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ltõi te kooetami st 'VQtsid o a: 

KRPI e p teiali t 

mõisaarhitektuuri alal, ajaloolane J.Kaiste 

KHPI grllpijuht, aj aJ.ooJ.ane A.. e in 

abariikliku Arhitektuu.r1mälesti e 

Kaitse Inspekt 1oon1 vanaminsen ~ X.1'1lk 

~ . ' . 

ärkus1 Ettepanekud on koondatud rajooniti, kogu töö maht 

15 kliidet. 
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Eessõna: 

Käesolevaga esitame Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 

Kai tee In pe'Lttaiooni ja KuJ. tuu.rimälestiste BPI koostööna val-

1nud ettepanek-põhjendused Kingiseepa rajooni mõisaarhitek

tuuri riikliku. kaitse aJ.la vatmiseks kohaliku tähtsasega ar

hi tektuu.r1mälee·tistena. 

aitseettepanekute vormiatamisele eelnes rida eeltöid. 

N ei st mahu.kamaks ttü ab pida,da Eesti õisaa:rhit ektulU'i inven

tariseerimist 1976-l978.aastatel. Laekunud materjali (mõisa

ankeedid, skitsid, fotod jne.) põhjal selg1t ti välja väär

tuslikwn osa nimetatud ehitusmälestiste lõigus. Jäl'gneval.t 

viidi raj ooni esind sj a osavõtul. läbi provieoorsetes kaitse-

ttepane~tes f~seeritud õisata kohapealn ülevaatus. Sel

gu.s, et Kingissepa rajoonis esita u.d 25 õisast väärivad riik

liku kaitse alla vatmist 14 ·mõi aans blit (r p. ü.ksikhoo

net). 

Allpool esitatakse mõisaarhitektuuri kaitse alla VÕtmise 

ettepanekud koos täpsemate põhjendustega. Siinkohal olgu vaid 

nimetatud, et kait al.la vatmise põhjendusi on mi tmel.aad-

s id: arhitektuu.riajaloolised, ku.lto.uri~oolised, ajaloolised 

(seos revolat iooni Või o.o.re Isam.aasõj a sündmu.s te ga. ilhis

konnategela tega) .. Kui peamõi ate uhul on olu.lisema põhjen

duseks ehituskunstiline äärtas kas ansamblilise terViktl, 

stiili, dat erin~ õi arhitekti tõttu, aii abimõisste osas 

on sellek sageli nend kai senini igasugusest käsitlusest 

väljajäänud arhitekt~uriansamblite anikaalsue. Uksikhoonete 
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osas on piiü:twl võimaliklll.t maksimaalselt eri hoonel.iike 

registreerida ja kai tseettepanekutes fikseerida. .Arvesse 

on vtsetud ka iga hoone positsioon Eesti sv e.b.i.tu.spä:randi 

iildpUdie ja mõisa klli m.aa-asllla ajaloolises ning maasti

kulise s situets1oanis. 



1. is etus: I l p 1 a 

2. õisa liik: rii õis 

3. Aadre s: gissepa r ~., Pihtl lr/n .. 

4. ald · a, ka ut • K<Slj al.a so hoos 

5. Kaitse a vae ad o ~ektidt 

) ett p kud: 

peahoone koos par g 

b) põhj endused: 

Lihtsat, as iivaet kivihoonet vormib kõrge rookatu 

unk vadega otstel. ol.nu.d· väi.kesed, k ueruwlul.ised 

ni.n kaasajal OJl mi. ed neist asendatud suur t ga. Kaja 

k skel. aset e telkorsten. 

