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äk a lr/n, Xaagvere Eriinternaatko l ( õnnu. ih J.kond). 

täie ulatuse , te a kohal on ehi ta tud 

1950. -sta el väga suur 3-k rdn ter atkooli kivihoone .. . 
Algne Peahoone oli s ti awn- ja liig ndatud kivihoone, 

mil~el oli iihe- ja keskosa kahekorruselin 

1 l& liidetud olme ordne a iivn tornil 

hikor pus, mil

e tii hoone .. 

Ehitust kat d urdkelpkatua d. einavinnad olid r alilml. t 

liigendatud kern11s1d ja ah ?tSödega, hammaskarn i sidega 

ning kaarfriiat ga, katll 1 ol olu.utidega ii .. istatu.d e 

me tviile. Kõik aknad omasid s l edaid Või kõrgei k 

avasid. Palju oli k mitmesu.gu.seid veran.daaid ja la.htis~ 

palk eid. oone oli kujunda d histori teis· iJals stiilis 

p eudoba1!'ok11ke motii idega j~ ta ..,õis pärin da X a,j. lõ

pust. ä Isamaaaojas. 

Kõrvalhooneid o as is arvu.k , osa nei t olid seotud pea-
. 

hoonega ans blilisel t, kuid on ses hävinud. SäilWlu.iat 

on olulisemad: 

ali tsej ampJ a - äi tlb kordne kivihoon l atu.badega hoone 

otst 1. oonet kat b seinteat kWli kaks korda kõrge , S-k1v1-

k tt ga poolkelpkatu , .mill l enduvad ja proftleeri u.d rääe

takarnii id kiil f saadides ja poolviilu kelbakolmnurg W.l. 

Hoone akn on äike s d, pea ruudukuj ul1 ed, ääristatu.d i. -

s aste laudpiireteg , mis akna all omavad ki t Pr f'1leer ud 

ka.rnii i. Algne raamistik on 12-raudu.line. Ot viilu.a on laka

toa kahepool gu akna kõrval ka k1 as ühepoolne 6-ru.lldtllin 

aken. Ehi ·u.at võib lugeda eel X III saj. lõp V51 a.j di-

vahetu hoone • 
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Kuivati on -väike kahekorruseline ehi tu s kr oh 1ka tteta lõhutud 

maakivid st, ill avad ää:ristatud hrunbu ate plokkidena tel

list ga. oonet k~tab al ula~vate räästastega viilkatus, kat-

teks 1, aet. Kõik avad kaetud lamedate kaart ga. tu el on 

iiks sale, kuid kõrge neljatahUl.ine telliskiVJ.korsten ja ve l 

kõrgem n lja 3huline l !.ldadest tuulutuakor ten, lle~ laiad 

profileeri tud vahe- ja ots ernii id. Tuulutuskoratent katta 

plek -katus omab välj õigatu.d räästapi si. one ühel ot a

f saoooil poolkaarekuj t.üine ramp teise korrtls kõrgu.seni, mis 

ää istatud maak.ividega. itas võib _ärineda XX saj. algusest • 

.;;;.:;::..;::;.;;;:,.._,...~ on ehitatud suu.rt aeda piirava õrge akivist 

ringmüiiri siseküljole. Temast on aäilunu.d klaasitud osa ots

tele ehi ta ud kaks ru u.kujulise põhiplaaniga äikest maakivi

ehi tas , mllle seinad olid krohvi tud, ukoed raami -rud krohvi

ääri te ga. Ehi taa:i. ka avad laastilk ttega ja ld ast ü.lealatu-

vate rääst ste a kelpkatnsed. 

