
3. oi s ( iu:'l:oho ) • .. ·11. ·.limõi • 

onguta k/ , Aru 8-kl. kool ja onguta sovhoos ( õo kihel
k ) 

Peahoo.t e on 11j. k kah osaline kivihocne, mille pi cm o on 

Uhekord e, kellerda~ud, te agu ikiteljel liituv kahexardne 

osa on ülj el t vüh.e kl taam, O{llll ti korrused ho e tel ei iih-

t~. Kui Uh ordse korpuse ad on kits j kõrged,. aed:: on 

ku ruumid siis kahekordsel osal on DJ.ul:orrua va. tupidisel t 

al, r udu.kuj ulis e cltendega, ll'U:dolate ru d ega, t ine kor

rus aga kõrge. Hoone osi katavad lcm-..dad poolkelpk· tu.sed, 

kate oli lau.d IHJel s- vi, nüüd eternii • ...Lääs"takarniisid o.o. 

laitii ja siig vn prof'ileerinb>Uga_ üllekord sel. oaaJ. pool 1ilu all 

krepi · d atud laia, lameda ööga. oolviilu.d o.m vad 

sam proflll' a ile piiravaid .k ise. gsed suured alal 

ol-id t-.r dul.ised, n!iüd oonutatl.ld rMacistikuga, väik sed ak-

n· 4-r'.:tud i..,eC:. Ol'db u l;le ool'i us on ~·ua ·ujul 0 

6-.ruudu.J.i!Le p 
l ' 

~.heko:rdoe hoone po lViilu ... u.ud .ulin 

4-ruul!u a aken. ad .a "'V mõl p r te ah e 

deg·, sen av p ikaknad. oo kk el on oonel k1 aa 

si.msiga, :1.:1 .ko~·d se o 

koha.ku. ti. hoone se to r~ndlik lt Uhe ordse 

kor s otsafassaf la, oli al. elt lai s 1 eda kaareg d 

ava • Kahepoolega u.a äär1stavad kitsad '"' ad, mis ukse a lii

det d ü.hte pu.itlengi. I ii u..ks kui aknad kaet d aegmentakendega, 

·11 1 oli kiirtekuju.liwt raami· ega ru duo,)·i;ik. iirdo koondu

miaou.nktis ro. id. Ukse tahvlid olid jaota d lt:aheks pinnaks, 

.mndalam osa otileeri tud lij.atudega piira d rihveldatud in

~aga, tilal Sllure ro.mbi kuju.ndiga. Uks-ak n li ideeriti allas 

1972.a. remondiga. 
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eaukse ees paiknoa suur eklektilise kujun u.sega rikkali

ku.l t C. ckoroe i ·ud p-u.i -~palke!.!., Ku.s ""su: a u.ü pui teh spi s i. Tei

ne selline asus aicltUljel. Uõ .. &d 1 utatud. lioo" ahekordse 

osa katusel Qäilinud äga massiivne kroh~itud korstnap1ip, mil-

lel kw·niise ja vahevööaid. umid on u.n:f.llc.udscd. Peaukse tag 

asuval suurel esi ul on säilunud laemsalingutet;a lagi, kus pla.

~oon jaotatud neljaks Pinnaks rictuva~e võödcga. ristis rosett. 

Ple.foon on ä.äristatud laiade vöõdeg .... , kus _p..,.elvööd, lopsakalt 

m ali lu.d lillevanik.ud j ms. 

Hoone võib )ä:rineda X saj. II veerendist, ta on klassi t

si tlikus stiilis, millele sajandi lõpul liideti oklektilises 

la~ is vera"ldad. Lcem~alir .. f,'Ud e ikus või'lf pär ·ned nx saj. 

kes elt. o ele on kaasajal liidetud külgfassaadile uus korpus 

klussi elo. ana hoone seisund rahuldav. Kool on ilms lt 

likvide ritud peale l973.aastat. 

Kõrvul.hooneid oli mõisas arvu.kal tt .kuid aäilunud on 

vähe, peahoonega on seotud vaid ait. \,;lulise a on: 

tellselt 

istemgjs on pikk Uhekordn~ krohvimata telliskiviboone, mil-

lel lak .tuua h11one o~ste~. Ehi~ua omab massiivseid p.roportaioo

ne .. Ta o lcaetud noolkelpkatusega (katteks eterniit), mil.lel 

laiad fl"'t.i' 1~ ri tud ja eendl.lvad k.arniisid. oolviilu all lai 

vaheVöLi. I oon aknad ei ole uu.red, on 6-ru.udu.lised ning Paik

nevsd U.htlaste vah d ega, puu.du.v d ase1ld, v petik knad. ool

viilus üärisl;aVai laka oa alte..t:.lt romtJi · uli ed väikesed lakaak

n· • Katusel paiknevad 4 paariti · e~ ~ud ko stnapiipu. Hoone 

võib parine 1 saJ. lll veerer~ist. 

