
16. SUURE-UMBJA õis ( Gror -Camby). Rü.iitl is. 

Kambja lq'n, K bja 8- l. kool ja Kambja sovhoos (Xambja 
kihelko ). 

Peclloone on su.ur liheltordne krohvitu pu.itboone, mis pooles 

o ·s kiilgf ssaadis väike

sed peaJ.eebi.tused, laltatube on ka hoone ots 1. ~oonet atab 

seinte t kõr .m poolkelpkatus, is annab h1 us 1 massiivsed 

pr rt ioonid. att s laa t, räästad on kitsad ja lih sa 

1 tkar.n.ii side ga. al.is h1tustel on kolmnurkviUud, mis pi1-

ratud samalaad s te karniisidega. Pealiaehi t11ste Vi1lk tuse 

n põhikorpuse ko.tu eharjast c.dW.amad. Esifaas adi viilu-

väljas on alle ur entaken., millel kiirtekuju.line raa-

m:Latu.s. K.ü.lgtassaadide on aknad ha.rvalt, kuid ühtlas vahe-

de ad on seejuures VÕrdlemisi suured, 6-ruudulised, 

ääris atud kõik (ka seeJllentaken Vtilus) laiad 1 profileeri tud 

piirdelau.dadega. eali hitu , mis krepib lemis fassaadis 

rää okarniisi, omab esifassaadi keskel aksakne., mis ääris

tatud kitsaste ühepoolega, 3-ruuduliste akendega. Sama on 

allk rrusel. Kes a äärtel aga on mõlemil pool Wts u.ur 

kol epool ga ja 9-ruu.udul1ne aken. Peaukse ees astla VJtrem 

suur u.i ~ erand a, abekordn , all külgedel t klaasi tud, U.lal 

a.vatu: • eraoda oli ka tud lam a viilkatusega, mis oli mõle

mil korru l eta d eklektiliee ilmega puitt~padega. !ei e 

korruse rõdurinnatis oli aluurse lõikega, rüästas kauniatatud 

pui tpi tsiga. Praegu on veranda asendatud äikese plli tesikuga. 

Ka ta akiiljel oll keskosa m g1 palkon, iin U.hekordne, ee 

ag ei ole säilinud, aid seinal kits as ahekarni1s. Siss -

pääsuelaks keldrisse ja majandusruumidesse on hoon vasakul ot 

a.uf as s il vä · e aed ilme tud väljaehi tu. aed. end e kohal kaks 

lakatoaSkent poolv~il 
' 

s · ·· ista d väikeste nelinurk ete 
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ja 4-ru.u.du.liste lclmake 1dega.. Lakatubade almad on väiksemad 

põhikorruse akendest, nad on samade mõõtmetega nagu peale-
. 

ehi. uee aknad tagafassaadis. Ruumid on hoones ant'ilaadsed. 

Hoonet võib lugeda tildjoontes klassi tsistliku.ks ehitu.

seka ilma 1 t veel n saj. sl.gu.saastaist. Ta o k tu.ael 

korteritena ning rahu.ldavas seisundi • 

Karvalhooneid oli mõisa Pal.ju, ku.:l.d nad on kas tugevalt iim

ber ehi ta tud VÕi hävinud. Hooned paiknevad funktsionaalaete 

gruppidena sissesõidu ede'l. Olulisemad ont 

Vesiveski on su.ur liigendamata kahekordne krohv1 tud kivihoone 

s kaetud kõrge viilkatusega. Kat eks on laaat, räästad tile

u~atu.vad. Aknad paikn vad iih.tlaste vahedega, on keskmise su.u. 

rusega, 6-ruu.dulised. iiluaken on seejuur~s kaetud kõrge 

kaare ga. Esineb ka petik aid. Iloone võib pä:rined"' XIX saj. 

li poole keskelt. 

eie.rei on keak.miae suurusega kroh im ta maakivihoone, .mil.lel 

hoone nurgad ja avoo äiiristatud ellistega hambuvate plokki

d ena. Algse id aknaid ei ole säi1tmud. Hoonet katab seintest 

kõrgem poolkel katus, millel katteks laas • Xii1gf'assaadid s 

ja poolviJ.lu kelbekolmnurga all lihtne lalldka.rniis. Hoone 

võib p .. ineda n.x: saj. II poole keskelt. 