II poolest. 

ituaed võivad pärineda XIX saj 

Viinavabrik on aäilu.nud hoon t hu.vip vaim. See on aulll', 

liigendam ta kahekordn maakivihoone, ille kivide vahed 

laialt krohvitud ja d koreer1tud kivikildudega. Kivikildtldest 

mitmesuguseid piltkujundeid: kiriklld, elamud, rattad, hobused, 

iniJnesed (kaabtldega), ristid, jm.s.naivistlikus laadis on ka 

tekst: "Ka~a+epckoi b~O-Jab ning ehitusdaatQm: 1863. Hoonet 

katab seinteat kõrgem poolkelpkatus, katteks kaasaegne vormi

kiVi. Katusel on 1 i.ad, pro:fileeritud, krohvitud rä.äatakarnii

sid külgfassaadidel ja poolviilude kelb olmnurga all. Pool

viilu külged 1 on lai, lame öö. lgfassaadide räästakarniisi 

d all kugeb lai krohvl. tud vöö, mis allosas lõpeta d astmeli

se karniisiga. Se karn11s kulgeb ahevööna ka poolviilude all 



.. 

- 3-

Hoo e nur e d n kujunda ud laiade nu.r aa. il stri te ga. K sai

fassaad~ lii endavüd 4 Pilsstrit. Hoone ake desUstee on e -

rllkas. , i- j aga! ssaadis on põhiosa akendest kahel korru-

s 1, ii steise l·ohole aset .. tud r.:tudukujulistest ja 6-:ru du.l 

test akendest. Ioone esifassac.di iihel otsaJ. ja otsafassaadides 

on "'ba k .t korru~t läbi ad kõrged teravkaarelisad pe tikaknad 

v 1 a.kn ad. P e tiku ·te põhj d on kr ohv i tud. Osa p12 tiku id o.mav ad 

sllosas ukao, ü Ow teravkaare li a.k.na. eravkaareline on 

ka suur poolvillu aken. Kõik avad on raami ud laiade kro 1-, 

ääristeQa. See a on vabrik huvipakkuv ehitus, milles kõrvuti 

klussit istlikud j· pseudogooti otiivid. 

Viinavabriku otsale on eraldi ehitusena püeti ta tud kah -

korruseline U.ma:ra põhiplaaniga suur orn teravatipulise katu

ega, millel 1 as u.kate. Katuseräästa all on lai, rofileeri

tud ka:rniis. Korrus te vah l on lai lame ahevöö. Seinad 

erine alt vabrikust kr oh ikat g • ni ülakorrus ruuduku · u.-

lised aknad on ka tud lameda kaar ga., oma ad kr hviääris id. 

E amik akend st on petiku.d. Samu.ti on petiku.d enamik alakorr -

s altend st. Need on su.urenlad, teravkaarelised, s ti krohvi

äti.ristega. Teravkaar 11ne ka lta suar, kahepoolega llks . Torn 

võib ol~a vähe hili em põhiho ne t. 

P k o suur ning tmeos in • Peahoon e s on regulaarne 

piklik eeiväljak, mis piiratud ringteega. VäljakU keskteljele 

on suunatud sisse õidutee, ääristatud alle ga. äljaku keskel 

kaev põline künnapuu. Rin tee väliskUl i ääristab tihe par

gipui tu, ku puud rühmitatud vab alt. i· on s~~i ja tih -

d istu tus ii siga p .. nade gr ppe, iikailru.id iberi nulgi, lehi-

seid. Peahoone taga on väiksem m~ldterras ning kuni a.jõeni 

la ku.b väga pikk uudest liige dama a välj , m1d Um elt i 

liigendenud k t ed. Jõgi on peahoo est nähta • äljak n 
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ääriststud tiheda lehtpuupuistuga, mis eriliselt rühmit ata, . 
ü.htlas ekraanina raamivad väljaku. , kontrasti annavad vaid 

vähesed kuused. Põhil11kideks on vaher, jalak , pärn. Xo anda 

pargio a moodustab tagaväljaku paremal kUljel l~itt suurem leht 

puupaistu., mis tiheda Uhtlae paistwna laiub väljaku., Emajõe 

ja sinna su.ubuva Luutsna jõe vahel. Seda pargiosa läbiv vaba

kujuline t edevõrk ei ole säilunu.d. aanteedel on ka pärna- ja 

vahtraaJ.le sid. Park on sõjas tllge alt kclljustatud, keskosas 

tänapä val rekonstraeeritud ja heas seisundis, 

;) .metsistunu.d. Osalt piiratud kõrge taraga. 

j a1 ho oldamata 

· astatu.d viimati 1974. a., vil.distaind l96o. ja 1965. a. 
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