
12. KÄRGULA mõis (Kerjel). Rüiitlimõis. 

Sõmerpalu k/n, Võhandu. kolhoos ( Urvaste kihelkond). 

Peahoone hä.vinenud, ase jäänud arvatavasti maan ee õgVenduse al

la, algset .ku.ju ja ilmet seeg raske määra a. 

Kõrvalhooneid säilu.nud üksikuid, paiknevad orieu te eri tul t maan

teele. Olulisemad on: 

ka olla eraldiseisev osa peahoone st?): kahe

kordne kitsas, kuid õrge, pritskrohviga kaetud telliskivihoone. 

Hoonet katab lae.stukattega viilkatus, millel kiilg:fassaadidel lih 

sa puitkar.niisigo, otsafass~adide kolmnurkvilludes aga laialt 

rof1leeri ud rä.ästwcarniisidega, mis viilu all krepitud. Laia 

vahevööga on eraldatud ka korrused. Vertikaalse liigenduse ann""

vnd ki sad silutud krohvipinnad (liseenid) hoone nurkadel. Hoone 

a.kn d, mis 1 akorrusel ebakorrapärasel t, ülakorr sel aga reegli

pär ste v .edega, on ääristutud kitsaste krohviääristega, kaetud 

aga kõrgete kolmnurkfrontoonidega, millede välja krohvipind samu 

ti silu ud ja valgendatud. Aknad s~llatud väga lameda kaarega. 

Hoone pärineb tõ~läoliselt XIX saj. II poole keskelt, on kujun

datud historitsistlikus stiilis klassitsismile lähedases laadis. 

Elamu-kuivati (?) on mitmest osast koosnev väike telliskiviehi

tLls, mille ki saJ.ll ja m dalf'Jll osa ka~tud lci'stukattega viilkatu

sega, kõrgem ja laiem osa tem~s erald e. tud tuleDU.ti..riga, kaetud 

1 astukatte a poolkelpkatusegu. Seinad lao tud pul1ta vuugig • Ak

IJ. d sunred, kaetud lamed a ka ·cg sillustega. Ho one võib pärined 

XIX saj. lõpu"'t. 

I oonukatem' ;ja (?) on äi, em ·telliski i ehi us, mille seinad kae

tud õhukese krohvikihiga. Hoon t katab seintest kõrgem laastu

katte a pool kelpkat s, .milll;> ki ~soo rili:ist<Jd u. ·undatud hilisema 

eklektilises la is uitehispi~sig tuulelcuaga. Aknad on ka s-

ajal ümber ehitatud. I oone võib pärined X saj. keskelt. 
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~ avar, väheste pnudegruppidega, paikneb Pühajõel. Lahendu
sul,J.. va aknjuline, kus rü.hi t ti ouid võr·'~ lemiai at:i.il el t ür

vu~ , j.a kuju us 1 (lohioe , t: ed, kased). _amik argiat 
ht.:. vinenud, säilWlu lõ hu d uue a m te eg . 
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