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33. F.A Tsi mõis /Pcrtslmõi~ ( Parzi.mois). ilü limõis. 

õlvu k/n, P!:> tai -kl. kool ( Põl .. lc.. kih lkond). 

oUurem telli .. kiviehi tus, mille seinal 

leo ud puhta vuugiga. Omab osal1sel vä1jaehitutud lakakorruse 

Hoone kujutab ~chipl~anil pikka põhlltorpust, mille otstele 

ris i ehi atud risaliithooned. iimased esifassaadis ei eenda, 

vaid taga:t'assaadis ükn neist eendub seinafrondist, koos temaga 

·ga osa põhikorpuse scinapinn· st. eega ainult hoone viilkatu

aed moodus -~vud :1õrdse h..,.. j ak rgu.seg 11H 11 -tähe nin ee:,i- ja 

tagaf'assu Ad id es om b hoone otstel kol urKViile. Hoone esi- ja 

tng· fL.CSa<-. .. e liig d u ·ta ·as· hoidlik clle-vöö end e kohal ning 

k n1io t lliste~~ · s~mel~s~ amm sfrii i a viilukol lurkade 

all ning viilu. kü.l edel. Viilude nu.:rkude..!. on madalad samalaad

se karniisi ja fr ii siga nelj tloaJlUlised seinapinnast kergelt 

eendtlVsd chictorr ... ikcsed. Nende t.t.ll os1 hoone nurkadel tagasi

hoidlikud nu cliseenid. :õlemi :fe.ssa.iii 4 kolmnurkViilus on 

igas 2 lakatubade akent, üks aken av eb katt.'.se väljaehi ·isena 

mõlemil ots assaadil ke.ttlse keskel nJ.ng 2 põhikorpuse katasel 

esi:fass ..... adil. eed väl·· aehi ased on kaetud viilkatuseg ... , mil

lel ülenlatuv·id räiistad j· 1 ad rü.ästa tormil uad. Ka esif s

saadi ning ots- f'asr;aadid põhikorru.se ~ -d o enamvähem siim

meetrilia el t paigutatud. Aknad on kaetud kaurega illu ega 

nin on äär1st tud l..:its·· .. eenduva äärisega, omavad 6 ru.utu. Pea 

· u.ks t..sub esifassaadi keskel ning tema es paikneb madala viil

katusega lahtine sammaspalkon, mill~ k~ :1st toetavad lihtsad 

neljatahulised pui tulbad. Palk nist lasku ki s s kõrge trepp 

ettesõidnteele. 

Hoone on seega kl3o."itsisiAile lähedases historitsistlikus 

la dis ehitus tõenäoliselt IX saj. II poole lõpust. Teda kasu

tatakse koolin· ning ta on heas seisundis. 
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Kõrv arvu.k , ei moodusta selgepiirilist ansamblit. 

vaid p~iknevad mäe elj diku jalamil, kusjuures peahoone asub 

s ljandi.ku. harjal. Olulise ad on: 

~ - au ' ~aeki jst ehitu~, mill 

krohvitud. Hoonet ~tab et~r ii 

scine~ind v rem õhukeeelt 

t a poolkelpkatus. Ehitust 

kaos· jal üm erehitustega moonutatud. lgne hoone võis pärineda 

XIX saj. ke kelt. 

& t-kuiva..ll, on väike lõhutud maakivist hoone, ille aknad ja uk

sed äeri t""t.ud hambu alt ellis ivie;a. ein~d on kroh ikat eta. 

' i tu s u a e r rniis. rääs ·as· ega laastu.kattega 

poolkelpka 1s. oonel on lameda ka rega kaar ~aed, mis voo erda

ud rison aal-1· uisu eg • u~ ~til on osalt tellis est, 

osal p idust ~~ulu uskors , mille ple äär pi silise 

vä jalõikega. - · us on d· teeri"'" raidkidg· .v. ".( ü.thel), 

Tall f?) on väike mt.akivi ehi--us, mis kõiges meenutab eelkirjel

datud ( üüritehnika, roa erjal, katus jne.). Dateeritud raidkivi

ga: 18~7. • 

~on kõr e nin pikk lõhutud m·akivist eh tus, mille avade 

kQljed lao ud tellis~est, se· _d on krohvimata. Hoone omab 1 ud

viilude a viilkavuse, millel kattek laaet. Hoone võib pärineda 

vi ·ruaselt sajandivahetuselt. 

Tõölisela.mu rehe~ll.u.seo-& en p idus·t , voode.rd tu. rõhtvoodriga ni.nt 

kae~ud seintest kõrgema oolkelpkatuaeg , katteks laast. Räästad 

on l ·aa, Uleul· tuvcd. Esi~assaadi keskel omab hoone ulu use. 

Aknad o väiksed, .iiratud laiade piirdel ud&dega. Ruudustik 

koosneb kahest oa~st - all ~"ü1epoolega 4-ru.u.duline osa, ülal 

risti 3 ru tu. Hoo~e võib pürineda XIX saj. lõpu~t. 
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Park omalaadne sellepoolest, et ei asu vahetul peahoone ümber. 

Hoone a ub korgendiku. harjal ning a on mao ikku avatud kõikide 

~assaadi ega. oone tag· on laskuv terrass~deg aed, kus kasuta

... ~..ud deKora iivpõõsas es e tk • Ka hoone ees on e tesõidu tee 

··äris Ga uud .ne · J.de "'• P e Ka e e te on kuju.n a ud poolkaarekuju

line mu.ldterass, mis sam· ti piiratud püga ud hekiga. Pargi puis

·tu . ga ma t~ a e con~; v el, kiin.ka · uJ.a.m.il bõreda istu tu s

viisi a v, tratest ja tammedcst, oknspuudest kuu" • Siin leidub 

k r ·~ 1 ar eid elementa nuuderida~e a. Peahoone taga orus aga 

vool b ~õzi, mis veoivcski paisu atud j~Vcks. ema kallastel 

1oodusli1ru t me ·aust stiil tatud põlioE:)id kaski ja mände. aega 

on p lt se ras iilis, p:· il euee X saj. lõpust osa hooneidki! 

Par heas seisundis. 

.. la "atu· viimo.lii 1973 •• , pi.ldl. -'l.ia 19 8. a • 
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