
15. KALLIKULA mõis (Kellikiill). Kõrvalmõis, ku.u.lu.s Lu.stivere 

mõisa ju.u.rde~ 

Põl teamaa ir/n, Lu.stivere kolhoos ( Põl teamaa k1helkond). 

Peahoone hävinud. Nagu. varemeist järeldab, oli väike U.hekordne 

paithoone. 

Kõrvalhooneid arvu.kal t kuid enamus varemeis või säilunud osa-
-

li sel t, needki ümberehi tatlllt. Olu.lisemad on: 

Laadad moodustasid suure maakivist krohv1mata saintega ehitie-
. 

teploki, hooneatatud külgedega hooviruudu.ga. Võisid pärineda 

XIX saj. III veerand 1st. Säilunud osad kaasajal kaetu.d eternii 
I 

kattega viilkatustega. 

iüõliselamu. on mEdal., k.rohvitud saintega (kaasajal) pikk ja 
. 
mail al kivihoone, madal. viilka tu ee ga. Kaasaj al u.la tu.sliklll. t 

ümber ehitatud. 

A!,! - maakivi.st krohvimata pikk poolkelpkatu.sega ( laastu.katte

ga) hoone. Aknaavad raami ad pai tlangidega, uksed tellistega, 

ustel lamedad kaarsillased. Akendel suurepärased raudlat1st 

aepistatud trellid, uksed rombiku.ju.liae laudistusega plankuks 

Seinte maakivide vaheline krohv dekoratiivselt täidetud kivi

kildu.dega. Võib lu.goda XIX saj. II poole keskelt pärinavaks 

ehi tu. seks • 

.ill (?) -uuem, maakivist lihtne villkatusega ehitus, kaasajal 

kaetud eterniidiga, võib pärineda XIX saj. lõpust. 
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Rehed aäilunu.d kas ümberehi ta tud hoonetena VÕi varemetena • . 
Olid sau.red maakivihooned, laJ.ade tellistega ääristatu.d ja 

kae.rsillustega kaetud u teavadega XIX saj. keskpaiga ehitised. 

Vesltikompleko paikneb õise..siidamikust 1,0 km kaugusel. Koosneb 

möldrimaj t-vesiveskist, aida.at ja hollandi tuulikust. 

fuulik laotud tahumata maakivid est, krohvi tud, alma- ja llkse

avad laotud tellistest. Vesti esimene korrus silinder, kõrge

mad korrused - koonu.s. Säilunud veski kere ja vahelaed. Võib 

pärineda nx saj. II poole keskel • 

~ - väike krohvimata kuid kivikilduaega dekoreeritud vuu.gi

vahedega maakivihoone, kaetud kelpkatu.aega, kaasajal katteks 

etern11t. Võib lugeda samaaegseks tu.ulikuga. 

Vesiveskiit on säilunud eluhoone oa • Oli keskmise suurusega 

maakiviboone, mis teostatud samas telmikas nagu ait, samaaegn• 

tuu.likuga. Kaasajal kaet11d et rnii tkattega v.iilkatu.sega, kasu· 

tatakse elamuna. 

Park mõisal paudus, oli pärnaela rida peahoone ees ja väheselt 
. 

leh tpaid aia ümbruses. 

Külaatatud ja pildiatatud 1973. a. 
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