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45. Jd o:t). Ri1ii tlimõ.i • 

»4Q..I~a k/ , Kingi s Pa nim. kolhoos ( nnt1 k lk ) • 

Peahoo uur k ekor ne o P" ki iho ne, m.ill le lii-

detud ekor.Pllae abil ·iibe itan. Põhiltorpu. on ka u.d kõrge 

poo el ka u.sega, tek Plekk. ab külgfaa idee e uva 

ja profile r· d r·· ·a ak?Xnii 1, s oet tud jõuJ.ise hamm s-

karniisiga. Xa h õig omab profUe ri ud ki t a k niis1. 

Pool iilud on kitsalt üleulatuvod, aetud t laudadega ja 

ääriststud pu. dust ehispitsiga. Hoone põhikorru on kõr e, 

nad, s paiknevad põhiliselt iihtlaste vabedega, on kitsad, 

6- u.ud li d, uwiuv d aknaid r ·d ad e aa nd avad petikalmad. 

sif esaadi 

suur olme 

n akende rü alakorr11 el riklltud., iin on ka 

olega liitak n. ~ise korruse ad o ä se ad, 

4-rt udu.li a • s a u.r d on ka lekatubwe aknad ( 2 tk) hoone 

pool ii.lus, kus sii 1 6 ruu u. Sikk l on madal., pargi! as aa

dia relj efi tõttll kõrgem. Siin on mõ d seklialal VÕi p tik

akn • o el on vasemal. o t afassaadil kahekorra eline väg 

kit a välja hit s, mis peaae akend ta. Väljaehi u , is ei 

u •tta o saf ssa i keskel, omab viilka use, llel 1 

eenduv · a. profile ri tud viilu- a räästakarnii , rääst·- · 

Yiilualus karniisi all on ki saa vöö. 

pui ·ust h1 pitsi a. Põhikor s katus 1 on timmee rili-

el t kaks mtlesiivset koratnapiiptt, millel simsid ja PrO:filee

ritud o tsak3r 11 • Hoo e Pargikü.l el on paiknenwl keskteljel 

m.inei laic palkon, s aga i ole säilunud, jälgi av on 

seinapinnal aid m d 4 kõrget soklit. Ruumid on vana hoo-

nes en U Si eruumides säilu.nud ltla 1 eistlikke repi-

r1nnatis1 lustra.ad o iivideg , k a stiile t val at 

k elkividee kl aitsistlike otiividega j prof le ritud 
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korniiside a ahju. Keldris on fr gmente vanadest ahjwlest, 

k e iiksi ivide a joo 1stega k· el.kive. 

1r 

See hooneosa võib pärineda XIX s j. I ool. keskelt, ta 

on ehitatll.d la s tsistli.kus atiilis. . id kitsas väljaehitus 

o s~assaedil on hilisem, ilheeal1ne vahekorpuse ga ja tiib

hoone a. 

iib oane on pastit ·ud põhikorpus otsalo risti, kus

juures ta eendub nii esi- ku.i tagafassaad is tugevalt. Ehi tu.a 

on kae u.d viUkatu.sega.; Uoonel on kõrge ·sokl.ikorrus, mil.le 

i.ngib r lj eef. ohikorrus on väga kõ ge, ku.igi ü.hekorru.aeli-

n • · tu.st katab iilkatu.o. m.illel tuge-valt eenduViad ja pro-

:t·il er · tud rääat ja i ilu. \im.bri sevad karniisid. äästa- ja 

viUualuse kurniJ. .i aJ.l profileeri tud ahe öö. liiluväl.jades 

on se@llen aknad, mis oma ad krohviäariseid. ibhoone otsa-

fassaadides on su.ured ja kõrged kaaraknad kõrge ka ega, eei.

fae aadis s eju.u.res on need petikaknad. Aken e ü.m ~ prof11 e 

r1tu.d krohviääri ed, mis p endatud all soklin.", akendealused 

innad liigendetlld kahe tanvliga. Hoones on suur saal. Tiib

hoone küljel o suar kinnine versnda, millel kelpkatu ning 

s1.1ured nelinurkaed aknad. erandalt avaneb vaade jõele. 

Tiibhoone all oklikorrua omab ru.udu.ku.julisi suuri aknaid, 

16-ru.lld a. 