õis su ati r11g1om.andina PõbJasõ~a ing ka kuaja 

järel tü.h aks jäänwi al.a:Iele, praegune peahoone pilst1t ti 

il.msel t 18. s .j andi teisel poolel. 1919. stast Pc:Y.o~w.A~r~:~ 

j s ool. 1 aarhi tektuuri käsitlevate iUevaad tea on Ilp

la leidnud märkimist mõis jada vanema tütlbi näiten • Hoo-

n o ka ut sel el un j ebniline sei und on he • 

Park vaik kuid heata e l1se v okuju.l.:i. l.ab.endu-

e • Tee poolt on pu.istu piiratud &dala ki imiliirig • 

e) fo od (nimestik): 

1. Pe oone. Vaade esifassaadUe. 

2. oo e ta akül • 

Koostajad: K.RPI gru.pijuht, jaloolana 

e s er 

A. ein 

x. !Uk 





1. õi etus: K a s t 1 

2. s li : p õis 

3. Aadre s: ICingissepa raj., Xuress e k/ 

4. aldaja, k taj • Saarte Kõrgeping võrgu 

5. Kaitse al.la "Võetava! obj ektid1 

a) ett panekud: 

peahoo 

) põhj dused: 

K sti mõ:Ls pealloen on keeru.k lligenda. ega kahekordne 

kiviehitis. fuumi s on ssiivs te · Urid ga j poolkelpka

tu.s ga ilmselt 18. sajandi lõpuosa t pärin v arok.k:hoone, m:ll

lel 2o.saj~i alul ( al u.d 19o8) on li a d ahllkad jllar

deehi lls d. Ulla oa o lahen tud en sti järelkl ai ts1stli-

kns laadis, il.mekam on rask te r l).äraste Umars stega 

kujunda 11d kah kord.n palkon. 

aal.Uine j vormika hoone isab k su.t o tu.l. t. T 

tehniline eiaund on põhil:Ls ·l t rahu.ld a: , kllid kohati esineb 

varis soht. 

e) :f tod (nime tik): 

1. ahoon • aade lõun st. 

Koost j : KRPI grupi a.ht, alo 1 e 

ane s 

A. ein 

.filk 





1. oisa nime u.s: X e 1 1 a ä 

2. õisa liik: p. õis 

3. A re sa: K1ng'issepa raj., Ku.reeee.ar f/n. 

4.. Valdaj a1 ka t · : ind· v.i.duanl aldll~ 

5. Kait s e alla Võeta 

u) ettep ekud: 

ait 

b) põhjendused: 

objektid: 

oo eetest ehit1stest on ainitav aidahoone Kingi -

sepa linn pJ.iril Kihelkonn maantee ääres leidnud mõisaar

hi tektau.ri U,levaa.dete käsitlemist üh kao.ni.ma ning stiili-

puhtamana kogu Balti1.1lmis .. Suurepära te proportsioonide a 

krohVitud kivihoone on kaetud kõrge S-kiv.ldeet kelpk tu. e 

Esiküljel paikneb ogu. hoone pikku es varju lune, ille .mas

siiv et ta.lastikku toetavad sai ta e seledat iilnara a t tabu

tud to k alike aaside ja kapit elidega. 19.saj di al~

sest pärineva aida tehniline seisund on s~..nini suhtelia lt 

rahuldav. kuid ilmselt kiiresti halvenev, kuna hoone eeis 

praktiliselt ka tactata. 

e) fotod {nimestik): 

1. t. aade lõunast. 

Ko etaj : XRPI gN.pijuht, jalool e 

vanemine er 

A. in 

x. Tilk 



IJ 



1. lsa nime s: X o t 1 andi 

2. 0:&. a lii.k~ riigimõis 

3. Aadress: Kingi s pa r j., da lr/n. 

4. Valdaja, k su.taj .. indiVJ.duaalval.dlls 

5· K•- tao all VÕ tav obj t1 . . 
) u • 

:P ahoo 

b) põlljendu.s d: 

K tl. 1 õi.sa 1818.aastal ehitaind peahoone on ähel-

dane maja k J. paikne a mantelkor t.ua ja lle ti er ü.m

asetu ate kamb~·i ga. oon t ka · roost Jtelp

k · tua, mill ~ unkaavad, p gipools tel kU.lged l on säilinud 

algn laiadest l.au. es·L sepisnael teg kinni tatnd ptlatlaud-

vood rdu.s. SäilJ.nud on kena klassi t si a likus s iil is kahe-

poo eg t valdatud vä~~sUks. 