Laut on pikk krohvi ata telliskivihoone , mis algselt oli kae

tud poolk lpkatusega, näüd os iselt asendatud uue i lkatuse

ga. 'ääst · on Uleu.latuvad, poelviilu all lai vahevöö. knad on 
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lti tsad ja asu ad kõrgel räästa all. Otsafassaadi s paikn v suur 

u.ks on ra· · -tu.d laia ···· "'isegu, kaet;11d lameda kaarega. oone 

võio pärineda XIX saj. II poole keskel • 

!.!.1 n m·"'~?iivne aoilvimata telliak1vihoone, kaetud seinte s 

õrgema poolkelpkatusega. Räästud on laialt ületüatuvad, kuid 

alt [;;le tud laudadest tuulekastiga. - oone esif'assaadi keskosas 

on sügav ulualu.ne, mille ees fassaad· pil .~.ast eenduv kolme av ali-

tuvad kahele ümar-

sambale ja kahele kol.mveerl tc'.s b:üe, milledel baasid j& kapi

teeli asendavad kaks Vööd. AS ine kaara~.,a laiem. Kõikides 

kt .. artee on lu.ku.kivi. See o 1-:a Uikesto aidaakende lal!ledates 

.t:a<7!rsillust s. Akn""d on 8-r.m .. 1dulised. Ehi" u t võib lugeda XIX 

saj. !JJ veexarL i hooneks . 

.üedt:.i.kl.l!ilaja o . .c1 -väike, ku.id kõr -e krobvimata telliok1v1hoone, ,...._......... ~ 

.m~llc õrt;,'Use tin _ib telila tül E: <JllV kelder. oonet katab viil

lcatus (1~ taks eten.iit), millel tallistest astmelised, eendu

v~.d viilu- ja räästakarniisid. Semalaadne katus ja karniisid on 

hool!.€ l::üljel asv. al vaikesel madvlal väljaehitusel, kua paikneb 

sisceJ ii.·:o ke' l .. iase. SissepHäs hoonesse paikneb otsafassaadis, 

t ees o ... Jtõrge podes't nis oli varem kaetud lameda Viilkatu

seJe• vt:ra.ndloiga. oonel on ühe- ja kahepoolega almaid, vastavalt 

3- j n 6-.ru.udulised. Otaviilus on lakeaken kaetud lameda kaare

g&., mille sillus eri värviliatea · kivirlest. aillus kaetu.d lainj a 

fron · oonigu. i~cnt ambrits~ved ka~ ruudukujulist krohvitud põh 

j ag<! pe·i;iku. t, mille sees eenduv a i.ilirisega sõõrpetikttd . Algselt 

oli hoono katuse keskosas nel~a~ahuline terava kiivriga puitto 

aksndegc kõigis nelj us tahu.s, nU.U.d lommu.t~tu.d. See a on ehitus 

historits.:stlikus stiilis, ilm$elt ~Tiimase s · andivahetuse pii-

re at. 
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on äga suur ja mi t.meoe ine. Pargi põniosa mo ustab 

peahoone ii 

isi t1l1ed 

r pa~ ev äik ... e.~ vab<: juline p3I'k: is võrdle

u.:istun P:.t. rt b boon t. e.m Uhel kUljel ettu.r 

V1lj is hi aia ülesc..."ln s. ed, osa.v ka esivälja-

on pilgatu.d p·· nadest vaga · iheda allee 

g • ar p hiosa on a a kõrgel orunõlval, v ilda oj ani. 

iin on auur mete pa· ö il· s t H kedes j ltut skedeat, 

:!S UlcitU li.J:W. bakll~Ulised, 

ku d r lje p lJeel • On ol ud i ._id vaa-

tekoh·ti, kue v· a'ed iki or VÕi V S 4iUBkeld . ., samu.t1 lile 

a puanoonele. rJ e lteitft ~ usi<.1 algselt .PaY· ~j onid, ü.ka 

il el llee lõ~ u, p etsa fär 1. ( ·Jr..me"s r· ulda s sei-

s~ t.li • 

-~gis siu &sõi teel vä k aakivi il , llel kSJ.nid 

rinna i ed ... ee~ 01 1 servit1 ~ell·s est uttrte rombi-

a ii v se te nelja 

allulia te " lp ad ', • il karn 1sid ja ba sl • 

õe o u Unkake sel oi saa· d t es kWli 250 

u. ... ~l e cko aka.lmistv., mis õuil e Jt bä i ta tud. Al.J.e s 

iiK ik d m.assiivse lihvi tud grani1tplok1d aj • gusest 

vo zur ':U.hleni · · imt; ega. 

Kült-s~: U(. viimat11973 • .:-. ildi ta:tud 19 .6. ja 1973.a. 
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