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Rõngu lr/n, Teedla sovhoos ( õngu. kihelkond). 

!~~ on rõrd.lemi i suur ühekordne puithoone • mi.e kaetud 

laastukattega poolkel utusega. Sellel lihtsad l~dkarniisid 

kUlgfaseaadidea. Sein d vooderdatud l31sde rõhtl udadGg~ kus

juures nurge.d. kaetud laiade vertikaalsete kattelau.dadega. en 

de pinnad on tahvlitena li:tgenda ud. Mõni neist paikneb ka 

hoone seinas s...'kende vahel. Hoone esifassaad on v alm.l tllval 

ergelt taandatud, moodustades kitsa räästaaluse. arema ii

va ta. aki.Ujel on lühike kahe .ordne tiibhoone. EsUa aaadil. on 

aga paremal tii al suur puitpalkon viilkatune all . Hoone ak

n' on VÕl"dlemisi auur d, Pa evad ebaühtlaste vahedeg , 

6-ruudulised ja varlla a"" d luukidaga Katusel on väikesed aeg-

entaknad laka vaJ.~u.stamis ka.· Veranda on kolmalt küljelt 

klaasitud, kusjuures raamistik omab Ulaosus ps ogooti ·erav

kaa.re .mo ii ve . oo.ne t e b lug da XIX aj .. Il poole e sk el t 

Või I &er~is pärine aks ehitaseks, millel 'õenäoliselt 

vähe hilj on liidetud erand ja ti1 ehi tu taga.kü.ljel. 

Hoonet kasutatakse korteritena ja. ta on rahu.ldavas 1-

undis. 

Kõrvalhooneid mõisa on e sel arvul. kuid p jud neist va 

rise.mas. ad moodustavad funktsionaalseid gruppe, .mõned seot 

peahooncg~. Oluliaemad o : 

Ait-tall on pikk liidetud kivihoone, millest ait oli algselt 

krohvitud ehitus. TaJ.le on hiljem esikUljele ette ehitatud lõ 

hu tud - maakivist miiüridega 3 arkaadiga kaaz·ist , mille kõr~ 

av aga ka~sillusie kannad ulatuvad m an1 (ei toetu postidel.e), 

laotu seeju es tellistest ja kro vitu~ lameda äärisega. Uk 

uvadest hiljem kinni laotud. lid ne;a t le.mi.ltiri · bil liidetud 
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all aJDll i tJ , lõbt1.t d ma·lki vj st · o i.mata ehi us, 

S V d linurka tel ak ndel on aiad 1 eded krohviääri-

s d, sruna ka oolkõr~e kaurega ust 1. H onet lt atab üh1n 

poolkelpk·.,tu , kP. te 13 J . t. . ää tad on. k taal t ü.leulatll OO., 

sarikajal ku.j und attld • ida vanem o võib pärineda veel XIX 

aj. I pool t, ü.mberehitus ja tall t:r. XI saj • . lõ uveer 

dis ·• 

~;;;..;.õio......., m "':.ts~a ad loo eterü.hma, kus do.mi:neerivad kaks pikka 

p :i alleelh .J t. 6ed maski de st hi tused, · s kividevahe 

laic.U.t krohvit d, Vad ääri atud tellistega hambuvalt . Hoo

n id atavad seintest kõrgemad poolkelpka u.scd, katteks laast 

aastad on üle latuv· , kujundatnd sarikajalgadega. Vaid pool 

il.lu kelbakol.mnurkadel on 1 tead 1-udka.rniisid . Hoonete ak-

nad on suured. võrdset vahedega ning avad kaetud lamed 

kaarte ga. Hooned. või vud ineda · s j . II poole keskelt 

või viimasest vee.rru1dist. 

Tööliotem~a on äike ohv1 tud saviseinteg~ ehitu.s. Hoonet 

k· tab seintest kõrgem Viilkb.tus, katte- la<:~. t, räästad iUe

ulatuvad. Hoone aknad on väikesed, 6~u.u.duliaed ja raamitud 

k.rohviääristega. Hoone õib är1ned n saj. lõp veerandiat. 

I oon on tähistatud mi.ll.estu."tahvlign l'r. Tugl sele, kelle laP

sepõlvekodu tellos uaua. 

'lU.in on P' - ehi~us, ~~le seinud on lõhutud maakivist massi1 

aete ostidcgQ, ku juures nurg lao ud ' ellis est. Postide 

vabad täidetu.d savi eintega, osalt ka plankudega. Hoonet ka 

tub kõrge kel k: .. tu , katliek& 1'"' s~- , r .... otad ü.leulatuvad. Hoo

ne võib pärineda vii aselt sajandivahetuselt. 
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Park - skmi.ee sllu.rusega, omab peahoon esi.kü.lg avava kesk 

mise auuru.sega väljakll, mill.el osalt vab tl·uline piir"joon. 

Samal.aadne on ka argi puisttl pargi põhiosas, mis paikneb Pea 

hoone e e. oone tag algab ahett.üt suur aed. Omab tiike ai-

, pärn ja a, esiväl· aku.t 

ilmestavad suured tammed. asnteel on ~gi saunas kaks is

aesõidute d, millast · s uundUb mõisa küljelt. ~aed on ääri 

ta ud pikkade alleedega, is põhiosns pärnadest. 

Pargi väravas on massi iv sed k:rohvi tud lliskivi tulbad, 

neljatahu.lised, vahevöögo ja aetud arni1sig .... plaadig ful

pade kU.lgtahu.d liigenda d ta .~.vlitega. 

Par saiaand rahu.ld av, tal pole f'unktsiooni, esineb ri-

stamis~, ··· · tel on õaastu..mist. 

aLlasta d vii at l97o.a., Jildist tud 1967.a. 
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