S elli esind h 

U.ü.pi, illi e id o 

tea. 

estis irjelda'litld ~ 7. saJandi lõp t · a-

oono tehnilis · seisundit ~i.Jne lugeda. h aks, ta on ka -

el el amu.n.a. 

e) fo·tod (n stik): 

1. Pealloone. aada lä' . st. 

Koo taj : i:RPI gxupijuht, aj loolan 

T vaneminsener 

A.Hein 

lL Tilk 

llw 





l. õisa nimet\.1.:3: L a d j 1 a 

2. .õi · · l:J.il : J:Uü t .ll··onnamõis 

4. Vald <Jj a, k utaj : Vabca:iikl.llu Aut te indusa Haapsalu 
tsehhi Laad j ala osakond 

5. Kaitse alla ~etav objektid: 

a) tt p e • • 

peahoone, park 

b) põhj e.ndused: 

Väiksem ühekorruseline 1ihtaai~elin , kuid väljapeetud 

klasa1tsistlikes proportsioonide poolkelpka~ ega kivihoone 

esindab aaremaa õis te vanemat ehi ustraditsiooni. oone 

kesk ~ on paiknenud mantelkor tnaga köök, .millest siimmeetri

lisel t mõl e al po l eluruwllid. Välissainai on liigendatud 

rühmit~ pai knevate akendega pe~ele liitub keekr1saliit1 

eenu tav e sik. oonel leidub korralikul.t tahn tud dolo.mii t

detai.le (nur gakvaadrid, korstnavooderdu j • ) • 

õi riigistati l8.sajandi lõpul. ja loovutati Paul. I 

poolt Saaremaa riiü telko:nna pidalitõbi te varjupaiga illalpi

damiseks. Olemasole peaboon on eh1t tud 18'31. aastal. ra.egu 

seisab al.gu.pärase arhitektuu.ri sälli tanud a.j kasu.tam ta .. 

T hnUine seistmd senini rahuldav, kuid võib ~äbijooks

va katu.se tõttu. peatse~t haJ.veneda. 

äike erilise kujunduset park on olul1ne p ahoonele 

miljöötsooni loo iseks. 

) fotod (ni stik): 

1. Peahoone. Vaade id st. 

.Kooat j ad: KRPI gr1.1pi.juht, aloalan 

T van mina er 

A..B 

.ftlk 





l. is .nimetus: L a 1. j l a. 

2. is liik: pe õis 

3. adr gi s ep r • J a Jvln. 
4. aldaj , kasu.taja: Laimjala kolhoos; Laimjal 

La.imj üa si(l jaoskond 

5. X tae alla ~etv obj-k id: 

a) ettep ekud: 

ans bel - peahoone, tal.l, ai~ 

b) põhj .ndv.s .. . 

