
34. rimõis/ ( erri t). üiU tlim.õis. 

Põlva lr/n, "S". Vild . n m. koJ.L.oos (Põlv~ kihelkond). · 

P .. ru oone on ·.kk ü.l cko:rdne pu.i t oone, mille p emal tii val. osa 

ta~;u.d. Hoone sei.r.' .... ;.d on veo erda tuc : orisan taal.lau

dis usega. 'i'!;u.s.J -i.l.tab leastu..kattega kel lcatus, mis lammuta

tud ~oolcl muudetu viilkatu eks. Raästad on itsa karniisiga, 

mis dekoreeri tud he unaslõike a. .Aknad on kõrged ja suured, 

E-ru dulio d. eid äär1stavad profileeritt.d piirdel ad, mill.e 

ü.lanu..rk des lihta<Jd rosetid. .oone on omanud esifassaad ·s pal

koni, mi- k sajal ü berohitusega moonutatQd. Samuti on asunud 

paJ.kon hoone ta ekilljel ü.hel äärel, l~a see on kinniseks ehitOllli 

se~ moo u. a:ud. · i s või't> pärineda li saj. III veerandist, 

on k u u tÜ a.dtn.inistiivbu.umidena ja heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõioQsUdamikus svurel arvu], kuid algse ilme 

on säili~ ud vähesed. selgepiirilist ansamblit ei moodusta, 

kuigi paiknevad ~ sionaalsetes rQhmadea. Olulisemad on: 

.ill- on massiivne krohvitud seintee- maak"vihoone, mis kaetud 

kõrge poolkelpkatuse ga, katteks kaa...,.- ··al eternii 't. Profileerin

[)lga rä""stakarniis on c'"ilunud peolviilu kelb<J.kolmntU'l~o :ll. 

Hoone esift ss·· i iF. tel olid 1 :med a t..ar~vae .... uksed, .adllest 

säilunud üks. ·'elle vooder o r.-:.utk,ü, s~baruu .. ri"', lukusilt on 

a a b~~·okse la enduseg· • :selle :fassaadi kesl el· peikneb aga 3 

~v eo. kaari.., tu. mille kõrGete ka te k ad toP-tuvad mOO.alatele 

kuid massii veetele nclj:::.. tc.;JlUli tele piilari tele. aarte kanna 

all on profileeringu.fa taltunivöö. See ehi tu o d te eri tud ba

rokse lõ1kee metallist tuulelipuga: 1777. em~le on hiljem, 

XIX s~j. lõ ul esi üljele ehitaud juurde kuiv·ti kiVist kütte

ruum viiikatuse aJ.l nin pun test te11· stes , nelj ahulise 

kors~~oa• Aida katuseh rjal on aga paiguta ud 1 ud es tuulu-
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tuskorsten plekist kiivriga. 

Lattt CXl :JUUren lõhutu ma ·i vid t kroL.v · a ehi us, mi lle la-

meda kaurega €llda ja uste ehi .. Li ni el ka uta ud tell.ist. oone 

k~t~b kõrg viil · tus. ~ni ust on oluliselt rekonstrueer~tud, 

t ma alg!=-tet e itusae()'a rl t erib tuulelipp: 1.~10. 

Viinaküük (?) .~.. s""Ul' e ü.hek rdn aakivihoone, ~is omas ruume 

kt~. luk S OO!le 0 • Ehitnot k~ttn.b nU.i.i.d osalt --:l.ssel. genud 

S-kiviKstve a ponlk l~kut s. K us omab jõ li~e, stmeliae ning 

kr h i .. IJ.. arniici peolviilu kelbaltel:mnur 6 all. lej:·änud rääs-

taJt:r :rnii co· d 1 nd a ud. l.. ... is pui ust uul-kas i.; in · • Hoone sein tel 

