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Võnnu k/.n, Võnnu sovhoos ( õnnu k:ihelkond). 

Peahoone o~ üheko dne keskmise suur· ~ega kivihoone, mis o ab 

kg,a ajal välj~elit&:~ild lakukorru.st mit esuguste t:·· tu::wakon c: e

ga • .tioone kutab ..,eintes kõrgem poolkelpka t.ta (katteks eter

nii t}, millel lai ~atmeJ.ise l>rvfiiliga r .. äs·taka.rniis. Hoonel 

on esikü.lj el 11aremal tii ·aJ. kitsas pikendus, mis esifossaadig 

ühel joonel •• oone taga on samuti väike, ilmselt hilisem väl

joehitun~ mis kae 'ud ühepeolea kaldoga katusega. Eai~a~suedil 

paiknev pikendus omab viilkatuse, mille rääatakarniis U.htib 

põhihoone karni1s1ga. Aknad on 'VÕrdlemisi suured, kõrged. Raa 

mid on kaassegsed ( 3-ru.u.dulised). Akn~ esi.fassaudi paikne,rad 

ühtlaste vahe ega, sissepääs ho nesse on viidud paremale tii

vale. Tagaküljel on aknad ebauhtlaste vahedega. Katuee_ on 3 

sü.mmeetrilisel t paigutatud koratnapiipu. 1u.mid on põhiosas 

anfilaadaasteemis. 

Hoone VÕib pärineda XI saj. I poole keskelt või II vee

randiat, ta on kasutusel ela.rDlllla ja hea s isundis. 

Kõrva:J.ll,ooneig on iiksiku.d, need on ü.morpalkideat ristnurgaga 

rõhtpelkhooned, mis kaetud laastRkattega poolkelpketuctega 

(ait, laut). 

Pal'k on keskmise suu.::z:.·usega ja kaheosaline. Peahoone ees on -
v~ik hal.j asala, mis üh ib kirikut ü.mbri taeva pnrgiga.. ujun

duaelt heatasemeline vabakujuline lahendus, kus kontrasteelt 

veher- ask-siberi nulg. Peahoone t aga on väike avatud d, 

mille taga pargi teine osa. See on ü.htla.sel t hajutatud puudega 

puistu, mille keskel on väike vä.J.\1 sinna istutatud nn. vabadu

setamme a. Selle istutas p·stor Ed.Ph.Xörber Liivimaal alu-

oegade pärisorjuse kaotamise ähistami eks. arg! t gaküljel 
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k. ..e, kus asu"" p ekoht - vaat p • Pargi paremal äärel 

suurep· ane pikk pärnaallee tihedalt iatutatlld pärnad st. 

argis jäl 1 ve l teisteat -1 puuderidadeat. Pu.uliikid ka on 

pärn, v er, tamm. Pargi seisund rahu.ld , eda on eb.i.tatud 

aued l d. 

Kalaatatud ja ·ldistatud 1971. ""' • 
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