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103. VAO mõis ( aokUll). BUUtlimõis. 

Koeru k/n, Koer11 sovhoos (X:oeru kihelkond). 

Peahoone on U.hekordne keskmise suurusega pui tboone, is kaetud 

kõrge laastu.kattega poolkelpkatl.lsega, omab lihtsa, kitsa rääst 

karniisi. Lakas, hoone otstel lakatu.be, mille aknad otsafassaa

dides. Hoone seinad vooderdatud laiade rõbtaate voodrilaudadega 

Aknad suured, ku.ueru.l.ldu.lised, paisutatud Uhtlase vahedega. Katu. 

sel teiste hulgas aks võimas korstnapiip, mis võis ,~l.llu.da man 

telkorstnale. Hoonet, mis algselt pärineb 

sest, hiljem korduvalt täiendatud. Ellifassaadi ja otsafassaadi

dela on nii liide tud koka ot afassaadidele avanevat kõrgete 

klaasit11d altendega kinnist palkonit, millistest säilunu.d tänase 

ni ü.ks, paremal tiival. Selleks ehitati poolviilu katus kelp

katileeks ning tema alla paig11tati klassitsistlikule käsitlusele 

lähedases laadis eklektiliae raamistiku.ga altendega kinnine pal

kon, mis avaneb otsidassaad is lw.jund atu.d ulualu.ses. See pal.kon 

võis pärineda nx saj. II poole lõpuveerandist, mil koos temaga 

liideti hoone tagakUljele samas otsafassaadis pikem kivist risa 

liitehitu.a. Hoone krob.Vitud, tema nu:rgad ja avadekliljed kujund 

tud nu.rgaliseenidena ja krobviääristega. Hoone kaetud laastukat

tega viilkatusega, mis vähe madalam põhikorpuse katuseharjast. 

Tema otsaviilus on lakatubade ku.uerul.ldu.lised aknad ning lakka 

valgustavad 2 väikest ruudukujulist akent ja kolmveerandringi

kuju.line aken nende kohal. Hoone esifassaadi vasakul tiival, 

kohal, kus lihtne varik:atu.sega uks, paiknea varem osal. t esi- ja 

kogu otsafassaadi hõlmav palkon, kinnine klUgedel t ja lahtine 

otsai'assasdil. P alkonil oli madal kolmnu.rkviil, mida toetasid 

4 saledat puidust toekaana orderi sam.mast, osa nende vahedest 

täidetu.d palustraadiga. Palkoni kõrged kabepoolega aknad omasid 

kõrge kaareava. Ehitise nu.rgad olid Umardatu.d. Hoonet kasutatak-
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se koolina, on rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid pargi piiridel, s.o. mõisasUdames, säilimud vähe 

needki väga ulatuslikult Umber ehitatud kaasaja vajadustele, 

nende algne otstarve raskelt määratav. Osa maj anduahooneid moo 

d ustavad kUlgedel t osaliselt hoone atatud nelinur ga. Olulisemad 

Ai ~kuivati-elamu (?) - krohvitud kivihoone, pikk ehi ins, mis 

osalt ühe, osalt kahekordne. Ehitust katab viilkatu.s. Aknad 

kõige erinevama suurusega. Võib pärineda XIX saj. II poolest. 

LaQt on lõhutud maakividest krohvimata välisseintega ehitus, 

millel laastukattega viilkatus, vi1lud seejuures laudadest. 

Avaküljed laotud tellistega. Võib olla XIX saj. lõpu ehitus. 

Park on suur ( 4 ha) Ja väga heas lahenduse s vabaku.ju.line park, 

millel peahoone asetatud ühele otsale. Hoone tagaküljel väike 

tihe puudesalu hoonele fooniks, peahoone ees aga pikk park, 

mis moodustab kUlgedel t vabade rühmadega kujundatud ovaalse 

välja, avaram peahoone ees, puudegruppidega VÕi iiksikpuu.dega 

liigendatud pargi sügavuses. Riihmad vali tud värvil t ja kujul t 

kontrastselt: kased, nulud, tammed, lehised, ku.used, vahtrad, 

on ka kastaneid. Mi t.med puu.deriihmad alt tihendatud põõsastega. 

Parg1st väljub maastikku. 3 alleed. Seda, ilmselt XIX saj. II 

poole alguses rajatud parki on nii kodanliku! kui kaasajal kil 

lustatud uute istutu.etega piki uusi maavaldusi. Pargi seisund 

rahuldav. 
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