Hooneid si.dllV vahekorpu.s on tihekordne, dal ja l da 

ka.tusega. u on põhikor ee laiune, ta aknad on k1 aed ja põ-

hiko.rpllse akorraste akendest kõrge ad, 6-ru.udu.lised. Te 

räästakarniis kordab tiibehittlse karnii i vorme. S aadse 

vormiga on ka räästa- ja viila üm.bri tsev karniie esi.lw.l, is 

vahekorpuse kohal. endu.b 45° all. Selle esikiilg omab lameda 

segmentviUa, mille ViJ.l.:uvälJas on v~ike segmen aken·. Esik.u 

nurgad on kujundatud hambu. ate rl.letm·;aadrite· • Xr hviä.äri-
. ,_.,,' l. J .: • .._ 
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sega ukse ohal on kumer lekk-ka tega arikatua, mida toetab 

a!uurne aepistatud metall oestik, s itse spiraalimo 1·v. 

oone tiibehi tus ning all korp s eeiktlga ärineb l.lmsel 

saj. III veer d±st VÕi saj· di II poole e kel , olles 

kujundatud historitais likus stiili Pseudoklassitais like 

tailidega. onet kasutatakse rahvamajana ja ad.m1n1strat iv 

ruu.midena,. a on rahtü avas seisundis. 

r alhooneid on suur l arvul, nad Paikne ad peahoonest sõltu 

matu.t korr ·pärast rühmaden , osa ka hajutatult parki Või 

elle äärtele. amik hooneid on sõj s hävinud -või ·· ber ehi-

tatud. Olulisemad on: 

juures on väike krohvitud kivihoo e , 

mis kaetud viilkat sega, ka tek plekk. ja iil ar-

niiaid lihtsad, ki tea profileerin a, reä tclcarn1is v111u all 

kr pi u.d. Esi:f -aadi kes.kosas on 1 sas keskrisali1t, mis 

aetud väikese kolmnuxkviiluga, m lles eklektilist aadi ku

ju.ndu etaile. eskriaali1t eendub õrgal , te a. ee on it-

aas pa:lkon, mis k etud viilka se o b e.Zu.urseid võre id 

kUlgedel. oone al. sed altneil k ·s ·al moonu.ta ad, al e on 

ai ot vi1lus iknev s ur s t ~en, mis j ota:.ud ko e s 

j omab tih d ru1.1du.ku.julis ruudus iku.. oone ib är eda 

XIX &j. tei e poole keskelt. 

ali tsej emai a on keskmise StllU"U.segti ühekordne kr hvi tlld kivi

hoone 1 atabadega h one ots el. oone on ka ·t1.1d l a pool

k lpk tus ga, atteke vor iilu.- j r .... t a:rniisid on 

ee du.v ja süg· v profileer 511 a, vi· s d on pool v.Lilude 

all krepi ud. s altarniiside all kul eb kits vahev'öö. ' i-

ne samal.aadne vahevöö kulgeb aknulau.delde joonel.. a krohvima

ta so el mab simei. oone aknad on k.i ·aad, kuid kõrged, 8-
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ruudulised, poolviil s aga väik e ad, 6-ruudulised. 

de e ineb elinurkeet akend kõ val ka lakka val 

oolviilu

t Vaid 

segmentaknake i . o e atusel on aks ·· e trilie lt aseta-

tud kors apiip , mi simside j ot ar.niisidega. Hoon o 

fass adis on ' esk elj l t kõrval viidult se uu.ru.eega 

pu1 eranda, mis ·kae wi lameda viilkatuseg , sell l lai t ü.J.e 

ula uvad räästad ja ofileeri ud l dkarniisid . eran a on 

ehit d ve.hvärkaõre tikuga, ille v ed "id tud akend g VÕi 

nende all pui tahvlitega. iim. atel. rombi kujundiga liigendatud 

.Pinnad . · eranda Oll aaeta.tu.d atvu.nd endil • oone Võib i 

pärineda XI saj. keskelt või III veerondiat , olles kla si t

sistl.iku. stiilis; eranda a iimasel t · j divah u.sel t . 

• ednikUm~a~trii~boon~ on pikem maaki ~oone, ll 1 esikäljel 

ed ikuruumid, ta üljel kl aa i tud katusega tri1phoone ( 11ma

na täies ulatuses h··vinud). AednJ.kum.aj a katab s ega ühe pool .. e 

kaldega lame k tus ( kattek plekk}, millel 1 , pro!Ueeri l.ld 

ja end räästa- j viilukarniis, esimene neist viilu all kr -

pi ·tud. Hoone nurgad o krohvi tud hambuvate rustikkvaadri tega. 

