
l. is .nimetus: L a 1. j l a. 

2. is liik: pe õis 

3. adr gi s ep r • J a Jvln. 
4. aldaj , kasu.taja: Laimjala kolhoos; Laimjal 

La.imj üa si(l jaoskond 

5. X tae alla ~etv obj-k id: 

a) ettep ekud: 

ans bel - peahoone, tal.l, ai~ 

b) põhj .ndv.s .. . 

küla . 
J 

L · j a va:rakl ssi taistlikku mõiaaan amblit ib luge

da are al ·heks at.itlsa.m. ks ja p e :lni aäiJ. . ...."u~LA§ · Pe -

oone ko01:1 tii.b .1 aü.mmfletrilisel t paiknevate aida j tal

~ie oodu.st :vad 18 .. ·- .9. saj and· arhi te-l: tuurila iseloomu.li.ku 

kompeJctae c()u..r 

Kooalttee kaakro -ka on ü.he orruselint.:, p ool.kelpkatu.sega 

ki t h.. aat maja. Hoone urga on .kujund au d vuht t ta,-

hu tu dolo.miitkva .. ri teg· ., laiade profileeri tud kar-

niiAidega. hoon~ tel~ ol a· a ekäi.gu t~ohol pr ikneb kolmnu.rkv1.1-

luga kaetud viil.j a h1 to.s. PiduJ.i.kkt· "ea treppi v avad s 

dolomiitlõvi - Saaremaa kiviraielur .te vej.di . obmak.ad, ku.id 

dekor tiivsed taidetööd - , treppisõidu pandused on äär1st -

tud kivipar p ttidega. nj sisemuses ~ei uat l arokseid 

pisdetail , .. ilinud on iik~ mautel i. Saa ilmek ja k -

lutletad proportsioonidega hoone on plistita d arvatav s i 

18.-19. saj 

tfl p ahoo e esi .. e vr1 .i aku 1a: m aa -~ .:. ja ait on 

aegade jook u.l ü.mber ehitatt d, kl: id n on P'~·ilitanud o 

s ed gab ar id id • dise talli nurkadel on säilinud k1 iplok 
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kidest k'Vaaderdua. J1!õlem.at hoonet võime dat erida 19. andi 

esimesse eerandisse .. 

~apäeval. on epial€Pe ansamblikavatis mõneVÕrra hä:t

ri tu.d, kuid läbimõeldu.l.t tali t.~eaes hõlpaal t ta.astatav teede 

ja piireta ü.mberplauee:rim.isega. Kõigi ld.rjeldatu.d hoon.ete 

tehniline seisund on rsn~ u~. 

a) ftl tod (nimestik): 

l.. Peahoone.. c;;;.aiie es.it'assaadil.e. 

2. Lõv1!iguu:rid peahoanQ trQpil. 

3. Peahoone tagukit)g. 

4-.. 'faJ.l. 

Kooataj ad: ICRl?I gru:J}J.juJl·~, ajul oo~®~ 

V .AMKl V- .t6mill2 OO e::r.• 