küla . 
J 

L · j a va:rakl ssi taistlikku mõiaaan amblit ib luge

da are al ·heks at.itlsa.m. ks ja p e :lni aäiJ. . ...."u~LA§ · Pe -

oone ko01:1 tii.b .1 aü.mmfletrilisel t paiknevate aida j tal

~ie oodu.st :vad 18 .. ·- .9. saj and· arhi te-l: tuurila iseloomu.li.ku 

kompeJctae c()u..r 

Kooalttee kaakro -ka on ü.he orruselint.:, p ool.kelpkatu.sega 

ki t h.. aat maja. Hoone urga on .kujund au d vuht t ta,-

hu tu dolo.miitkva .. ri teg· ., laiade profileeri tud kar-

niiAidega. hoon~ tel~ ol a· a ekäi.gu t~ohol pr ikneb kolmnu.rkv1.1-

luga kaetud viil.j a h1 to.s. PiduJ.i.kkt· "ea treppi v avad s 

dolomiitlõvi - Saaremaa kiviraielur .te vej.di . obmak.ad, ku.id 

dekor tiivsed taidetööd - , treppisõidu pandused on äär1st -

tud kivipar p ttidega. nj sisemuses ~ei uat l arokseid 

pisdetail , .. ilinud on iik~ mautel i. Saa ilmek ja k -

lutletad proportsioonidega hoone on plistita d arvatav s i 

18.-19. saj 

tfl p ahoo e esi .. e vr1 .i aku 1a: m aa -~ .:. ja ait on 

aegade jook u.l ü.mber ehitatt d, kl: id n on P'~·ilitanud o 

s ed gab ar id id • dise talli nurkadel on säilinud k1 iplok 
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kidest k'Vaaderdua. J1!õlem.at hoonet võime dat erida 19. andi 

esimesse eerandisse .. 

~apäeval. on epial€Pe ansamblikavatis mõneVÕrra hä:t

ri tu.d, kuid läbimõeldu.l.t tali t.~eaes hõlpaal t ta.astatav teede 

ja piireta ü.mberplauee:rim.isega. Kõigi ld.rjeldatu.d hoon.ete 

tehniline seisund on rsn~ u~. 

a) ftl tod (nimestik): 

l.. Peahoone.. c;;;.aiie es.it'assaadil.e. 

2. Lõv1!iguu:rid peahoanQ trQpil. 

3. Peahoone tagukit)g. 

4-.. 'faJ.l. 

Kooataj ad: ICRl?I gru:J}J.juJl·~, ajul oo~®~ 

V .AMKl V- .t6mill2 OO e::r.• 









1. JRSisa .nimetus: L o o n a (K i h e 1 k o n n a - L o o n a) 

2. isa liik: pe~õia 

3. Aadress: Kingissepa raj., Kihel.konna k/n. 

4. al.daja, kasu.tajad: individU.!:lt:üvaldus, kolhoos •Kommunism" 

5. Kaitse alle võeta. ad objektid: 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, ait, aiam.aja, ark 

) põbj du.sed: 

Loona mõisa l.ei"" e ühe intii.n!se a ja kau.ni.mana kogu. 

Saaremea • Aimate on põliste pärnapuu.de v5!hele suletu.d an

sambli geomeetriline sigu tu s - tänapäevani on gsel ilm.el 

säilinud elamu, e,it ja ai3Dla je.. Lääne ~uu.nas las1mb park 

tiikidega rohtaiaks. 

Omo.aegne härrastemaja on Usn:; vä. ke kiv hoone kõrg 

poo1kelpk~~~sega. ede ehib lai rofileeritu räästakarniis, 

peaukse koh paikneb ~egmentekn~ga kolmnurk iil Baumid 

asetu ad fila.!ldsalt, üks neist on Võl 1tud. Sellisena on 

hoone tasakaaluatatud proportsioonid e nin ;J .mai tseka.te detai

lidega varaklassi sist1ik hoone, mi! a -võime da.teerida 19. 

janäi algu.seaae. Osa milü.rikonstrukt::ioon.e näib pär:lnevat a a 

hoopis arem. t nerioodist. 

t on peahoonega üheaegne, lihtne pool.kelpkatusega. 

kivihoone. 

Aiem~j~ e pärL~eb i1mselt hili e ~st p rioodist. Uk 

selJ.e ;t:assaadidest on laotlld poolka.srrena. 



- 2-

Praegu on kõik kirjeldo.tud ho ed poolt~ d ja lagun -

m&s, park mctsi.atlll.QUs. On igati soo itav, kaal.uda ansam 11 

korr"'stumist. 

) :fo od (nimestik): 

1.. Peahoone. Vaade esifassaadUe. 

2. t. 

Koostajad: XBPI gru.pijuht, j aloo~ane 

vanemin ener 

.Hein 

K.Tilk 





, . 

