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91. SIK. DI mõis (S1klecht). RüUtlimõis. 

Rapl Y../n, Kodila sovhoos ( ap la kihelko.nd). 

P (lhoont! on hLivinud pe jäljetult, alles on madal ee. 

Kõt fllhoonel.d v :rdle.m1s1 palju, nad moodlla avad eatav korra

P ·rase sambli, mis otud peahooneg·. da hooneid on =·ili-

enud I.Ü.gsele lähed ase l.lme. Olu.lisemdi c.n: 

....., ..... d.-ad-. on kaks .i a pikka aralleelset kroh 1 d p eki'Yihoonet, 

mi kaetud l stQkattega poolkelpkatusega, räästad o kitsalt 

Ule l·tu~ad. Uhel 1 dal (ta~sel) on akende kohal profilee

ri d Tahevöö. Aknad on laut el väikesed• nelinurkaed, Uht-

1 st v edega pal. '\iu.sega ning 12-ruudu.ll.a • Tagu.misel lau

dal on sees keS!tel . rl.d iimarsambaid, ml.lle baasi aJ.l nel~nurks 

ris lõikeg okkel, k kapi eeli kohal on nell.llu.rkse ristloike 

ga pikendus. am hoone ot al on · ilisem kahekorruae.Line juur

aaehi u r2ati oone pikiteljele. Juurdeehi~ue an krohTi~ud 

Kivisein e , kae ud korg -.J.il a usega, Jta.~teJt l a t. a.aat 

ja viilukarni1sid o eenttuTad ja pro~J.leer4t~d. korruete 

el on lai ab.e-vöö. Aknad ( aed) on keskmise suurusega ja 

-4-'UI.lduliae • Viiluve.ljas on ae~en aken, is pJ.ira'W.d krohvi

äärisega. .t!.simene lau vdib pärineda XIX saj. 1 eerand1st VÕi 

I poole kesk 1 t, ·eine - li Ye randiat. Õlemi t ho et VÕl.b lu. 

ged klassi siatlikcks. Juurdeehitus (tööliselamu-karjaköök) 

Võib pärinad XIX saj. l_ veerand~et. 

o VÕrdlemisi suur ühekordne krohYitud paek~vi

boone lakatubadega hoone o stel. Ehi-cu.s on kaetu seinteat kõr 

gem.a poolkel ka·.;uucga., .k ·(;tcks laas·t. J; ääa a- ja Viilllkarniisi 

an luitd ju eo: ... du ad, sügavalt profiloeri·~ud, viila alanurks

des mUl·tuu. Av ~e lt.Uljed on lamcdat krohviääristeg , mille si 

la·t,ud. pir!llud (nag ka l"u.rniisi ) on elj eefsed a 1n e pil .. dado 
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twneda pr i tskroh'Vi taustal.. ad on pea ru.udukuju.lised, kesk-

mise suurusega ning ühel säilunu.d osaliselt 16-ruudu.line ra -

istik. Hoones on kak samm etrili elt aseta d mantelkorstent 

lle korstn iibud amavad. karniiee. Hoone on mass11veete, 

kuid akaalustatud proportsioonidega ehitus, ta võib pärine-

d :I saj. algu.sest. 

Tööli_§tema,j.§ on materjalilt ja kujundusalt samalaa.dne ja -eali 

ne ellitus, hoone on väiks m. Kaasajal on ma.udetud aknaid, katu. 

sekste asendatud eterniidiga. 

Ait on väike krohvi tud aekiv1ebi tua, mis W.gs~l t oli kaetud 

poolkelpkatusega. Sellel on pro~ileeritud ja eend~vad Yiilu

j a rääatakarniisid ( eäilunud osaliselt uue 'Viilkatuse all). 

Hoone v<5ib pärineda nx saj. I eerendiat. 

M.~S!:r:ei on keskmise 3Ul.ll'U.sega U..."'lckordne kro ... i~ud paekiviehi

~s. mis kaetud pcolkelpkatuseg~, kattck5 eterniit. Omab een

duvaid, lihts~ut profileorit~d v.iilu- ja r~llst karniise. Viilu 

väljas on un.r scgmcn"'"aken kiirtt;;lmjulise raaoi·l tilw.ga. Väike-

seid sagm~ntaknuid on ka k3tusel kQ laka. v auu' iseke. Põhi

kor:rnse aknad on iim.ber ehitatud või tm.tc raam1dega. Algsed 

a ed ei ole suured, on kitoeä. Telliskorsten on k6rge ja nelja 

tahtlline. Hoonet võib lugeda klassitsistlikuks, ta "f'Õib päri

neda XIX saj. II veerand1st või sajendi keskelt. 

Saei:§od a 1 ! on õhukese krolivikihiga aetud väike paekivihoone, 

kus müüris ka muakivc. Ehitus katatJ vormi.x:ivika.ttega poolkelp 

katus, millel i.iloulatu od ... U.ä.stad. .. f~vad on ku.e·ttl lamedate ka 

tega. Ab1ad on võrdlemini ouured, 12-ruud~ised, uke kae 

1 ')s ab amt.\s tr is la1.1d.ia .. usega. Hoone võib ptu·i.nad.a XIX saj. III 

veerandi at. 

,!u_u;;;o,;;;;oli.k;;;;;;;;;o on kõr rre , nelja. korrl.laega holl::mdi nlik pa kivist ja 
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krol .. :i tu J·ehnea. ee om1: b -võrdlo ·oi .. iiruati aheneva til'Yi

koonun~ kuj • kus voiö Ulaser.v muutub oilinaerjaks, iilal~ isegi 

kergelt ta:: la nt1dc • Koonus tt:.gineb kuuenurksale iilalt ehe

novale aoklile . .millel oli · eenindLl.srõdu. äikcsed ruu.du.kujuli

sed aknad o a ad tu.gevaid pru slengo. Pui ·osa en vald :val t va

ri sen d. Hoone -võib pärineda XIX eaj. II veerandiet 'Yõi sajandi 

ket-lkolt. 

Park vi':iiko, meenutab äikest aeda, mis liigendatud ä.heat pun

e .:t. ·kaik uid ."' k-r alhooneto iim er. 1 end.e -vab. 1 ja peahoone 

U.. ue.t· · va:r hoov. :1oon ü o maa ti us svutu.U. • 
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