10. KAAREPERE mõis (Kersel). Riiü.tlimõis.
Tabi ver

k/n,

Ka

e pere c:oovhooo ( Palemuse k1helirond).

Peahoone on pikk Uhekordne ehitus, eaikü.lg madEil, liigendatud

.

va1.d väikese suJ.e ud verandaga, t gakü.lg kõrgel aokliJ., kusjuures pool hoonet on ehitatud laiemaks. Laiend võimaldas ktljundada väikese kõrge rõdti, mille katust kannavad lilrtsad
puidt1st ümarsambad lihtsa eklektilise puitrinnatisega. Hoonet
katab kõrge laastakattaga poolkelpkatua. Aknad kahepoolega,
kitsad ja kõrged.

Esi.fa~saadi

ühel kiiljal asuv peauks omab

lameda kaarega aegmantakent meenutava valgmiku. Hoone tervikti-

na võrdlemisi ilmetu, Võib pürineda XIX saj .. I poolest, laien
d us aga XIX saj. II poole keskel J.;.

Ka~u.tatakse

korteJ:'i tonu,

on halvas seisundis.
õrvalhooneid üsna arvtl.kalt, kuid enamik tugevalt ümbe:r ehitaud kaasaja vajadus eks. Olulia
~

ad on:

- väike telliSkivihoone krohvitud välisseintega, kaetud

poolkelpkatusega, kelbakolmnurga all lihtsa profiiliga karnii
Kasutati kauplusena, pÕles 1966.a.

suur ait - pikk krohvi tud maakivihoone, mis hilisemate juu.rdo
ehi tuatega l.aiendatud ning riklltud. Tuumiku moodustab stiilne
klassi tsistlik ehi tua, mille esifassaadi keskel sein taandatu.d, räi;i.~.:rtaat kannavad kaks tUsedat baasi ta, ku.id dooria stii
1.1 ilmoliste kapiteelidaga kivisammast, kolm7oerandsambod

äär1stavad ei seaatet. Aida uks varjualuse sagavuses kaetud
l.ameõ a kaaTaj.lluReea. Ri?.ästakarniiR J.Ed 1 profiJ.eeri tud, seinad viimistletud pritskrohviga, nurkadel ja avadel siledad de
koratiivvööd. Ehituse põhituumik XIX saj. algusest. Seisund
halb.
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'
Laudad moodu.s avad auru·e, lcolmelt küljeJ.t kiviehitiste a hooneatatud sise.hoovio.l ruud

'f

kuhu Paicu.tatu.d ka kiiti.n. Lau.tads

kõrval moierei. Hooneid rekonstrueeri tud.
Vesive ki on

Loppojal.

mad~

maakivihoone :tee kaldas suure paisjürvega

ekonstrueeritud. Veski

~uurde

kuulub tivihoone, mil-

le ühel otsal ait, ·teisel sepikoda.
Ansamblis on rida XIX saj. lõpupoolelt pärinevaid erinevas
ulatu.ses ümber ehi tatu.d E.Q.2:llakate ma.iu.
Park hõlmab ltü.llal t ouu.re ala ( 6, 5 ha), kuid on ebamäärase lahe.nd usega, Kaasajal suUl.. emalt osalt k su ta tud Glamu -:e ehi tand--

seks või aedade raj amiseke • .Al.gne laherulu.s VÕis olla segastiilis: mõisasUdamiku suunas orienteeri tuna

peahoonE~le

saabub al-

lee re.mmelgaist, mõl.sastidamikt.lst Pilt:kjärvele aga kulgeb allee,
mille ühe ääre moodustab tammede rida. Pargis leiö.ub veel vahtraridu. .ja

eaarealleid~

kuid ka vabapaigu1usega puudegruppe.

Park risuetatud, lõhutud hoonestusega, seisund halb.
KUlastatud viimati 197o.a.,

pildiata~d

l964.a.