1. isa nime tu : L ö ö n e 

2. ~iea liik: peamõia 

3. re s: Kingisse x j., alj al. k/ll. 
4. ald j , kasntaj • "f.-b . iklilt r .f' inõukoga 

5. aitse all võetav·d bj .tt1d. 

a) et·tepenekud: 

peahoona 

b) põhj n used: 

n1line õisae1 u. on suur iihekordne kõrge keldriosaga 

·i vihoon.e teda ,_a_ ~ b voolkclpkatu~. gsel t ol hoone lii

gen.ama-'-., hi.J em on l. :Jatud ncoeoot atiiJ.is aat.uikviilu. .... 

keskrisilliit. -jal 1 'i . .rrJe t kõrget ec.melist r .. d_ 

k1 v· ekoori: ro:fileeri tud k· ii sid, cko de ehisraamid, nur-

g ru3tet"lr1n,)l,; t • sA.liidi koJ.mnu:rkviiln on pa1m.t ta tud peene 

i:öö-t usega Yap "'i1Ti. 

Lööne 1õi t>.maj < , .e VÕ 

mate 1Hlro k .oonet;::) htl.l1:a. p;·r 

lug,""d a Saar n '.lt e indu.sliku.

.b ilmf;elt .B. o ·andi lõpu-

on at. Pi ulJ.kn as-tmiki' ... o tooniga k '·kri uli1t on ehitatud 

1864. . .. tal pär t oed a, 11 õ:'. s . ..; d oevdeni te p rekon-

na VD.l us e. Hoone on värskelt re 

tehnilises seisundis. 

e) fotod (nime o~·il'" )t 

1. l'oahoone. Vana e e.sif·lssead ·le. 

Xoosta.j : XRP gropijuh , aj aloo~ane 

AMKI vaneminsener 

10telliks ning heas 

.Hein 

lt. Tilk 

1'1 
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l. ~ice. nimet~s: 0 T. i 

2. iea. liik: peamõis 

3. adress: Kineisaepa raj., Pöi e .Ir/n. 

4. Valdaja, kasutaja: EPT Kingi sepa R- joonikoondise l?öide 
oa o.rJ.d 

5. Kaitse alla võo avad obje.a:tid: 

a.) e ·~tepanc!md: 

poab.CJo.rle, -t 

b) u.sc : 

Oti J.o pe- o nc n osin .ÄSlil· aJ.d his oritsistli.ku.s 

le..ad::.a e 1 t:i.sJ. 'aa:L'emaal.. Uhe~Ol." u.seline kelJ.erd atud põhiosa 

o ... h.J.ta · J..J .. , b.iJ.. · em o liaa"tlld hoone mõle-

aaledu el ., aruammastele tootuvad rõdu.d, 185o .. 

aast· on va.J minU!! pa:.:. aao.J..ik järul.klaasi·csis1ili.k s s'U.ilis 

rikkalikult 

rci ivia.e ~ooriga: hoone Zll.U'g l~o iiu.d ä.o o .... liitp okkid est, 

raa w:; e all kulgevad kar.ui:~.si , e.kn a. on · rl.lisetud profi-

leeri tu ing u.rkades l.'vs~ 1iia.cga dU.'(;Ud raamidega; sisse-

käi kohal krepi tu.d k- nUsl.ga · .. o.~...mnu.rkvillue pai.tme meis-

terli~llt tahatud Aderkaside 

tea 18., s · andi algusest). 

· li soo vapp (mõis o anikud ala-

· t peahoone esi e -välj u aarel on väike viil.katusega 

kivihoone. A1nul s tana märgime tema suu.rtest puh alt 1iahu.-

voluudi se koh on mü.ii-

ri tttd vap1.k1 v:i.. oone pärine ar ata · u· .. J. 1 • :;~ e.ndi keskelt. 
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6lems. kirjeluut.ud .hoone "te.bnill.ne seiSWld on rahul-

d av. 

e) fotOd (nimostik): 

1 .. Paahoone.. u.ade e~ifaa~)aad:lle. 

