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Helme yj , ' agepera sovhoos (H lme kihelkond). 

e~~ on suur ühe-, osalt ka k ekordne kiviboone, millel 

ogu u.lc.:.. tuses valj · .hi a ud m~ aardkorrus k hekordse te ehi us

osade val el. :tuume on k kc.hekordsete ehi tusos ... d lakaa. oone 

o b kõrbe soklikorrus , lao ud puhta vuu iga lõ u.~ud maakivi

d st, mis osalt 1om itud plokkidek. r11 on sokli aknad kaetud 

ühest kivist lihtsult klombitud plokiga. uokl1kiVid on alitud 

enamvähem Uh lasest hallist gxaniidia , sokkel eneb · õu.s es, 

ülemuekul sein ka imss puudub. Hoone asif ssa di nurk el 

leidub kiviplokke ka eb~üh laoalt paigutatud soklist kõrgemal . 

Seinad on krohvitud pri skroh iga. Hoonet katab v··g kõrge 

viil.k.attts, .millel alaosas murdsarikas, osalt aga mu.rdpoolkelp-

ka us. Katuse katte oli osalt S-kivi, os<:,lt laast j vormiki-

vi, n::.iid valdav J.t asendbtll. e ern11diga. Räästad o kitsalt 

üleula u d õi kaettld lihts 1 udk. · iisiga, ka ormil aga. 

Hoone esif ssaadis on m~d&lam kahekordne, fassaadi avane

v viiluga ehitusosa vasakul tiivul, temas fassaadi kesko a 

poole jääb stigaval t "taanda ud seinag vü.ike u.lualune I korrusel 

S lle eeiur"el cb~s· meetriliselt kasutaud klo.mbitud kive sok-

lia kõr e al. sifassaadi keskoe st p emale viid a kõr~b 

lui ja kõree küll kor.dne ehitusosa, mille v111 ei ületa siiski 

ko ,u hoone '"'Orpu.ae ka ust. See ehi -~~u.,;.losa on eenda1iud, tema vä-

lisnurkad s on kol e ahulised U.hekordsed välj aehi"-used, k e d 

kõr etc kolmekelb iste s- ivikattega k a tuste a. ende pales-

ikud on ümardc:<tud. Viilue.hi -~ iA se suures viilus on 5 lähcs ikku 

aseta ud kitsast clt nt, is etud igaüks klombitud graniitplo-

k.iga. lfiilu ~re oJ. äärel on iiKsik kitsas piluku.juline ja Plo

iga kaetud akn e e 1 iste kohal, viil ti_us aa on neidki -

s aid akn id kolm. Viilu v se1 al äärel on väike timmargane aknake 



-
ellisalt ebo.slimmeetriliselt jaotatud iilupind on säilitanud 

' S aalu.s · d pinn j o uae. 

Eenduva hooneoo ees sub lai lahtine palkon ja sellel 

p iknev rõdu II korruse kõr~sel. õdu kannavad laiad kivitul-

b·d, ohvi ud pittskrohvi a, v~id peaukse ees asetsev kõrge 

kaare a a~ D ja. seinapind on kae u.d su.u.rte lombi tu.d ki iplok

kide u, mis ü bri taevad .kaa.:rava kva dri tena. ee k aravaga osa 

on a mõnevõrra kõr em, k~e u.d iilka useg , teisal on rõdu 

ääris .m<..dalam, lihtwa luia :r '' ä.sta a, ille all illSned kiviplo

kid. Pal.koni · ad on ak ... nde a. ja suured, neljakandilised. Kaar· 

a ast pal o i tiiv al las ub lai k.i vi trepp. 

Peauks aga on pärit ·ngis"t vanemast hoonest, olles vara

kl· asitsis liku. laadi suur ahaApoolne uks, jaotatud kaheks 

pinnaks. lemisel ta~vlil on profiilliistude vahel suur neli-

nurkne .... 1 k • aõ.erlõikelis pl.o kidega nu.r adel ja suure 

rombikujundig keskel, selle pind rihvelda ud. lll e tahvel 

eendub, on kaetud pro ileeri u.d arniisiga, alläärel lõpetatud 

lameda rombi , kes el or.&. aga rlluduk juline rihveldatu.d pind, 

mille nurkadel k ·aderlõikega plo i . • Us võib pärineda XVIII 

saj. lõpuot või XI · saj. g sest. 

Hoone ~fassaud on samuti elava liigendu.sega. Ka eiin 

asuvad esif esaadi väljaehi usve ~ t<::tskiiljel "' ljaehitused, 

parem tiival ( a ~-.es a akü.ljel .. ) ki sam ja adal , vase-

mal kes teljest välj viidun laiem ·a Kõrgem. Siin on mõlemad 

kahekordsed osad kergelt eenu a~.ud ja nende n~Arkades on analoog 

scd .k.olmetuhulise · arnikes e-laadsed .tl gaehi wused. Vasakpool 

semal väljaehitu.sel on orni este Yahel fassaadi ees eendu.Y 

j kõrgel sokl~l kinnin pal on, k~jun~a ud ligilähedaselt 

esifaa aadi pal ile. ul.al o a rõdu (hilisema päri ol ga). 