kivide vahe 1 · n.l t krch 'i tud. nine krchvil)inrl hoolilt:cl +. dekoree 

ritun kivikil uc1eg .... Hoone nur 6 ad on lai e k:::ohvitu.d ja valgen 

da"uä hi.U'ga.J.i.3eenideg~. Väga laiad on ka uste j e. ake!l.de ve.lgen

d tLl. krohviä""ri{jed. Jr.n .... d on v~·kesed, ncl:inur .. .:..,ed , uksed see-

vas ~ kat.. ud lameda l:u3.l'cD ......... Jli·~;nc or:.ab hilise <;4 kõrge tellis-

kivikere a. Hoone on seeg•) heade proportoioonidt,.;ga XI s· ·• 

kosltp... B VÕ. I poolo ehi tt:.s. 

A2:1 - or väik m, osalisel e hilj .... r.a Um. ... t)rehi tu:t.ur rõhtpalkhoone 

1' sa r~s ur aga. oone~ e~ b ~ astuk ttega poolkelpkatu.s, 

millel üleula uv räästas. oone esiküljel eskosQs lai ~ualune , 

m.ill.e 1· e kannab uidus1i ü.marpos~ . oons võib olla XIX saj . 

II pool alguses ehi us. 

all (?) on suur maakivist krohvimatn seintcg< hoone, mille -
nurkadel, av de külgedel jq kaaris ·us kasutatud tellist. oonet 

katab kõrge, la s akattega poolkel katu • cellel kUlgfassaadide] 

tuulekastilaadsed laudkarniisid, poelviilus aga tellistee ro

~ileerin uga k niis kelbakolmnurg~ all. Peolviilu kUlgedel 

räästas ül€ se:i.napinn· ei ll.latu. I oone nu.rgad on kuju.r.. a ud 

lal.· e telliste s.., nur t:..alisee.nid en . Hoone keskosas paikneb ga 

3 · :V:;:.<"':.:t. k""uriatu ( .h...i ·in ) , m·lle kõrge k sillus d oe -
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tuvud kõr e ele talumivöö a neljatahulis ele cmm~stele. Sammas-

te 1..:lisp· 

vad ker .el t endavad lieeenid. ..lee on e ... i:fas e.adi äärel p ik-

1 e ·i "': Wü1ci.R·t ·· s. ~ee on kõ:t·ce kt.ttrc · ki1; r..s aken. Hoone 

L e<l"' TX s ··• III ec.:mc1ist. 

Sef{J.kod a paik.ne õiaa ii · est emal ;.;ü oru asuvas hoone-

terüh as. o O!L l.i • k.rob: i ... tu aki V i t r ü.:l!;· iQ. e hi' us, 

k e tud 1 .. a t 6~& p lkclp~ t seba. Ehi us voib olla XIX saj. 

III ·e.z·undi !1oone. 

Park on uur, a~ub kõrgel oru pervel, kus· avanevad head vaat d -
kauce e aa tjkku. Piklik park on peahoonega seotud vähe. Hoone 

ee on suurem poolt' gikujuli..~e väljak, hoone ta[,.:-~ erilist väl

jakut pole s~al on peahoone kesktelje~t kõrval a etsev pär e 

ruut, kust lgab pargi i sei ev kujunduslik clg - väljakute 

süsteem . argi süd :.:.~mikus. Jahendu:.;;el·, o park vab ·ujuline, puud 

paigu. tetud oargi äärealadel tiheda seadr~ a, keskosas grupi·vi, 

ku.sj uures vali tud on kontrastseid liike: amm, kask, vaher. Väga 

p~lju on ka ... uta ud tum dat vertikaali kuuse näol. Pargi tagaosa 

läheb üle s juv 1 t z.lrkmeta&lks, ku~ doro.i...neerib .mänd. Eksootidest 

on ka.ut tud el· uud, 1 hi t, nul~, esin-aLud on Y~ valce mänd 

mõne uulise gru in~. P k näib r · tuna XIX saj. II poole kes-

kel. 0 re. ulda .... s, eescs::!n k· 11-· a seisun-.is • 

.~.~ül<....st- lld ju p ·ldistatud 1971. u. 
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