
55. NÕV mõis (Newe). Rüütlimõis. 

Nõva k/n, Nõva 8-kl. kool (Risti kihelkond). 

Peahoone on pikk ühekordne puithoone, mis kaetud väga lameda 

kelpkatusega, katteks eterniit. Räästad on laialt üleulatuvad, 

alt kaetud tuulekasti ga. Hoone seinad on vood erd atud rõhtlau

dadega, mis algselt ulatus kuni aknalaudade joonel kulgenud 

vahekarniisini. Sellest madalamal oli püstlaudvooder. Seina

pinnale ulatuvad ristnurkade otsad on kaetud vertikaallaudis

tusega, nad meenutavad ebakorrapäraselt asetatud li seene . Ak

nad on kaasaegsed ja väga suured , Algsed aknad olid sSJiluti 

võrdlemisi suured, 6-ruudulised ja piiratud laiade profileeri

tud piirdelaudadega. Oli ka suuri kolmepoolega aknaid . Aknad 

paiknevad ebaühtlaselt . Peaukse ees asus varem väike puitpal

kon lameda viilkatusega, millel väikeste ruutudega aknad esi

küljel . Tänapäeval esifassaadis algseid uksi ei ole säilunud . 

.hoone võib pärineda .KIX saj. lõpust, ta on ümber ehitatud 

kodanlikul perioodil. Kasutatakse koolina ja on heas seisundis 

Kõrvalhooneid on keskmisel arvul, nad paiknevad hajali tee äär 

tel ja pargi külgedel . Olulisemad on: 

Laut on suur, õhukese krohvikattega maa- ja paekiviehitus, mis 

kaetud laastukattega viilkatusega. Sellel üleulatuvad räästad 

ja püstlaudadest otsviilud. Uksed on lameda kaare[a, aknad 

lamedad ja väikesed, 6-ruudulised, paigutatud ühtlaste vabe

a.ega. Hoone võib pärineda LIX saj. IV veere.ndist. 

Ait (ümber ehitatud laudaks) on suur krohvitud paekivihoone, 

omas wgselt poolkelpkatuse, mis asendatud vormikivikattega 

viilka tu sega . .i lle s on astmelise profiiliga lai räästa- ja vii 

luAarniis poelviilu kelbakolmnurga all, kitsam poelviilu k~lge 
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del. Peolviilus on suur segmentaken. Algsed suured lameda 

kaaravaga uksed (3 tk.) on ümber ehitatud akendeks. Hoonet 

võib lugeda klassitsistlikuks ehituseks XIX saj. keskelt. 

Meier ei on algselt olnud .mingi teine maj andLlshoone esiväljaku 

küljel, kuid kaasajal täies ulatuses ümber ehitatud. 

l'ark on suur (7,7 ha), kuid ebamäärase kujuga, planeerin c.:...ult 

vabakujuline. l?ealwone ette jääb väga suur avatud väljak, kus 

hoone vastas ovaalne tiik. Väljak piir a ""llld ringteega, alleega 

sissesõit on paremalt küljelt. Väljak liigendatud üksikpuude

ga või rühmade ga: keskel üksik jalakas, äärtel vahtra- ja 

saaregruppe. Parki jääb kaks suurt aeda, millest üks oli ilm

selt iseloomult ehisaed. Mõlemis tiigid kõrgendikega neist 

kaevatud pinnasest. Üks tiik pikk ovaalne, teine ümmargune. 

Aed ad es rühmi ti vcili traid, j alako.id ja p ajusid, eelkõi ge tii

kide kallastel. Aiad lõpevad kahel küljel suure parkmetsaga, 

milles looduslik kase ja saare puistu on täiendatud lehistega 

Pargi seisund hea, kuigi kaasaegsed koolirajatised teda kil

lustavad. 

Külastatud viimati 1974. a., pildis ta tud 1969. a. 
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Nõva mõis. Peahoone. 