Ai t-ku.ivati on väga p1klt krohvimata maakivihoone, .mis kaas

ajal ulatuelikult :rekonstrueeritud {eterniitkatt ga viil

katus, jms.). Algne ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt 

õi III veerandist. 

Ait-kelder on väike kitsas krohvi.mata maakiviehi tlls, mi 

· iiski Usna pikk. oone on liid tud peahoone paremale otsa

fassaadile. Ta on kaetud la.astukattega viilkatu.eega, millel 

püstlau.dadest otsviil, räästad kitsaJ.t üleu..l tuvad. Uksikud 
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avad (uks) on e d kõrge a.aravaga. Ehi lls võib pärineda 

X e j. II poole e ~t. 

Ait {?) on keekm.iae uuru.sega maakiviehitus, mille kroh ipin-

nast uJ. vad välja kivid e ed, krohv aga d oreer1 tud 11-

lust· ga. oonet katab kõr e laas a te ga viilka , millel 

tU ula u ad räästad. Avad o raami ud .krohviääristega~ see

juur s ü.hes otsaf ssaadis on kaks Utu' t kahepoolega u t, s 

omavad lam.edaid kaari. Uksed vooderdatud rõl tlaudadega. i-

t s õi ·· ined a X saj. IV veerand 1st. 

' 
s d omineeri val 

kak pikka Pf.II'alleelboo et, mJ. ithendatud · v eehitu.otega. 

Hooned on krohVitud kivi hitused, kaetud 1 lk tustega, mille 

laialt iilsu.latuvad räästed. Ubel ho el .. ilunud algselt ava

tud viiman oar a. aar ja- penn, teisel hoon 1 otsai'assaad 

ü.mber ehi tat• a ... mi iluk • oo e te akn d on V8rdlem1si 

suured, raami tud krohviääriateg • Ka e jal on ho ed tund -

alt rekonstru.eeritu.d, Uks näJ.teka rahvamaj ak • kuid algselt 

Võivad pärin da XIX • II poole lõ eerandi st. 

Vali aejrunaja on k skmis wuurusega kahekordne kiviehitus, 

kaetud . viilka~uaega. Hoo e on tän päeval täies ~l&tuae re-

konstrueeritud, algne ehi s võis Pärineda XI ·• Il po le 

Park on suur ja 1 e osaline, mil~e ·ingi kaks su.urt pais-
-
järve. Põhiosa peahoone j es on VÕrdlemisi väike. o ne ees 

on ovaals baku.jul.iselt looklava teega piira ud esi äljak, 

teine s a ugune t kõrval.. Esiväljak lasku.b paisjä:rveni, 

mis teda piirab kah lt kaljelt. Täljaku.l valitaevad oka puud: 

erakordselt dekoratiivsed lehised, aks ne~st on esti sell 

1111 vani.mad (ca 250 a.), ··s hargneb m pinn lt. Samuti 

gruJ erkivaid kuuski, nulgi j e tsuugasid omalaadse kol-
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le io in urgi k.iiljal. Tii 1 astask dal kõrgcndiku.l 

teeder1s põliste lo u like män idega, kust avaneb vaad pe 

hoon le ja tema ees laskuvale äljale. con aga s11ur, .mü.ü-

r · deg piiratud iljapuuaed, mis oli ka dekoratiivaia üle -

ande • 'J.:ein aed aslla v i te j amaja taga, samu.ti pi:lra ud .müü 

r.tga. Far i hiosa oodusta aga suur pargi.me ts kah 1 ool . 
pikka, lookleva kal.dajoone a teist paiajärve. elle par osa 

alguses tihe, kohati ritta is tatud puudega (põhiliselt pärn 

sa, mis läheb üle vä m.itm es.iseks leh - ja kaspuup1.1ist 

ille põhiosa moodustavad õliaed männid, on ka kuuaki, v -

her , pärna. iltk.ali.ku.l t on ar k.me t as dekor a 1i v põõsaid. 

Teed on abakujW.1sed, kulge ad paral.leelselt veehoidlaJ.e, 

vaat kohad on avatud e ale, osa asub veepiiril, osa aga ma-

ala el Uiva.KivipaJ.jandi e • etsas on välusid, mis arkee-

ritud kohati ka t dega. etsa kutsuti " ustmetsaka". 

arg!. seisund he , par tsas rahtüd v. Viimane rekonst-

r11eerimisel, eine paisjarv taastatud. 

Kalaatatud viima i 1975.a., pildista~d l96S.a. 
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