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135. VENEVERE mõis ( Vennefer). Rüütlimõis.
Laekvere k/n, sovhoos

11

Kalev" (Simuna kihelkond).

Peahoone on hävinud jäljetult, tema asukoht on läbitud rekonstrueeritud maanteega.
Kõrvalhoonei d ei ole palju, nad moodustavad peahoonega teataval
määral seotud korrapärase ansambli. Olulisemad on:
Valitsej~aja

on keskmise suurusega, krohvitud paekivihoone ,

ühekordne, kuid. omab kaasajal osaliselt väljaehitatud lakakorruse. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatu s, katteks eterniit. Kitsalt üleulatuvate räästaste all on fragmente räästakarniisidest . Aknad on kaasajal moonutatud kujuga. Ehitus võib
algselt pärineda XIX saj. I veerandist.
Laut on väga pikk, krohvitud paekivihoone , mis kaetud viilkatusega, räästad kitsalt üleulatuvad, katusekattek s laast. Viilud
on kaetud püstlaudadeg a. Omab võrdlemisi suuri, 16-ruudulisi
aknaid. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
T'öölistema,j a-t all? on tema suhte s täisnur ga all. See ehi tu s on
õhukese krohvikatteg a paekivist väiksem hoone, mis kaetud laial
üleulatuvate räästastega viilkatusega , katteks eterniit. Otsviilud on rõhtlaudadeg a. Viiiude servadel on laiad tormilauad,
viilu all lai veelaud. Viil kaunistatud lwcaukse kohal profilee
ritud liistudest rombiga (petik). Aknad on seintea tagevate
pruss-lengid eea, elamupoolel keskmise suurusega, muudetud raami
dega. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
Laut on väga pikk krohvitud paekivihoone , millest müüris maakive. Hoonet katab poolkelpkatu s (eterniit- ja laastkate), millel
üleulatuvad räästad. On ebaühtlaselt asetatud suuri, lamedaid
aknaid, 6-ruudulisi. On ka katuseluuke viiikatuste all. Hoone
on ilmselt XIX saj. III veerandi ehitus.
(l.,.
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samal ehitusjoonel on keskmise suurusega ühekordne

puitehitus. Hoone on kaetud üleulatuvate räastastega viilkatusega, katteks laast. Viimane sarikapaar ja penn on viilus avatud. Seinad on kaetud rõhtlaudadega, viilud - püstlaudadega.
Aknad on väikesed, 4-ruudulised, ümbritsetud laiade piirdelauda
dega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust.
Töölistemaja-töökoda (?) on keskmise suurusega, massiivsete pro·
portsioonidega paekivihoone, kaetud pritskrohviga. Seintest kõrgem poolkelpkatus omab laiu, kaldu asetatud lihtsaid laudkarnii
se, mille all poolviiludes lai vöö. Katuse katteks on eterniit.
Poolviilu all on samuti lai, lame vahevdö. Boone nurkadel on
kits ad nur galiseenid • .Algsed aknad on kits ad, 6-ruudulised,
viilus on väike 4-ruuduline kitsas aken. Kõik avad on ümbritsetud laiade krohviääristega. Hoone võib pärineda veel XVIli-XIX
saj. vahetuselt.
Vesiveski on keskmise suurusega hoone, millel soklikorrus masinaruumiks tagaküljel ja põhikorrus, mis krohvitud paekivist.
Teine korrus on puitkarkassiga, kaetud osalt rõht-, osalt püstvoodriga. Viilud on kaetud samuti püstvood riga. Hoonet katab
üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks eterniit. Aknad on
erisuurustes, ühtlaste vahedega on nad teisel korrusel. Siin on
nad suured, ruudukujulised ja 6-ruudulised. Paisu tamm Avijõel
on laotud suurtest plokkideks klombitud maakividest puhta vuugiga. Üle tammi kulges varem Rakvere-Mustvee maantee. Veski ala
korrused või vad pärineda XIX saj. II poole keskelt, ülakorrus
ja tammi ehitused aga XX saj. algusest.
~

on keskmise suurusega, rajatud segastiilis. Omas ovaalselt

maanteega piiratud esiväljaku, mis piiratud tiheda, kitsa puude
ekraaniga. Peahoone tagaküljel asus väike ruudukujuline väljak,
millel piirdeks topelt allee pärnadest. Selle taga tiheda istu-
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tusviisiga vab apuistu, selle juures viljapuuaed. Pargi ühel
küljel vesiveski paisjärv, kuhu avaneb vaateid. Liikidest domineerivad pärn, vaher, nendega kontrastis küllalt palju kuuske.
Viimast on koos saarega palju ka kõrvalhoonete vahel.
Maantee, mis läbib mõisasüdan t, oli pikalt sillutatud mun aki vid ega.
Park on eb arahuld avas seisundis, esineb võsastu.mist, maj andushoonete ümber on puid vigastatud.

Külastatud viimati 1972.a., pildietatud 197o.a.
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Venevere mõis.
Valitsejamaja.

Venevere mõis. Ait?

