on lai, sügaval t profileeritud ja eenduvad räästak arniisid . Sellest madalam al on võrdlemisi lai, profile eritud vahevöö . Profile eritud vahevöö on ka
korrust e vahel, mis ei ole säilunud esi- ja otsafass aadidel .
Iv1adal sokkel omab kitsa simsi. Hoone esifassa ad on liigenda tud

•
)

kitsa, ühe aknaga külgris alii tid ega ning 1 aia, 3 aknavah e laiuse
keskris aliidiga . Risaliid id eenduvad väga kergelt . Tagafas saadis
risaliid id puuduva d. Tegelik ult asus algselt keskris aliidi ees
tugeval t eenduv kahekor ruseline lodza. See oli kaetud lameda
kelpkatu sega, mille nurkade l olid nelj atahulis ed paarissa mbad
mõlemal korruse l. Sammast el olid baasid ja kapitee lid, korrust e
vahel oli ballust riga rinnati s. Alles on teisel korruse l lodza
tagasein a liigenda vad lihtsad liseenid iga akna vahel, nurkade l
paarisl iseenid . Lodza on asendatu d lameda kolmnur kviiluga , .mille
karniis id kordava d räästak arniise. Samasug used kol.mnu rkviilud on
ka kül-gri saliitid el, kus viiluvä ljadel on ovaalsed aknad tähekujulis e raamist ikuga. Risalii tide nurgad olid varem kujunda tud
nurgalis eenideg a .
Hoone põhikor ruseks on teine korrus, kus on suured, 6-ruudulised aknad. Alakorr usel on põhilis elt 4-ruudu lised aknad. Esifassaad is on iga peakorr use all ka sokliko rruse aken, tagafas saadis osa sokliko rruse aknaid puudub. Kõik aknad omasid krohviääriseid , .mis säilunud osadel akendel . Hoone kesktel jel on esiküljel sokliko rrusel lameda kaarega uks, samasug une avanes ka
teisel korruse l lodzale (muudet i l96o. a. lõpul). Samalaa dne paik·
neb ka hoone tagakül jel kesktel jel teisel korruse l. Esifassa adi
vasakul tii val paiknes varem keskris aliidi kõrvol sokliko rrusel
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kaks kaarsilluseg a akent teiste nelinurksete kõrval, mis muudeti
samuti l96o.a. lõpul. Aknad on rühmitatud kahekaupa, äärmised
eraldatud. Hoone katusel on sümmeetrilis elt paigutatud kolm kõrget korstnapiipu , mis omasid algselt eenduvaid otsakarniise .
Peauks omab kitsast profileeritu d krohviäärist , ukse paremal nurgal on raidtekstiga kiviplokk daatumiga ja tähtedega:
"d.8.J. 1856 11 • suur, kahepoolega uks on jaotatud kaheks pinnaks,
kusjuures tahvlid on piiratud profileeritu d kaarjate liistudega
ning tahvlid kujundatud suurepärase rokokoo-deko origa ( akantus,
orvandid). Sama stiilse, kuid lihtsama dekooriga on kolmeks pinnaks jaotatud

tahv~ldisega

sisetreppide käsipuudel.

siseuksed. Rokokoo-deko ori leidub ka

uumid on hoones anfilaadsed.

Hoone on seega barokkstiili s, kusjuures sisekujundus on
rokokoolik. Ta võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. Lodza
võis pärineda ukse kõrval märgi tud aastast. hoones on kool ja
ta on heas seisundis.
Kõrvalhoonei d on arvukalt, nendest osa on seotud peahoonega ansambliliselt , enamik paikneb aga funktsionaal setes rühmades üm-
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ber pargi või sissesõidute ede äärtel. Olulisemad on:
M:eierei on väike krohvimata maaki vihoone, mille nurgad ja aknad
on piiratud paekivide või tellistega, kivid lõhutud. Need on lao
tud hambuvate plokkid ena, krohvi tud. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatu s, katteks plekk. Katuseräästa s on eenduv ja
astmelise profiiliga. Aknad on väga suured, kahepoolega ja 8-ruu
duga või kolmepoolsed , 12-ruuduga. Hoone võib pärineda XIX saj.
II poole keskelt või lõpuveerand ist.
~ on väike, krohvitud paekivihoone , kaetud laastukatteg a pool

