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irikwnõi •

Vast eJ:t:.nu lr./.n, Vastseliina sovhoos (Vcstfeliina kihelkond).
~

on

uurem iibeko

ooali~elt kellerda~ud.

nc lnb:tubadega tcllisl!:iviehitus, mis

oonct katab seinte t

õrgem poolkelP-

katus, .illel katte s kausajal eterniit. Katus omab profileeritud
•

rääat~karnii

,e esi- ja tabufaosaadidel nin

poelviilu k tuse

kolmnurga oll. Hoone ma.anteepoolse fassaadi seinapind on liigendatud akende vahele

paiguta~ud

lihtsate

~ilaatritega,

nurgapi-

lastrid seejuvrcs puu uvsd. Poelviilu all kulgeb lai vahevöö.
Aknad Paiknevad võrdlemisi ree li är sel t, on üldiselt mitte

suured, ku

ruud lised.

•sinvb ka rolmepoolega

~-

uudulisi.

Lak~

tubade va.lgustamü:;eks on poelviilu ea väiksemad, kaueruudu.lised
aknad, samuti 1
aknad poolviilus

apealse val 0 atamiseks väikes d neljaruudulisad
ing väikesed kolmnu.rl::.s . . d aknad katusel. Hoone

hoovipoolsel küljel on katusel luk tub
väljaehitust
on

k~a..,aegsete

hil~scd ehitus~d

e tarbeks kaks suuremat

okandega, mis lu.b b jär

cndis e väikeste

l~~aakan

dada, et need

de kohal. Kõiki

,. _ id ja uksi raamived laiad krohvist äärised, mis kaunistatud

e(df'assaadis (maentee oolsee) ning ühel o safas aadil luku.kiviga.

hel tagcfassaadis p&ikneval kolme?OOle a akn·l on lisaks mainitld ehisraamile veel selle külgedel akn

poole kõreuseni lame

krohviääris. Hoone ü.hes ot< afassaad.1s säilunud kõrge sokliga ja
1

a trepiga väike palkon, mille

test krohvitud täitega

n~ng

sein~d

~~e~~d

vahvärkseintena tellis-

viilkatusega. Kui hoonet ter-

vikuna VÕib lugeda veel XVIII oaj. lõpu ehitusoks (kirjanduse

andmeil 1783. a., remont 1So5. a.), siis palkon VÕib pärineda juba

XX saj. algusest. Hoone on kusttu el oo lt korterinu,
huldav s

~eisandis.

~

on ra-
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Kõrval hoonei d mitmei d,

aavad grupis pur i äärel, orient eeritad

maante ele. On enamas ea väiksem d lU"ohvil!lata sainteg a m&"aki vi-

•'

hoo od
t -akna-

nolkel pkatus te all.

pikk ma

ivihoo

•

ol

krohvi.m...,..~.~

ning ukse av del kasu ta u

a >oolk- lpk-tus , mi

tade

ähts

tugev~t

XI

le

sif ss

~onsoolt,

m on:
s

lll

ega,

telli t.
ad~l

'lle nw:kad es ja
u,Je s on laastu. .katte

eendub ulatus likult, moo us-

adele tovtu a

lu

usa. Hoone võib

s j. II .oole algUse e · us •

Park on väike, võrdlem ini tiheda istutao viisiga kuid erilise
kujundu~eta p istu, mis liitub k~riL~t ümbrit se a
uistug a vahetulu. Park r

u.ldava s seisun dis.

Külrst~tud

vi m ti 1972.a ., pildist etud 1972.a .
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