2. :roone r:laol.:J.id · irontoon r<lid vapiga.. 

3 . Ait. 

4 . Vapfr...ivl a.J.dau.ka& itoha.l .. 

Koost ..; ad: KEFI grupijul.u.~ <;J aJ.oolQtl.e 

l~I VatlemJJ:lse.ller 

A.He1n 

x .~k 



·r .. 





1. Maisa n1metu.s: P 1 d 1.1 l a 

2. lmisa liik: peamõis 

3. Aadress: Xing1ssepa raj., Kihelkonna lr/n. 

4. Valdaja, kasutaJ • kolhoos "lto.mmunism' 

5. Kai tae all.a võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

pea.b:oone, ,park 

b) põhjendused: 

Pidu.~a .mõ:lsa väheldone lthtsalaadili.ne J.)eahoone on 

kaetud kõrge ki"9'ikattega poolkelpkatusega. .räästaste all 

ku.lgeb kitsas karniis, nurgad on laotlld tahtitud dolomllt

plokkidest, e~ ette trepile rajatud madal kabesambaline 

portikus lahtise rõd.una. Tagakül.jelt lii ub m.ajal.e L-tä.h 

kujuline juurdeehi tas. 

Mõnedel andastel pustitati PiduJ.a mõisa elumaJa 1750 .. 

aasta pa.ikl.t vanadele hospi tal1V'aremetel • Juurdeehi tua on 

ilmselt bilisem.,pärinedes l9.sajand1 alt;1l.POO~elt. 

Oma kaalutlatu.d pooportsioonide ning diskre teete d tai

Ude a võime arvata hoone Eesti kauni.mate baroksete m.õi ama

j ade .hu.J.ka. lnvantariaeerirdse aJal seisis hoone kas11tamata, 

lru.id tehrJ.ilin.e seisund oli veel. rahul.da;v. 

õisa parki loe te.kse peahoone a enam-vähem Uheaegsek • 

Siin on selgesti tajutav barokne, r gulaarne planeering; 

tuumiku oodustab ristu.vate alleede aii teem1 mis orienteeri

tud kunstli.kule kõrgendiku.l 1 puude vahel. leidub jälgi oma

aassetest pargiraJ atistest, tagaosas asu.va aa a kesksek ku-
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j u.ndiks n Pidul.a maalinn kuhj atud aJ.d vall. 

Pidul õiaa vesiveski on r11kliku kaits all vabariik-

liku tähtsasegu arhitektuurimälestis 

n.r. 346, 1. • 197~, lisa nr.4). 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. e esi aesaadil .. 

2 oone tagakiUg. 

Koostaj : KRPI gru.pij t, · al ool e 

...... .._. ... sener 

( t. .määrus 

in 

X:.!ilk 





1. Mõisa nimetu : P i l g u s 

2. õ1 liik: pe õis 

; • Aadr ss: Kin isaepa raj., Lti.rlland S/n. 

4. al.daja., kasu.taja: Pilgu.se Psü.hhoneuroloog:l.line aigl 

s. K ts alla õetavr.d objak id: 

) ettvpsneku.d: ans bel - peahoone, ait, llakuu:r, 

teed Ja valjakute kivipiirded 

) põhj dased: 

Pllgu. õis ho astu.a on s blisse otud vä a 

kompaktselt j aelt. oenini o a··uinu.d abari.:1g1 ainu-

18. saj di t päri.nev regu.J.aarn Väljakute ja t e-

d plan rin eid iiravad adaJ.ad kivimiiiiri , kuhu on raja-

tu.d är&V J an teelt ·· g1 ad sissesõi · kaks kõr et t lk-

iivriga nelja u.li.st paekivituJ.pa. Ansambli keskmek on 

peahoon , s U t 1 pool cou.r d~honneuri moodustu.valt 

pailmevate aid - ja tõll .. lU'ihoonat g • 

l'~;; oo on 1 elt l8.s ·andi ke ·elt ~i teisest poo-

leat p .. inev au.u.rem m iivn ba.rokks iil.is ehitis. Ta on 

stiilit d poolkelpkcatllse, laia esitrepi j ., kllid tundu. alt 

moonut --u.d peale ehi ta tu 

a ad • Alga l t peahoone treppi kaunistanu.d dolo.miitlõ id 

hoit ~e lea õi par s. 