Sei o krohvitud, ille Pinnal kivide "'aed. Krohvipind on 

tih d alt d oreer1 tud kivikildad ga. on ra •tud l ade 

krohviääris ega. ed aknad o kitsad, 6-ru du.lised. Seega 

o aednikumaja klassi sistliku stiilis, lmselt XI saj . kesk

pei a hoon • 

!'all on piltit uakivihoone, müürid krahv· at· lõhu. u.d kivi 

dee , avad äär1 t:l..;u ~ellistog • Hoone on sisse langenud, al

les vaid müürid. AY-nad paikneva ü.h laste vahedcga, on keskmise 

suurusega •. oo.ne ket3kosus on e(ol' se kohal ac·un .ming,i vill~ 

ao neub :Jegmentpctik, u llea aken. lloone taga.k"il el on kesk

telj el välj aehi u ( ku ts i k r ter? ) • See on krohvi ·"ua ki vih o-
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ne, mis kaotud -kivikattega viilk·tu.sega. sellel profileeri-

tu.d rääst"' arniis. vade ko al o ho ison1i aed s sid. Ak-

nad o ki"tsaa., 6-ruu.dul.J.ae • P6hi or us on ilmselt X • 

IV v erandi ehi tu. s, äl · aehi u 

saj an i võrra v· em. 

oone . a võib olla veerand-

oonakatem€Q a on väike õlet a·~a tell.istest krohvi tud ehi tu , 

mis kne ud seintest kõrgem kelpkatuseg , katteks laast, rääs 

taka:rn11sid lih sr..:~ laud arn11sid. ad on väike s ed, 6-ruud u 

lised. oone, mis pärine i1mselt XIX saj. I poolest on sisse 

la.n ma. • 

.föölistema;l a on e se suu.ru.:.ieea kr oh im ta i viho e, mil-

lel tuba lcl{akorru ... el hoone otst 1. 1iü.rid on le ~.-ud lõhu ~ud 

k~v·aeat, tu~goo >:;~.e ·u.u..r s Plokk1deka klomoitud i idest. 

Vr;.d on ää:!'istatud te li stega. Roonot k'" tab Ulelllatu "!;e rä•· o

trtateea Tiil a ;tt;.. ·~lud on kesk.:mi..,e v.uru.::3e a, 6-1·u.udulio d. 

oone VÕib pi:iJ.~inede viimase .it sa· ondi vahetufJ 

P k on su.ur ja aheosaline. oone ees on regtll.aarse ilmega 

esiosa, kus ovaalsele e iväljak~le undQVad kuni kolm sisse-

sõidu ed, osa neist ···· istatud alleedega ( ü.h ~ kolm rid 

pärni). Ringteega väljak on ea puudeta. ahetult väl.akut 

timbri tseb v akujuli el t rü.hmi tatud ah puistu. Pargi õhi

o s. ub aga. eahoone t ga, kus a ub suurejoon lina vabakuju-

line par • See koo eb est poolest: kõrgemal on avatllm par-

·osa, mis liigend t.ud väikest kon rast elt ali 1n puu.de

gruppidega ja aktsen te ri tud üksik uude ·• ··är 1 piir tud 

kaarja vahtra alle ga. argi jõepoolne külg on su.le ud i ga, 

siin on tihedas puis us väikese väljaku.d, t s ak ts teeri tud 

üksikpuude a. Pargipool e v el on peaho ele ori eeritud 

...--- väl;j ak, mille äär v baku.juJ.in • Peahoone otsal. jõe oolel 
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l u.gj t jõe suuna laskuv ki o G.Va d väljak, mille äär 1 

k lgeb pärnaalle jõeni. Pargi vab w.julis oa on ud rUh 

1 t d nii VÕra kujul t kui värvil t kontrastsel t: kaak-n.u.lg, 

är -kuusk vaher-tamm, t3!Ml-kuu ... k, l.e is-vaher-pärn. On ek-

soo • • alge pap 1, seedermännid, ebutsuugad, val e mänd • 

Uks selline ~sootide grupp Oll etnikemaja taga. Teedevõ 

on vabalt looklev, ringteene.. Omaette park o valitsejamaja 

juures, mis v:·i ~e nelinurlme pargiala, mis ii. atu.d pärno.c.llee 

dc a. Ma· ue ~ol pik~d ... 'traalleed, mis ulatuv iki Emo.jõ 

ürgoru nõlvu ·ilomee· 

üti.res en lõhon.dikesse is 

ele Ka ·tre mõiaani. ell tee 

a~ud kuusegruppe, neid o ka tea 

kaldal, mitJ ilme ta·1w1 maastikku suurel dal. . etsa .. ärea on 

kiviei ga Piirt.tud alul väike telliaki 1ikabcl, :rois oisac lange 

n c1. Xdbel 0 ... 1. ! · .stori tnistli pus stiil. s pseudogo ti o 1ivide 

p ur · sei~und on z till ld av, osa teidki pm· s korras. 1D.

l.eed e sei unö on hal , palju. pu.iu i kkunud. 

Kü.lbs tatud viimati l97o •• , piliistatud 19 4. j 1965 •• 




