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13. JUURU pastoraat (Jörden). Kirikumõis. 
Ju11r le/n, Juu.ru sidekontor (Juuru kihelkol!d ). 

Peahoone on keskmise sua.rusega (pastoraad1 kohta suhtelise! t 

suur) ühekordne kivihoone, mis kel.l rda d. Hoonet katab sein-

est kõrgem poolkelpkatua, kattek eternii , millel eenduv ja 

»rofileeri tud Vi ilu- ja räästakarn11s. Omab ta _.aeihoidliltu 

soklisimsi. Hoone urkade lähedusee on omapä-ra. ed krob: ipinnal.e 

vär itu.d (val ed) liseenid. Hoone aknad on uured ja kõr ed, 

omavad samu i krohv1pinne1e kantud äärise:i.d. kn d on 6-ruudu.li 

aed nin omavad barokseid nu:rkraudt.l, erinevat. rikkalikult tõõ

deldu.d mo iivide a (nn. ••t Vipea• jt.). Kattlses on mõlemil fae

saadil 2 ~ .. ikeat kolmnurkeet lakaaknekeet. Poolviilu aken on 

põhikorru e akendest väiksem, kuid samuti 6-ruuduline. Hocmel 

on esifas aadi joon 1 mõlemil tii-val pikendnC!ecL Need o kitsad 

ja mitte pikad juurd hitv, ed, kaetu.d Viilka tu stega, mill.el 

üleulatu ad rääatad .. Akende kuju kord(:,b põhihoo e aknaid. oone 

esiküljel on äike hilisema pä~itol ga väike puitpalkon ahe

poolse kaldega ka·tu.sega. a omab liht aid suuri 1maid, ille 

al..l palkoni prussidest karkassi vahed täidetud 1 udpaneelide a. 

Palkoni ta ·a peituv peau.ks on aga al!.11e ja väga kaunis barokk

uk • See o valgmikuga kahepoolega uks, mille vahesammas hävi

nud. Ukse ind o jaotatud kaheks viilu.ngika, kuE" ül mine väli 

on profile ritud liistudega liigendatud pind, ülaääres lainj a 

joone a1 mida tingi val ikualune barokse jooneg lai profi

leeritud ja lainjas karniis. Alumine iilungipind on iseloo u

liku barokse eenda~a pinnaga. Val.gmik on lameda kaare a llkse

~vas lihtsa ruuduknjulise raamistiku~a, mille alläärel lainjas 

vahekarn11 • Ka hoone aiaküljel on palkon, ille jundu kor-

dab esifassaadis tuul koja vorme ja materj~le, ta on vaid suur 

Hoone katusele latuvad sümmeetrili alt oimsid je otsakarniisid 

Hoone on eega hilisbarokne ehitus XVIII saj. lõpus , ida 
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täiendatud j nb n nx saj. lõpul. a on kasutusel elamtma ja side

kon torina ning ta on r ahul.d avas aeisu.nüi C!. 

Kõrvalhooneid kirjeldcmiEPli;W.rcel t 'ei ole. 

I Eark lii tub esikü.ljel vaba pu.istuna kirikupargig&, hoone taga- · 

küljel on su.ur iljapuuaed, piiratud müüriga ja väheste puUde a. 

ias on dekora·tiivpõõsaid. Hoone ees on üks vü a põline saar. 

Ka aeda piiravas puistus on valitse saar, on ka kaske, ärna 

ja vahert. Pargi seisund on halb. 

Klilastatud Viimati 1976.a., pildistetud 1966. ja l97o.a. 
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