
45. LE ~E mõis (Le+lefer). ··utli.mõis. 

Lelle k/n, Järvak di kolhoos ( Rapl kihelkond). 

-.P..;;..;;;;;ah;;;;;~ on ühekordne väike uithoone laka bade hoone ots-

tel. Ehi tua on kaetud kõrge viilka""tllse a, millel iilelllat ad 

raästad, katteks la st ... ärm.ised sarikapaarid ja pennid ots 11-

ludes av tud, sarikajalad ja kanaoolide otsad kujundatu • Sei

n d on vooderdatu.d rõhtlaudade a, nurkade piistised kattelauad 

on kitsad. Katusel on viilj aehi tu. s Wlele katusea.krlale ja to al e 

esifas aadis, mille~e viilkatused oma ad katuse ·a analoo iliee 

r'·ästuate ja sarikate kujunduse • 

.Aknad on keskmise suuruse a 6-ruudulised, aruetatud 

põhikorrusel luukide a. Akendel on esi- ja otsafassaadide pro

fileeri tud kolmnurkfrontoonid, ~a afassaadie on need horiaon

taalsete karniisidena, lakatub de altend l need pu.udu ad. Otsa

fassaadidee on viiludes katuseaken kolmolt küljelt iiratud väi 

kesta rombiku.ju.liste lakaakende • Hoonel on ä a madal vunõ. -

ment. 

Hoone võib pärineda XIX saj. lõpust või saj andi ahetus 1 t, 

om· des akende ehiefrontoonid e näol pseudoklassi tsia tlikke j oo

ni. ' itus on kasu usel elamtm.a ja heas eisundis. 

Kõr tühooneicl alle vähe, nad aldaval t väljaspool par piire. 

01 uliae ad on: 

L~ t on pikk kroh i tud paekivihoone, m.ts k~etn.d kõrge Viilka

tuse a, millel kat eks laaot (osalt eterniit). Laialt üleulatu

d rääetad kordavad peahoone vasta . id orme (kujundatud sari

kajaltd,avatud sarikad Viilus jLe.). Aknad on vÕrdlemisi suu-

ealine. 
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!2.21!8!!3~ on väike Uhekordne pu.i thoone, llest poole moOdlle

tab majandasruum. Ehitus on kaetu.d "Yiilkat-ueega, mille Jtujt1 j e 

materjal kordab eelmiste hoonete katuseid. einad on r1atnur-

a Umarpalk1dost, otaviilud rõhtlaudede a oodriaa. Aknad 

Väikesed, 6-ruudulised. Ehitus Yõib pärinad eelmiste hoonete

ga samast perioodist. 

41 t:.:If.Bj.v §,ti (?) on "fäike .kr oh vi tud a.eki vihoone, millele hil

jem laotud lõhutud maakividest krohvimata v111ud. Viimastes 

suured lakauksed telliskiviäärisega, mia a.otu.d hambllTal t, kae 

tud lameda kaare a .... oonet katab kõr e viilkatlls, katteke 

laaat, räästad kitsalt iilaulatllvad. Hoone c.ü.;osa -võib olla va

nem, iilaasa aga pärineda viimasel t saj andi vahetusel t~ 

:Park ei ole auu.r, on uvam stikus äikese abakuj\llise leht
puuaaluna, klls väike vülj ~ 'Yaid peahoone ees. Pargis säilinud 

siiski oingi Tan~~ allee katked. Puieatee k maanteel. Vatit

ee telts liikidek on kodu.maised pärn ja Vall r. Eeshoone *.iri

iimbrases "Yähesel t ka dekoratii vpõõsa.id. ' amik kõr'Yalhooneid 

maas ikua atul t. argi seisund on hea. 

~alastatud ja pildiatatud 1972-a. 
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