Akende · eliaed 1 d ulbad omavad UlaJ. abakuot, mille all. 

pri skrohvis pUstised ki iliistaku.d eenutav d kapiteeli. Pal-



oni t l .. skt(b itoes kõr o kivitr~:;pp. Viilj ehituseviilus on 

3 akent j"" 1ende k 1 t.l ebas··mmee trilis 1 t p i ta tud piluakna.d 

analoogiliselt esif{issaadJ.le, uud b vaid ü.marnken. Paremal 11 .. 

val p~· ev välja hitus omab ornide vahel v id eendatud sokli, 

~11 ~kn~d on i~l trupe ·s ·u1ise ülaosrea. Soklil ase ses 

al.gsel t o:rnidevahel · e rõdu, :ld a katab kaldk tus, ·tornid e 

rüästa.karniiside kõrt;u el. 

Ioon~ parem o lne o s· ~"s· ad omas to afu s~udi joonel 

suurv palkoni, 'llest säilun Vwid sokkel. Va ak oolne otsa-

:ft.ss ad o · b aj ~n usru.wr.ädesce vii .... ukse kõrge re iga ju v .... -

ri.k:a usc selle ko al, mid <;a. -.oe ~ülg ein d trepi äärtel. 

;ass di keskost. on c..id ,..ljuehi us kabel manaardaknale cis 

kor use kõr~usel . 

Hoone clm d on -väge.. V'" ieeru-v u. Soklikorrusel on ali tse-

c..d äi \i'"C , n li urks d j' l:i sad, aknad . ... oone 

põhiko:cr s 1 ja v .. lj ehi' te ~eis~l korrucel, samuti mansardi

'tnE:.J. on võrdl m.ioi kõrg-d, , it~a~ jb. cl1Cpoolsed akn&d, kuigi 

ou k~ KOlmepoolas d su ri .t.id. P il on all 4 või 6 suurt ruu 

tu, ü.lal tc:..valis lt 8 Ul'li lo ·vaike"' · ruu: u. V iilude ti .. pudes 

on pilu· - 'd, kaLu e õr e as OSb. lame· ad segmen aknad. 

Kauuscle tõ'SCb GllUI' u.lk eba s~ ee .riliselt asetatud eri-

n e ~ kõrguse U kO!'S n id, ille'-Jt osa on nelj tahulised, osa 

age. ü..mmar 6 used ... T d o kae:tud k s vj.il- .,õi kelpkatu.stega. ttks 

korstnapiipu.dest on v··ga kõrge, 1 o~ridcs ü.martor i. 

ee on e 11oone väga ilmekus ja v··1· a_ cettld juu endstii-

li s ehi" s, lähod .. ln.O ~- a p ra !-i ... urbi .~.e tuu.rile. oone õib 

päriueua saj . I pooles~.~, val ide il sel t juba I Maailmasõja 

eel. Ta o hets ei~w.~.ui~, afiutusel puhkekodu.r.a. 
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KõrY hooneid on mõis s üksikuid. i ol peahooneg 

Olulise on: 

eot d. 

~all- väike hoone poolkel .k tuse all, millel tteks laaat, 

räästad lai( l t iil-ula ·uvad. e id oetavate kanaool t de otsad 

j sari1aj 1~1 on kujundatud. ucin d on tuRevate neljatabulist 

kj vi tulp· de ea, 1~ lao"tun klombi ind kivi lo id est h buva e 

kvaadrj tcna, kiV'l.de elis fl pinn krOhVi tu.d. lpade Vahed 

ttii etud rõ_tlaududega. Joone on eahoonega s. aa stiilis j 

sam st aj aotust . 

e 1~ i• e u u.s õ t al 1 orte tahut!ld palkid s·t; j e 

p ht nurr~g. oou t kat b kõr e pool~elpkatus, millel 1 

k e j a ü.l il1 r U. V .. ä t • 0 e pär ino b S j • US St. 

l?axk on o alaadne j uu. endiik lahe duseg par i a, kus .mõisa 

Umber, eelkõi tema a laiub avar aas, Õhne jõ loogete va

hel, aas ik on jäe pea 'ieati looduslikuks, et id 

par"iae s 1 lille. Hooneo 'õeää.rs laas uud st vab, 

ig t k arelt aadeldav. id kaas jal on aii ta akü2jele is-

tu ·t ud kask1. a a on älj ak peahoone s, ·d aan eel 

enne õ a on loo uslik d männi alud täienda ud eelkõige lehis

te , se 1 on teed äü.res sid. K· .emal on mõisasiid j 

ea d iirawud lo uslixu etaa • ~eega - parg ~~dus s-

tab eahoone s iilile. P e sa seisund rahuldav. 

Külaata ud v 'l. ti 1975 •• , pildiata ud 19 7. j 1972 •• 
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