kelpkatusega , millel kitsad, üleulatuvad räästad. Ehitus võib
pärineda XIX saj. II poolest.
Tööliste maja (?) on keskmise suurusega krohvi tud pae- ja maaki-
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vihoone, mis kaetud kõrge, laastukatteg a viilkatusega . Otsviilv.d
on kaetud püstlaudadeg a. On erisuurusi keskmise suurusega aknaid
millel 8 ruutu või 24 ruutu. Ehitust on rekonstrueer itud, ta
võib pärineda algselt XIX saj. I poolest või on veel vanem.
Kuivati on suur, kahekorrusel ine, lõhutud maakividest hoone, mis
kaetud laastukatteg a viilkatusega . Sellel laiad üleulatuvad räästad, mida otsviiludes kannavad kujundatud ots te ga kansool tal ad.
Hoone nurgad on laotud suurtest, puhtalt tahutud paekiviplokk idest, mis laotud hambuvate kvaadri tena. Samalaad sel t on ääristatud avade küljed. Paeplokkide st on ka avade lamedacl kaared, kus
eendatud lukukivi. Otsafassaadi s on keskel lai uks, millega
liidetud keskmise suurusega aknad külgedel. Akendel on 12 ruutu.
Samalaadsed on ka ühtlaste vahedega paigutatud aknad külgfassaaJides. Otsviilus on suur viiluuks, mis kaetud lihtsate sepistrel
lidega. Seinte pindu on dekoreeritud kividevaheli sse krohvi asetatud granii tkildudega. Ehitus võib pärineda

nx

saj. IV veeran-

dist.
Tall-töölism aja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud paeki-
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vihoone, mille otsale on ehitatud ilmselt kodanlikul ajal mõned
toad puidust. Hoonet katab rookattega poolkelpkatu s üleulatuvate
räästastega. Hoone algsed välisuksed on val gmikuga , kahepoolsed
ja tahveldisega . Algsed talli aknad on larnedad, keskmise suurusega, 8-ruudulised . .tJ.gne ehi tu s võib pärineda XIX saj. I pooles
Tuulik on krohvitud paekivihoone , mille keha tõuseb puhtavormili
se tüvikoonusen a. Aknaid on vähe ja need on väikesed. Välisuks o
kaetud lameda kaarega. Tuuliku tiivad ja ülekandekon struktsioonid on hävinud. Ta võib pärineda XIX saj. keskelt .
Ait sissesõidute e äärel on väike, lõhutud maakividest krohvimata
I

müüridega ehitus, mille avade küljed ja nurgad laotud puhtalt
tru1utud paekiviplokk idest hambuvate kvaadritena. avad on seejuu-

- 4 res kaetud kaartega, ustel lamedatega, akendel kõrgetega . Bhitust katab hilisema päritoluga viilkatus, katteks laast. Ehitusaeg on raidkiviga dateeritud: 1862.
Tall on

11

L 11 -tähe kujuline tiibadega ehitus, mille paekivimüürid

kaetud pr i tskr oh viga, osalt ka silu tud pinnaga krahviga. Hoone
nurkadel on laiad nurgaliseenid. Katus on laastukattega ja üleulatuvate räästastega poolkelpkatus, mille all astmelise profiiliga lai räästakarniis. Aknad on ruudukujulised, väikesed
ja 4-ruudulised. Hoone võib pärineda peahoonega samast ajast
või XVIII saj. lõpust.
Laut on sissesõidutee äärel eelmise hoone vastas ja kordab eelmist vormides ja materjalis . On jälgitavad mõned kõrge kaarega
uksed. Katus on kelpkatusena ja tema kitsas räästas toetub astmelise profiiliga räästakarniisile. On seega eelmisega samaealine ehi tu s.
Park on suur ja seejuures kitsas, regulaarse planeeringuga.
Pargi ette koonduvad korrapäraselt kolmelt suunalt alleedega
sissesõiduteed. Esiväljak peahoone ees on poolringikujuline ja
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liigendatud ovaalse tiigiga. Esiväljaku äärtel on tihe, vabakujuline puistu, mis servadel piiratud korrapäraste puuderidadega. Uks sissesõiduteedest on orienteeritud peahoone fassaadi
keskteljele . Hoone ette viib poolkaarekujuline ettesõidutee.
Hoone taga on väike väljak, mille keskteljelt kulgeb tee pargi
sügavusse. Seal moodustub ümmarguse keskväljakukesega diagonaal- ja ristteede süsteem, mis osalt ääristatud puiesteega.
Puiesteed on ka selle regulaarse kujundi külgedel. Hoone tagaväljaku äärtel on üksikult vabalt paiknevaid puid, pargi müüri
äärtel aga puuderead. Pargi lõpetab aed, kus väike tornilaadne
krohvitud paekivihoone. Ehitus on kahekorruseline, kus sokli-

.

korrus on madal, eraldatud simsiga. Ehitusest säilunud varemed,
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ta võib pärineda veel XIX saj. I poolest. Pargi tagaosa on
piiratud kiviaiaga. Pargi seisund on rahuldav, kuid valdav osa
vanemast puistust, eriti alleedesüsteemid on vanad ja väljalan g evad. Valitseb vaher, vähem on saart, pärna, tanune.

Külastatud viimati 197o. a., pildistatud 1963. ja 197o. a •
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Peahoone esikülg.
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Suur e..,.Läh.tru, mõis.
Peahoone peauks.

