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34. PAJUSI mõis (Pajus). BüUtlimõis.
õl tsamäa lr/n, Pajusi kolhoos ( Põl teamaa kihelkond).

Peahoone on pikk ja võrdlemisi suur ühekordne telliskivihoone, mille keskteljal risti pikiteljaga madal pealisehitua.
Viimase katus jääb põhikorpuse katusega ühele kõrgusele. Põhikorpuat katab plekk-kattega poolkelpkatus, pealisehitist
samast materjalist madal. vj.ilkatus. Räästakarniisid stiiluclt profileeritud, korr seid

ere~dab

väljaehitusel lai

vahevoö, aamalaadne vöö on ka väg·. med ala kol.mnurkviilu all.
Hoone põhikorruse aknad väga kõrged, kitsad, 6 ruuduga, pealiaehitisel väikesed, ruudukujulised, 4 ruuduga, kolmnurkvii
lus sesm•ä5aken. Akende süsteem reeglipärane. Toad anfila

-

aed. Roonet võib lugeda XIX saj. I poole lõpust pärinavaks
klassitsiatlikuks ehituseks, säilinud on z/3 ehitusest, lammutatud vasak tiib

k~i

pealia hituaeni. Ulejäänu seisund

hea. Ka u tatakse korteritena ja ametiruumid ena ( ku.l tuurimaja
!;õrvalhooneid arvultal t, enamalt tugevalt ümberehi tatud VÕi
varemeis, paiknevad võrdlemisi omalaadses süsteemis, kus
peahoone ees moodustub ristkülikukujuline esiväljak, mis pikeneb omakorda ristkülikukujuliseks kahelt poolt hooneatatud
maj andushooviks.
Vali tsej amaj a (?) - Uhekordne kivihoone, kr ohvi tu.d välisae1ntega, kaetud viilkatusega, omab peaho

ga samal.aadsed

profileeri tud räästakarn11sid, karniis on ka otsafassaadi
kolmnurkviilu all. Hoone näib pär:l.nevat XIX saj. keskelt.
Kuivati - väiksem viilkatusega ja laia telliskorstnaga maakivihoone.
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M iere1 moodustab väikes

hooneterühma, mis kaasajal tugeval

iimber ehitatud.

,.!!! (?) väga suur ja huvitav maakivist maaaiivne ehitus, mis
kaetud viilkatusega ( kaasaj aJ. laastu- ja plekkkate). Hoone
esikaljel sein keskosas taandub, moOdustades pika, neljale
' iimarsambale toetava kõrgete kaarsillQstega kaaristuga varjualuse. Xaaristu kohal lai kolmnurkviil. Hoone rääatad omavad
laia profileeri tud karniiai. Otsviiltldes ü.mmargused aknad,
taken. Hoone seinad krohv

eaikUljel viilus ehisraamiga se
tud, ka

sammas"'~ik:

ja viilu.d, kuid esifassaadi kUlgosad ja

osa ka o"tea.fassaadi seintest mü.üritis krohvita, maakivid
vahed täidetud kivikildudega. Need pinned on liigendatud
petikutena lahendatud kaaristu.ga, milledel lai krohvitud rel
jee~ne

ehisraam. Fetikuid ahendab horiso taalne vahevöö.

EsiZassaadil on taolisi kearpetikuid 3 ja 3, otsafassaadidel
1 ja 1. Hoonet võib lugeda XIX saj. keskelt pärinavaks klas-

si tsistlike sugemetega. hooneks, on rahtü.d cWas seisundis.
Ve§iveski moodustas väga suur.e

mü.ürideea .hoonetekomp1eksi, m

m~akivist

paega tugevdatud

e t veskikorpus oli kahekord

.n e. Enamnaes varemeis või ümberehitatud kolhoosi remondi töökod ad eks. Võj,b lugeda säilunu hindamisel XIX saj. II poole
ehi tu s~k •
T'ööli~elamu.

-

(?) madal U.hekordne, hilisem

väike kivihoone, mille põhios·

~~~-~

pealiaehi tu.sega

näib vanimaina säili-

nud hoonetest- XIX saj. algusest.
Park võrdlemisi suu.x ( 6 ha), kaheosal.ine. Esimese osa moodus
tab piltlik, mõisast ku.ni l?õl teamaa jõeni laskuv iseseisev
pargiosa, mida eraldab peahoonest ristkülikukujuline esiväl-
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j ak.

Pargi puistu planeeritud põhijoon tea heataae.melis e vaba

planeeringag a, puud rühmitatud, kuid pargi alumises pooles

on lehtpuu-alle ed ning tiigid. Parki läbib pea diagonaal s
allee, mis algab raudkivist tanutud neljatahulis te tQlpadega.
uude ridadega on park ka kUlgedel t ääriatatud, kõrgemal va•

her, tamm; madalamal saar. Pargi sisemusse jääb piklik kitsas väljak.
Pargi teise osa moodustab ki vi.mü.tiriga piiratud ehisaed

väikese tamme-leh1se grupiga peahoone taga. Seisund rahuldav.
õisast kuni 1,5 km väike kUngaa, kus paikneb von
!ehl•J.de

perekonnt~almi'"4 tu.

Kcl.miotul väike kirikut meenutav

võlvitud kabel, mille ukse- ja aknaavad kaet11d lameda kaarsillusega, aknad kehel pool ust kitsad, lihtsate trallidega.

Ukse kohal lameda katusega torn. See telliskivieh itus on
r .akesti dateerit v. Võib arvata, et
kabeli põhios
ne sisse

praeg~ne

kuju on hiline,

VÕib a a pärineda veel XVIII saj. lõpust. Hoo-

langem~e.

Peale von

ahl'ide on kalmistule maetud keegi, kelle

hauaplaadil pikk ingliskeelne pühendus.
Külastatud viimati 1971.a., pildiatatud 1966. ja 197l.a.
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