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E0. VJ IM STVERE mõis ( aimastfer ).
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ill.U tlimõ1a.

"Boläevilt " kolhoos j a Vaimaetver e 8-kl..
kool (Laiuse kihelkond ).

Peahoone on suur ühekordne pui ehitus, millel paremal ot al
iiks !'Uu.mideg rupp tellistes t. Ehi tU;s omab lakatubad e rea,
mi

o.m

1ülj

F.!d taga!asoa :-Ail katuseakn aid. Osa tube omavad aga

ehit~

nii esi- kui tagafassa adil, mis kaetud pahikor-

puse katusehar ja kõrguse kelpkatua tega. Kogu hoonet katab
e~erni1tkattega

viilkatus . E.hitus soklikorr usel, seinad

vooderdat lld laudadega kuni aknalau.da deni

üstlaudie.t usegc:.,

kõrgemal tuulekast ini horisonta allaudist us ga. Aknad suured,
kõrged, laiade profileer i tud piirdelaud adega ja dekoratii vsete pindadega akende kohal, mille lõpetab horisonta alne

ehiefron oon. KJ.viosal aknad ää.ristatu. d laia krohvi tud raamiga. Hoonele kaasajal (l96B.a-) liidetud kahekordn e s1likt.. a-'v ellistost tiiJJhr;one . Hoone ... võib luE. da
!?I? Ole :..lgu .e:.. t pär·:iJJ.ev - ·s ehi tusek..;,
l.

ju .. e s

nx

saj. II

on ltasn tu sel koo11m ja-

e5. u.ndio.

Kõrvalhoo neid arvukalt, osa ansambli liselt esiväljak u kUlgedel, enasnu.sea tugevaJ. t ümber ehi tatu.d. Ollllisema d on:
~

-

s~ur

keasaj.,

maakivist ehitus

kntusekiv k

hed laj.al t kxohvi tu.

les ·

ku~~atud

kõ ge

ttet;~

n:.nr)

k~et11d

olg~elt

poolkelpk atuaega

viilkDtll(': . M til"itises kivide vatr

ohvi

t~J~i ~ud

:: ran11diki llud, mil

er1neve~aid dekor~tiivseid

kujund id

pr lli:t:t.li el t . õie;il fassasd :..delt kt id kõige mi tmeke sisemalt

esi:faasas dil: rattad, ringj.d, t:ib.ed, op il: a alid, kuuaed, lehvikud, ristid ja sisse "tikitud" ka ehituadaat um: 185!1·
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Hoone esifasaaadil äärtel ehiaraamiga petikaknad, mille üla-

.

osas kõrge kaa:L"e all sef'Uent- en. Hoone keskosa taandu.b, moo
dustades aUgava varjual.uae,

baasi ta, ku.id

ooria

ella laet(;;lli:J.s ikku kannavad

~api·t;eeli

meenutava .k piteeliga iimar-

s e.IIli!l. a t .

Tall ( ?) väljaku vaataakü.J.jel on omanud analoogilise arhitek
tuurse ja dekoorilahenduse, on tuge alt ümber ehitatud. Ilms~l

t eelmise l:10oncg·1 samact.l.ine.

Viin V;:bz·i,!c oli su.ur keld.ciGu

s intega

ho ordn

· ·ohvi tu.d välis-

aakivihooue, mille miiUrides jälgitavad, mitu ehitu.s

järku.. Võib pärineda XIX saj. keskel

kuni saj andi lõpuni.

Varemai s.

1Q.g_l1ste elami.! on maakivist krohv1mata lihtne

hi tu.s, k ....etud

viilkatusega. Pärineb XIX saj. II

oole lõpust.

~d..§f!

saj. lõpp) korpua alles.

hävinud, kuid U.ks uuem ( Y..I

See on pikk, madal, lõhl1 u.d maaki iidest viilkatusega ehitus,
tugevalt re.konstrueeritud •
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Seega on pargi esi.pool r ...., laa.rne, mia eralda
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