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12. E!STVERE mõis (Eigstfer). Rüütlimõis.
Imavere ~n, Imavere kolhoos (Pilistvere kihelkond).
Peahoone on keskmise saurasega Uhekordne tellisk1v1eh 1tas,
omades soklikorrase ning akendega poolviilades se avanevald
t
J

lakataba nii hoone otstel kai ka keskosas. Viimase aknad väljuvad esifassaadil e keskteljele rajatQd pealisehitus es. Hoone
katab kõrge laastu.k.atteg a poolkelpkatu a, mis omab laia, pro:fi
leeri tlld räästakarnii si esi- ja tagafassaadi del ning otsafassaadi poolkelba kolmnurga all. Esi- ja tagafassaadi de seinapinda liigendab veel karniisi all paiknev lai ehisvöö, sama
kulgeb ka otsafassaadi del poolkelba-al use

vahe~döna.

Karniisi

omab ka sokkel. Hoone aknad on suured kahepoolega kuueruuduli
\

aed aknad, v. a. peaust äär1stavad ki.tsad ühepoolega almad.
Pealiaehitis e keskeet akent äär1stavad kitsad petikaknad,
akende all liigendavad seinapinda tahvlid. Pealiaehitis e
kelpkatuse räästakarnii s omab profileertngU all kitsa hammaskarniisi. Otsafassaadi de seinapindu ilmestavad ka poolvillude
seintel paiknevad sepistatQd ankrud. Hoone esifaseaadil asus
peaukse ees lameda viilkatusega hilisema päritoluga puitpalkon, kust laskus kõrge kivi trepp. Ruumid hoonea paiknevad anfilaadselt, keldrid on võlvitud tonnvõlvideg a. Säilunud on
ühe klassitsistl1 ku pottkiviahju riismed, millest järeldub,
et tegu oli väga kauni ahjuga. Ta omab profileeritu d karniise.
kaarniääi, mida äär1stavad baasi ja ltorintose kapiteeliga üm
sambad, faasitud nurk! dekooriga. Hoonet võib lugeda varaklas
sitaistlik~s

ehituseks XVIII saj. lõpust või aajandivahet ll-

aelt. Ehitus on suures osas aiese langenud.
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Kõrval.hooneid omas mõis suurel arvul. kuid enamus neist on va
remeia VÕi kaasajal ümber ehitatud. Osa neist asetseb reeglipäraselt esiväljaku külgedel. Olulisemad on:
Tall - pikk maakivist krohvimata seintaga hoone, kaetud laas·tukattega kõrge viilkatu.sega. Hoone aknad ääristatud telliste
ga ning kaetud tellistest lamedate kaaraillustega. Võib luged
XIX saj. viimase veerandi ehitueeks.
Ait-kuivati - paekivist mõnevõrra vanemale aidale liidetud
suur kahekordne maakivihoone, mille seinad laotud puhtalt hea
müüritehnikaga suurtest lõhutud maakividest. Katus - viilkatu.s. Avad ääristatud ja kaetud lameda kaarega tellissillusteg
Kuivati korstnad lamedad neljatahulised telliskoratnad. Hoone
võib määrata XX saj. alguse ehituseks.
TäölistemaJ§ (?} on väike madivist, osaJ.t krohvitud välis-

-

sein tega hoone, kaetu.d la· stu.kut ega viilkst• sega. Aknad omavad lameda krobviäärise. Hoonet võib määrata XIX saj. II pool
keekp~iga

~

ehituseks.

on saur maakivist hoo.ne 1 mis arhitektu.urilt kordab talli

erinevuseks on a.i.nul t kõrge kelpkatua, mis kaetad kaasajal
e terniid iga.
~

on VÕrdlemisi su.u.:r ja mitmeosaline. Peahoone ees asub

piklik ristkü.likuku;juline esiväljak, mis ääriststud majandushoonetega, välj oku t liigendavad vabalt paiknevad puudegrllpid.
Peahoone taha jääva väljakaga kU.lgneb tihe pargiosa, kus jälg
küngaste st ( ilmeel t pargiehitised) ning aSLlb üks väga dekoratiivne tihe pärnaaJ.lee. Pargi tagakülg on avar ja stiilne
puisniiduilmeline üksikute puude või põõsarühmadega park, mis
avaneb maastikku "akendega". Ltikidest tammi, vahtraid, pärni,
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Palju sirel.eid, kuslapaid. Pargi seiaWld väga halb, mahajäetu.
ja risustatu.d, tugevalt võsastanud.
Külastatud viimati 1975. a., pildiatatud l9'Tl. a.
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