t j ell o ehi d 18.-19. jandi v e se p • 

ende u. ·an uses esine . kl(,;l,ssi t stllkke elemente, .kuid hoo-

ned on moonu ~d ~ord s e te ü.mb erehi u. te ga. 
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1. llõ1s nimetus: R a n ak ü. l a 

2. 6isa liik: pe ia 

:;. adress: Kingissepa raj., Orissaare lr/n. 

4. Valdaja. k u.ta;ja: individua veldus 

5. Kaitse all võ tavad o J ektid: 

) ettepanekUd. 

lind la 

b) põhjendus ed: 

lU . .metatud lindla on o pärase aid ho eid S emaa 

mõiaates. oon ehitu.slaad on lä in.isti talupoegl.ik: palk

seinad, roovl.attid ga kinnita d rookatu.e. Keskosa on kit

sam j jaotatud neljak laudalahtriks, otstel on laie al 

koonu tuaega aidaruumid. Hoonel, mis vääri etnograafi

llst erih , on tel'm1line s i sund rahtüd av. 

e) fotod (nimestik): 

l. Lindla. aade idast. 

2. H one tagakü.lg. 
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1. õ1sa nimetus: S a r e 

2. Mõisa liik: rüütelkonn õis 

3. A u.koht: K1n esepa raJ., L jala lr/n. 

4 aldaj a, k aja: L j al.a kolhoos 

5. Kaitse aJ.l vtsetava:l objektid: 

a) ett paneku.d.: 

mo ak ja 

b) põhjen u.aed: 

oonakate elamuid on isa~samblites ambcrehitamata 

kujlll. säilinud a vähe ja seetõttu on aere oan am a 

ain s sedal Edi kai.t e alla V5etav hoone rejoonis. Põhios 

on _ kirjeJ.datu säilit, ud a algse üld ilme - kaks mo onaka-

korterit keskosas, otstea 1 daru.wnid. KoE,U hoonet kat 

kõrge kelpkatila unkaa adega, mis tõendab, et tänapäevase 

eterniidi a el oli aremalt pillirooka.te. 

~aja ~1 kai.tsm.ist kui huv1 av tunnusmärk aaprole

tari adi elu.tingimu.stest 19. saj andi 2.poolel - 2o. s · di 

algul.. Hoone on heas ehnili s seisWldi nin kasutu el 

el a. 
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l.. <S i ea nim.etu.s: S i k a s a a r e 

2. isa liik: peamõis 

'· adreas: Kin[ds p raj., Kttreseaare k/n. 

4. YaJ.daja, ka taja: Saare KEK 

5. Kai tae al.la Tõetavad objektdd: 

a) ettepanekud: 

aidshoone 

} põhj endu.sed: 

Sikas aare mõisa ait on keSkmis suurusega m siiv.ne 

kivihoone. Teandatud ka kosa vnrikatu. t toetavad kaks paari 

dooria kapi teel. ide ga ümarsam a1d, nende vehel paikneb kõrge 

kaa.ravaga uks. aalu.tletu.d range te järelkla ai taistl.ike vor

midega hoone on pU.sti tatud .lll.Öödnnu.d saj andi lõpu. osa , praee91 

on ta kasutusel laona ja heas tehnilises seisundis. irjalda

tu.d aida ja mõisa teistegi hoonete (peahoon.e, sepikoda) ning 

pargi äili tamine on kasu.ks kaa aegse ehi tusorganisats1oon1 

ke~ e vääristamiseks. 

e) fotod (nimeatik): 

l.Ait. Vaade esiküljele. 
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