
53. TARAKVERE mõis ( Terrastfer). .RU.U. tlimõis. 

Saare lr/n, "Lembi tu" kolhoos ( Torma kihelkond) • . 
Peahoon on Uhekordne, kõrgel aoklikorrusel suurem telliski-

. 
vihoone, eoklikorrus maakiviat. Omab lakat~be hoone otstel. 

Seinad krohvi tud, kusjuures hoone nu.rkadel ja akendel-ustel 

lai k:rohvi tud ehisraamid. Aknalaudad e kõrgu.sel t lm.lgeb 

kitsas ehisvöö. Katus eter.niitkattega viilkatua, laia rääs

taga, sarikatest viimane paar koos penniga avatud. Aknad 

reeglipäraselt väikesed, kahepoolega. Lakka valgustavad rom

bi- ja :ristikujulised väikesed aknaavad. Hoone pärineg D'X 

saj. J.õpu.st, on hiljuti maha jäetud, halvas seisundis. 

Xõrval.hoon id hajali rühmades, mida tingib mõisasüdamiku 

asend reljeefil. Olu.J.iaemad on: 

Ait-kuivati on kõrge kahekordne hoone, mille esimene korrus 

suurtest lõhutud kiviplokkidest, nurgad laotud kvaadreid mee 

nutava ladumisviisiga tellistest. Korruse lõpetab lai, ham

maslõikega dekoreeri tu.d vahevöö. Teine korrus ·tellistest, ka 

tu.s laastakattaga viilkatus, mille viimane sarikapaar avatud 

Aknad ja uksed ääristatud eenduva ehisraamiga, laia aknalaua 

ga ja kaarja kaarnisiga, silluse& kohal, Ehitus nx saj. lõ

Pilet VÕi saj andi vahetusel t. 

Hoonega liitub Uhel kaljel vanem krohvitud välisseinteg 

maakivist ait, mille esifassaedil paar väikest 6-ruuduga 

altent ning lai, lameda kaarsillusega kaetu.d kaaristuga varju 

alune. Selle taga alles algne plankuks, kaetud rombikujllli

selt vooderlaudadega. Hoonet katab eterniitkattega poolkelp

katus. Võib lugeda XIX saj • keskp ga ehi·tuaeks. 
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Töö,listemaj a-m~ anduehoone on pikk ehi tu. s maaki vist, avad e . 
küljed ja nu.rgad telliakivist seintega, kaetud eterniitkat

tega viilkatusega. Hoonet võib lugeda XIX saj. II poole 

keskpaiga ehi tuseks. 

Ma~ andusho Ol!,e (?), mil.le algne ots tarve raskelt määratav, 
I 

on ehitatud analoogilises laadis ja samaaegne ku.ivati uue 

o eaga (lõhutud suurtest granii trabnudest. kaarj ad avad tel

listega jne.). Hoonet katab laastukattega poolkelpkatua. 

l!õ13as oli ;vesi- ja tu.u.leve§lki, millest alles vare ja madal 

tuuliku. vare. Viimane oli suur maakivist ehitus teenindus

rõduga aimesel korrusel. 

Park väike, omas kaks dominanti. Avar puudega vabalt piira

tud väljak peahoone tagakllljel, avades vaated viimasele. 

Teiseks dominandiks on puud ega piiratud v ski tiik. Ji>argi 

seisund ~ halb, tiik alla lastud. 

Külastatud ja pildiatatud 197l.a. 
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