41. V.ÄIKE-LÄHTRU mõis (Klein-Lechtigall). Büütlimõis.
Martna k/n, n:K:aardiYäelasett kolhoos (Martna kihelkond).

Peahoone on keSkmise suurusega ühekordne puitehitus, mis omab
lakatube hoone otstel. Hoone on tugeYalt kanjustatud, ta on
kaotanu.d vasakul tii Tal osaliselt tagakülje ja enamiku kõrgest
katusest, mis remontidaga asendatud. Algaena säilunud katus on
seinteat kõrgem viilkatus (katteks eterniit), millel kitsad üleulatuYad räästad. Osalt on nende all säilunud vanemat profileeri tud kitsast puitkarniisi. Hoone seinad on kaetud laiade rõhtsate laudadega, nurgad kitsaste vertikaalsete kattelaudadega.
Viilu all on lai veelaud.
Aknad on kitsad ja kõrged, 6-ruudulised ja piiratud kitsas-

te, profileeritud piirdelaudadega, mille nurkadel kTaaderlõikelised pui tplokid. Akende kohal on profileeri tud eenduvad karniisid, mis toetuvad voluudilaadsetele

profileerin~ga

konsoolidele

Osa aknaid on varustatud puitluukidega. Aknad paikneYad ühtlaste
vahedega. Ka lakatubade aknad ja nende kohal viilu tipa.s paiknev lakaaknake omavad analoogilise kujunduse ja karniisi. Seejuures lakatubade aknad on väiksemad põhikorruse suurtest aken. dest. Viilu.tipu a.knake on r11uduku.juline. Hoone peauks on lihtsa
vaJ.gmikuga, uks on kahe poolega ning jaotatud kolmeks tahvliks.
Need on kitsaste, lihtsate profileeri tud liistudega ja tanvlitega. Uks on hilisem, kuid temale on kinni ta tud sunrepärane barokk-vormides sepistatud ukse käepide. Ukse külgedel on laiad
kvaaderlõikelised piirdelauad, ukse kohal oli aga akendale
analoogiline ehiskarniis.
Hoone siseruumid on anfilaadsed. Säilunud on vanem mantelkorsten, saalis on lagi peegelvõlviga. Sisetrepp

~a

ja siseuk-

sed on hilisklassitsistlike detailidega, siseustal on aga Tasest

- 2 kauneid barokkvor mides lukuplaat e ja käepideme id. Barokse
lõikega on ka üksikud akende nurgaraua d.
Seega võib hoonet määrata barokkst iilis ehituseks XVIII
saj. III veerandis t, mida on ulatuslik ult rekonstru eeritud
XIX saj. II

~eerandil

takse elamuna ja ta on

või keskel ampiirst iilis. Hoonet kasutahal~as

seisukorr as, varisemas .

~aJ.hooned

on hävinud, olid ilmselt enamuses puidust. Nad on
osaliselt paiknenud esiväljak u äärtel peahooneg a ühtses ansamblis. Säilu.nuis t olulisem on:

,ä1 (?) on keskmise suurusega krohTi tud paekiviho one, mis kaas

ajal ulatuslik ult rekonstru eeritud, kaetud uue viilkatus ega.
Hoone võib pärineda XIX saj. I poolest.
Park on keskmise suurusega , vabakuju lise planeerin guga, kus
peahoone ees on piklik esiväljak , puudest ja teedest liigenda~

mata. Piiratud on väljak tiheda puudeekra aniga. Hoone taga on
väike ehisaed, mis samuti piiratud tiheda, vabakuju lise puuderingiga. Valitseva d liigid on saar ja vaher. Palju on sireleid.
Park on hävimas, esiväljak ul on saekaater .
Külastatu d ja pildiatatu d 197o. a.

(l{
(

•

Väike~Läht~u~õis.

Peahoone esikülg.

Väike-Lähtru mõis.
Peahoone ukselink.

