24. KUIE mõis (1.. uijögg i). l?oolm õis.
Risti k/n, "Jõud" kolhoo s ( Kullam aa kihelko nd)

~eahoone

on keskmi se suurus e ga ühekor dne paekiv ihoone , mis

kaetud kelpka tusega (k atteks eterni it). Omab eenduv a ja laia
profil eeri ·Gud räästa karnii si. Hoone aknad on võrdle misi suured, 6-ruud ulised . Esifas saad il on nad rühmit atud 3 kaupa
kahel pool keskte ljel paikne vat peaust , äärmis ed aknad on üksikud ja eralda tud suurem a vahega . Tagaf'a ssaadil on kolmea knane rühm vaid keskte ljel (saal) , teiste l on võrdse d aknava hed.
Sokkel on eralda tud kitsa sim siga. Hoone peauks on kitsa valgmikuga klassi tsistli k kahepo olega uks, mille tahvlid jaotatu d
laia vahek arniisi ga kaheks . Karni isil on ümark aarelis e friisi motiiv iga vöö. Karnii si toetava d ja temalt tõuseb uksepo ole
külged el pilast rid. Väljad ise on liigend atud nelinu rkadek s
profil eeritu d liistud ega. Ülemis te väljad e keskel on roseti d.
Uksel on kraate rvaasi motiiv iga lukusi lt ning baroks e kujund usega sepista tud ukselin k.
Peauks e ees oli väike puidus t eeskod a, mis aga asenda tud
kaasae gse lihtsa lahtis e eeskoj aga. Ruumid hoones on anfilaa d-
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sed •
Seega võib peahoo net lugeda varakl assitsi stliku ks ehituseks (eelkõ i ge uks), mis ilmsel t pärineb XIX saj. alguse st.
Ta on kasutu sel suveti ühisela muna, enamus e ajast aga tühi.
On seejuu res rahuld avas seisun dis.
Kõrval hoonei d oli väikes el arvul, neist säilunu d vareme ina
üksiku d. Olulise mad on:
Lau t (?) on pikk paeki vihoon e, millel olid mõned ruuduk ujulised aknaav ad. Säilunu d vaid osa müürid est, kuid pärine da võis
hoone XIX saj and i st.

Aednikum aja on väike, ruudukuju lise põhiplaan iga kahekordn e
ehitus krohvitud paekivimü üridega. Omab kelpkatus e, millel
astmelise profiilig a räästakar niis . Katusekat teks on tõrvapapp .
Aknad on väikesed ja kitsad, omavad tugevaid prussleng e. Ehi-

tus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt.
l?ark on väike ning avara vabakuju lise planeerin guga. Nii peahoone ette kui taha jäävad avarad piklikud väljakud, kus puud
on külgedel tiheda raamina, ulatudes peahoonen i ehituse otstel.
Lehtpuude (jalakas, vaher, saar) hulgas on rühmiti k ontrastik s
kuuski. Puid on istutatud rühmiti ka mõisasüda mega piirneva
maantee äärtele, s.h. papleid. l?argi seisund on halb, korras
on vaid esiväljak u piirkond.

Külastatu d ja pildiatatu d 1974. a.
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Kui e mõis. Tagakülg.

Kui e mõis. Aiamaj a.

