
30. RÕUGE mõis (Rauge). Rüütlimõis. 

Rõuge k/n, Rõuge sovhoos ( Rõuge kihelkond). 

Peahoone kohal kahekordne puidust suurem hoone, ehitatud kodan

likui perioodil. Ilmselt on selleks kasutatud varasemat peahoo

net, mille algset ilmet oluliselt mUUdetud. Tänapäevane ehitus 

on kõrge hoone, mida katab kõrge murdsarikaga kelpkatus, katte

materjalike eterniit. Omab laia eenduva tuulekastiga räästakar

niisi. Hoone ühel küljel läbi kahe korruse eenduv väljaehitus 

madala viilkatuse all, mis algselt võis olla kahekordne rõdu. 

Korruste vahe markeeritud kitsa vahekarniisiga, servad vooder

datud rõhtsa voodriga. Aknad paiknevad ebareeglipäraselt, nende 

hulgas on suuri kolmepoolega, väikseid kahe- ja ühepooleg ak

naid, esineb ka kolmikaknaid (keskel 3-poolega, ääristavalt 

ühepoolega aknad). Kõik aknad on kõrged, kahepoolega näiteks 

lo-ruudulised. Hoone tagaküljel alakorrusel on ärklitaoline 

kolmnurkne ühekordne väljaehitus, millel aknad kõikidel t~~ 

del. Mingi väljaehitis on asunud samas fassaadis ka teisel kor

rusel, mis pole aga säilunud. Hoone esifassaadil vasakul tiival 

paikneb suur lah ine puitpalkon kelpkatuse all, mida toetavad 

neljatahulised lihtsad puittulbad tugikäppadega. Postide vahel 

lihtne pui trinnatis. Hoone algne ehitusaeg on raskelt dateeri

tav, ilmselt XIX saj. II pool. Kasutusel admininstratiivhoanena, 

heas seisWldis. 

Kõrval.hooneid on mõisasüdames varem olnud suurel arvul, osa 

neist hajali kaugemal maastikus, tänapäevaks säilunud üksikud, 

needki ümberehitatult. Tähtsam~d on: 

Töölistemaja (?) on ühekordne tellis- ja maakivist krohvimata 

saintega ehi tu s, mida katab laastu.ka tteg ja kitsaste, karniisi 

·a räästastega viilkatus. Aknad on väikesed. Otsafassaadi vii

lus esineb suur tellistest 1 o ud sillusega kons ruk iivne kõr-
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e kaarega tu.gika , mis võib olla ka kinni laotud ava laka

pealaele. Hoonet võib lu.geda XIX saj. Il poole ehituseks. 

Ait-kuivati (?) on säilunud vaid osaliselt. Ehitus oli pikk 

ühekordne telliskivihoone, millel ühel otsal paikneb kahekordne 

tellistest krohvimata saintega juurdeehitus risti eelmise hoone 

pikiteljele. Hoonet katab laastuka tega ki saate karniisita 

räästastega viilkatua. Korruate vahed on rõhutatud tugeva pro

fileeringuga tellistest vahekarniisiga. Hoone säilunud osa 

võib pärineda XIX saj. II poolest. 

Viinavabrik-meierai (?) on suur hoonetekompleks Rõuge orus jär

vedevahelisel ojal. Ehitused on maa- ja telliskivideat, ühe- j 

kahekord aed suur ed hooned, mida nii kod anliku.J. perioodil kui k 

kaasajal ulatuslikul. t rekonstrueeri tud, nende algne ilme oluli

selt muudetud. 

Park on suur, rajatud avamaastikku. Planeering on vabakujuline 

ning puude iatutusviis väga tihe. Seetõttu üsnagi hästi valitud 

puuderühmad (kontrasti printsiibil) pargi siseruwmis mõjule ei 

pääse, küll aga moodustab pargi massiiv maastikus mõjusa silue

ti. Teedevõrk on vabakujuline, kusjuures peahoo e juurde ei ole 

kujunda ud suuri väljakuid, hoone ees on vaid väljak ovaalse 

tiigiga. ajandushooneid ühendav tee kulgeb pargi äärel, neid 

hooneid , Parki paigutatud ei ole, peahoone seisab isoleeritult 

pargi tuumikus. Kasut tud on kodumaiseid lehtpuid (vaher, tamm) 

ning ok~spuid (kuusk, lehis), pargi perifeersetes osades palju 

ka dekoratiivpõõsaid, mis loov d pargis su.letu.se. aanteedel 

Viitina suundadel alleed, s.h. lehistest. aastikus leidub ka 

kaugemal pargimetsalaadseid puistuid, näiteks ürgoru kaldajäre 

kul kuusik, männik Viitina teeristil jne. Pargi seisund rahul

daV. 

Külastatud viimati 1973.a., pildiatatud 1967.a. 
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