
21. KUBIST mõis (Kurriata). Rüütlimõis~ 

Jõgeva k/n, Kurieta etsamaj and (Laiuse kihelkond). 

Peahoone on kahekordne suurem hoone, mille alumine korrus ki

vist, teine korr s puidust, omab keskteljal peaukse kohal veel 

kolmanda korruse pealiaehi tisena ning lakatu.badena hoone ots

tel. Kaasajal rekonstrueeritu.d osaliselt kolmekordseks ehita

seks. Omab katusekivikattega viilkatuse. Välisseinad krohvi

tud, korruse id eraldab vahevöö. Aknad (nagu raamidki) kõrged ' 

ja suured. Omab peaukse ees kõrge, kinnise rõdu, mille lael 

teisel korrusel lahtine rõdu. Rõdule tõuseb suurtest tahutud 

gr~liitplokkidest trepp. Rõdu akende vahed kujundatud lihtsate 

pilastritega. oonel ühel otsal pikiteljal madal ühekordne 

vaikaom jWirdeabitus. Uhes siseruumis k1asoitsism.ile lähedase 

ilmega lac:.'llaalingu i'ragm nte. Ehitus ervikwla Võrdlemisi ilme 

tu XIX a • lõpaveerandi ehi"tu.a. Kaoutatakse metsamajandi 

keskusena ja korteritena, baas seisundis. 

Kõrvalhooneid alles ü.~rsika.d kas varemeina või ümberehi tatuna. 

Ait - pikk, tasakaalustatud proportsioonidega maakiviboone, 

kaetud S-kivikattega poolkelpkatusega, mUlel lihtsad räästa

karniisid. Esifassaadi keSkosas kõrge kaarevaga uksed, esifas

aaaei aknad on ovaalee kujuga. Seinad krohvitud, ukseavad ja 

nurgad laotud telliskivid est. Ehi tt1st võib lugeda XIX saj. III 

veerandi hooneks • 

.. ~i?J.!s.temaj~ (?) on kahekordne hoone, mille alakorrus laotud 

lõhutud .maakividest, kõrge kaarega aknaavad ja hoone nurgad 

laotud tellistest, krobvimata. eine korrus lihtne laudvoodri

ga puitkorrus laastukattega viilkattlse all. Alumine korrus oli 
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mingi majandusruum, teine korrus - elamu. õib lugeda nx saj. 

lõpu ehituscko. 

Laudad olid pil ad paralleelhooned maakivid st. a.riee.nu.d pea 

vundamen :i eni, aid ü.he lauda ots alles, v1ilkatuse all. 

abel mõisast kuni 1,5 km, oosil. uulu.s v. Samson-Himmelstjer

nale. Tellistest ja maakivi ot, aegu e paeki viga, pseu.dogooti 

ehitus. Omas cravkaa;relisi paloatikega Uctse ja aknaavad esi

küljel ni~ng nurgatornikeatena lauend tud kontraforsse. Sisse 

langenud. õib lugeda XIX aaj. ~õpu võ1 sajandi vahetus9 hoo-

n eKs. 

Park väikoem, kaheosaline. eahoone ees vä a äike poolringväl--
j ak ning ülejäänud pargiala hoone ees stiilne vabakujuline park 

leht- ja okaepuudest (tamm, pärn, siberi nul.g ja siberi lehis). 

P a~oone oce vabru{ujuliste puudegruppidegh aei. 

Par iat kul eb läände oosile pikk m11stalepa allee, kus 

asus argimets, mille 1õu.naotsa2, Vuatu Põltsamaa .maanteed pe

rekonna matusepaik ja kabel. Pargiroe taa ja pargi seisund hea 

ja rahuld .... v. arkmetea m etud 5 revolu.tsionääri (.rnälestuskivi). 

KUlaetatud viimati 1975.a., pild~atatud 1968.a. 




