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4 7. SAARE mõis ( Saarenhof). RiiU. tlimõia. 

Saar~ k/n, ''Lembi tu" kolhoos (Maarja- agdaJ.eena ki
helkond). 

P'9ahoone on hävinud, al.les vundamendiase. Oli kõrgel sokli

korru~el ühekordne telliskivihoone treppidaga nii esi- kui 

tagafassaadil. Ehitus oli barokkhoone XVIII saj. I poolest. 

Säilinud hoone esifassaadi segmentviilus asunud suur liiva

kivist .raidkivi von Bocki ja von PJ.nteri vappidega ning 

mõisa ehitusdaatumiga. Tekst: tt( )1lhelm Bock und (Hel)ena 

Plater haben ••• erbnen lassen 1730u. Plaat osaLiselt pu.ras

tatud, asub mõisateenijate elamu juures • . 

säilu.nu.d o aa., mit ed iimb erelli · atul t. As sid 

ansambliliselt. Olulisemad on: 

._...:E e ai välj aku. asaku.l äärel. Suur, massi i v.ne b arokkt:hi tas 

tülistesli ja maakividest mü.ü.ridega krohvi tud välisseintega 

ja võlvitud lagedega. Kaetud kõrge kelpkatuaega, kaasajal 

laa tukattega ja eterniiuiga. Esifassaadil sein keskosas 

taandub, moodustades suurejoonelise 7 avaga kaaristu. Kõr

ged, kvaadri tenu lao·rud tellistest kamosillused toetuvad 

massiivsetele neljatahulistele faasitud nurkadega tulpadele, 

mis omavad talumivööd meenutava profileeritud karniisi. 

Esifassaadi seinapinda liigendavad lo sokli ja kapi teeliga 

Dilastri t, mis kujundav d ka kaaristu tulpi. Räästakarniis 

lal1endatud rikka.l.iku. profilf!eringnga ning ehisvööga. Teiaed 

fassa~did t aolist kujundust ei oma. Aknad väiksed, lameda 

kaaraillusega, tiheda võrglltrellidega. Aida uksed väikesed 

kaarsillustega, ukaeplangud Qle löödud rauaga. Kaaristu ta

g~ lagi võlvitud ristvõlviga, mis toituvad seinas profilee

ri tud konsoolidele. Lagi kujundatud barokse stukkornamendigt 
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Ehitas pärineb XVIII saj. keskpaigast, on halvas seisQndis. 

Tall _ väljaku vastaskUljel on aida a nii mõõtmetalt kui kajun

du.ael·t analoogne ehitus. Pema maanteepooleel otsaJ. ltu.tsari 

korter, mille trepi ees rida suuri kivikuule . 

Teenij a te ele.mu (?) on aid aga tibel joonel esiväljaku paremal 

äärel. On keskmise suurusega ühekordne telliskivihoone pool

kelpkatuaega, kaetud laaatukattega. Omab eaifassaadil seina

pinda liigenda~aid 6 sokli ja kapiteeliga pilastrit, mis toe

tavad laia, profileeritud rääetakarn11ei. Aknad ranges aam

meetrilises reas, kujundatud laia ehisraamiga, mis dekoreeri

tud luku.kivigC:~.. Ehitus samaealine esi väljaku. ansambli teiste 

hoonetega, kasu tamieel elamuna, hea& seisundis. 

Analoogiline hoone asus väljakU vaataakülje~, on hävinud 

Teised kõrvalhooned, nagu moonakate elamud, lalldad jt. 

asusid pargi kü.J.jel grupis, val.daval t .kas havinud või moonu

ta·Lud ü.mberebi tusega. 

Tuulik põllul on sll,ur maakivist krohvitud seintaga hollandi 

tuulik laaatukattega kiivriga ning koonilisa kehaga. La~a

mas. Võib lageda XIX saj. I poole ehituaeks. 

Kõrt maanteel, mõis ~t 1,5 km, oli väga pikk maakivist kroh

vitud välissaintega ehitu.s, kõrge poolkelpkat~sega. Esifas

saadi k ako as sein taandus, moodustadee sügava varjllaluse, 

mille lGtetalasid kan.dsid 4 kuuetahu.liat telliasammast. Hoone 

otstel olid laiad väravad madala kaarsillusega ning ä.ärista

tud pilastritega. Otsviilus olid segmentaknad. Kõrtsi võib 

lugeda XIX saj. I poole klassitsistlikuks hooneks. Kaasa'al 

l96o.a. lõpul tundmatuseni ümber ehitatud laudaks. 
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Park on suur ning mi tmeosaJ.ine. Esimese o aa moodtlatab väga 

suur ristkUlikukujuline es1väljak, mis ääristatud hoo~etega 

ning vabalt grupaeritud puudega, jättes keskele pikliku ava

ra välja. Teepoolsel küljel tug v pärnaall,e, mis jätkub · 

maanteel ning järve suunas. §.iasesõitu tähistab graniittulpa 

dega värav. Peahoone taga asub pargi teine, kõige huvitavam 

pool~ Siin on tegemist selgepiirilise ja suurejoonelise re~ 

laarse pargiga tihtlascl t tasand atu.d rj.stkü.likukujulisel pin

nal. Kuigi XVIII saj. keskelt puid ei ole säilinud. on säili 

te tud V3lla planearing, seda kordikorralt uuendad es. Park on 

j ootatud keskteljal ja äärtel kul.gevate al.leedega ning nen

dega ristuvate 4 alleega. ruutudeks. Esimesed 4 ruutu väikse

mad, tcr;umiocd 4 pikljJnmwd. P2.rgi lõpetavad viimased ruudud 

on ü.lep:tnnulisel t täis istu 'ta tud fl Ümber pargi aga on avar 

pt."..udeta maõs:'·ik, et p"rk usub voore 4r lbel, on ta tähtis 

dominunt maustikus. Prxki häristnv~d alleed on kõrged, pUga

mata ü.heli:i.g11iscd puude.reed (vaher, kuusk), ka keskteljal 

paiknev ne~j ru:-ecline allee piirnadest on püeamata puudest. 

Seevastu ristuved ja külgalleed on pagetavateat pärnadest, 

mis algselt moodustanud tihedaid kõrgeid hekke. Esiväljak~ 

puictus leidub eksootiõest nule:i, llehi e:id~ hobukasteneid. 
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Pargi kolmanda, erald se ·eva osa moodustab vabakujuline 

park ja stutr looduslik parnoimets Saare järve kaldal järve

ja .me+sa1rahi elamu juttr.eo, ku.bu. viib mE5i3a väravast algav 

pikk, kuid väga tihe, dekorat ivne pärnaallee. Pargimeteaa 

kõrgel kankal perekonnametusepaik, kuhu maetud ka nn. •saare 

hu.ll k.r:l!lv" - Gothard k.:rahv tmnteu.i'fel. Kelmistu juures 

asu. s väik, ristpalkhoone - .kalmistu vahi elvnnl. Niiü.d varisenud 

Psr :rl. põh oee. seis'..m.d h .. lt t on risttst:;.tud ja metsistunud 

asid. Pargimetsa jQ jtirvoä.ür:Je :rru-ei e-:::i.aund rahu.J.dav. 

ülastatQd viimati 1974.a.J pildietatud 1966. ja l969.a. 
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