
83. VA,LGU~ mõis { gu. ta). RiiU tlimõis. 

Rõngu lr/n, algu a 8-kl. kool ja Valga ta kolhoos ( armu 
ki.helkond). 

Peahoo e on aäilunu.d vaid tiibhoonena. See on paiknenud la1 • 

Uhekordse põhikorpuse aaakul tiival Ja pikiteljal risti. 

iibhoone on puidust, kahekorruseline ja kaetud viilkatase a 

(katteks eterniit), mil.le U.leu.latu ata räästaste all s · 

Pinnal karniisilau.d. oone on vooderdal;ud rõhtlalldvoodriga, 

nurgad k e~ud kitsast , vertikaalsete kattel dadega. Korr~ 

J?ä:ras vab d a Paigutatu.d suu.red aknad E-ruudulised, kit-

saate piirdelaud ega. P Qduvaid send ad reas inapinnal 

värvitud petikakn oon külg s in as on jälgi ta vane a laia 

põhikorpuse jälg, vi ane oli ilmselt ke is suurusega .Pu.i t-

hoone. Osa vana peahoone asemest kasutatud kahekordse p it

koolimaja alla, is pär b kodanlikust perioodist. 

Tiibhoone V'õib pär eda XIX saj . lõp st, ta on rahulda as 

s isundi a kasutusol koolib.oonena. 

JgrValhoonei.d on väga palju, neist en ile. paikneb pargi kiilga

d l.e reas atul t või kaugemal maa tikul gruppidena. Mõned on 

t a a al määr al seo tu.d peahoone ga või .mõjut av ad v s.ad e pea

hoone1e Ule väga e.'Vua esiväljaku.. Olu.lisemad on: 

Tall (?) on Pl.k.k ·a väga kõrge iihl kordne tellj. i iboone, kroh -
1 tu.d pri akrohvi.ga. oon t .katab kõrge viil.katu.s, kat eks 

1 ast. Rääs akarniisid on puidust. oone fassaadid on Jmju.n

datu.d su.u.rte ja sUgavate ka· petiku. ega, is tõusevad maapin

nal pea räästanit kua nad kaetud 1· ed kaarega. Peti.kut v -

hed õju.vad pigem tugevalt e da ud liseenidena. Taolisi .Pe

tikuid on esitassaadia kümme. ··ärelt kolmandatea pet t s on 

suured, lam da kaarega uksed, ülejäänud petikute keskel väike-

aed, samu i lamed te kaarte 
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akcnt. Akr~rd om~ved 8 r utu. Avad on ääristatud silutud krohv1-

äärist ga. oone ka uses on üksikud väik d segmentalm lak 

valo stamiseks. Hoone 'õib pürineda XIX saj. II poole keskelt. 

Töölistem ja eelmisega samas frondis, on sllur, kahekordne 

pri t a-ohvie;a kaetu.d telliskivihoone. Hoonet a.tab kõrge vill

katus, k tteke laast ning räästad laialt ü.leulatuvli(l. imetas

te ~ul on külgfassaadides ja otAViilu ü.lge el leiad, profilee 

ri tud ka.rniisid, is viilude all kre!>i tud. Lai, pro:fileeringu

ga Vöö kulgeb ka korruste vahel, mi iga alm all. kre i tud. 

!oonc nurg~d on kujundatlld nurgakvaadritega. Aknad paiknevad 

Uh la te vah~dega, kusjuures alakorruse omad on kõrgemad, 8-

ruudulise( , alakorruse akntd 6-r udulised. Kõik avud raami d 

krohviääris~..;ega, kusjt: urea II korr~se akende kU.lgääri ed piken 

datud krepi tud korr:1otevcllelise ka:r iiaini. P udn.vaid aknaid 

:f saadides asendavad petikaknad. Viilus on lakaaken, is eri

neval. t teistast o ab lamed t kaart. Hoone are poolsel ot vii

lul on ipus tellistest kellatornike, mis ava ud kahel küljel 

ja kaet~d viilkatusega. Omau lihtsaid ll1SKarniise katuse al 

ja av cd eta kUlgedel. Hoonat võib lugeda hist ri ta:lstlikus tii 

lia ehi tu.seks, kus vali eev ad oeu.dokl t is likud motiivid, 

ta võib Pä.rineu.a XI s • V veerand· st • 

eierei on väike krohv1tud kivihoone, mis ud Viilkatua a 

(k ·eks e ~rniit). Sellel üleulatuvad rää tad. Algsed d 

ed. noanet on ka saj al rekoustrue ri tud, elgne või päri 

ned j. Il pooles • 

Viinavabrik on suur ja liigendatud krohvimata maa- ja tellls

kivihoone, mille põhikorpus k ekordne osaliselt väljaehitatud 

lakakorruse a, hoonele on ot tele liid ud kahekordsaid ki sa

maid juurdeehi usi, i kae ud ühepoole te alletaga katustega • 
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PölU.korpus t ka. ab viilka tu s. atte s on la.ast, rää tad on 
laialt i.Ue lt;a."tU ad. hiho one al akor u j a j u.urd e h1 tu aed on 

m akiviat, PÕhihoone eine korrus aga tellisteat, korruste va

hel kul.c ... eo lc.i v· evöö, millta hamm '""lõikelaadne vöö. oo.ne 

nu·"g .. d lao ·ua samati telliHte t h :mibuvate lokkidena. Alako.rru 

~o ja juur eehitust av" ääJ:in~~tu.d telli)teg.a, kusjuure 

jutrd~ehitustel esineb krohviääris~id, nõhikorpu.sel on alakor

rusel mõne kõrged m d ü.l· l ka tud profileeringu.ga, mu.rtud 

frontoonid·ga. mille nuread toetatud konsoolidele. Jmaloo~ili

sed :fro:ntoonid o põhikorpuse t ise korruoe ru d11ku.j l1.stel 

vöJke tel akendal, millistel kc.: e.knalaua o a e ndB :12d . oone 

otsviilus on kõrge kaarega Paa isakne, mis kae1illd ki.tsas 

kaarfrontoonida a. ~~de kohal i ilu. .; .... s üm- ak n kitea 

tellisääriaega. i one katuveot tõuseb VäBa kõrge nelja ~ ulin 

t lliskiviko.r en, illel all simss, ülal aga lai k .rniis. 

Selle ää.Tis hammosl-iJtega, krl.I'r.; is aga toe tud kõr ·etele as -

melistele kansoolidele. Seega on viinavabri his ori aistlikus 

laadis ehitus, tõenäoliselt XIX saJ. II pool keskelt. 

ise su ~useg~ õhukese kroh-

•ri.k. t.·~<e a telliskivi .oone, millel kõrge laltar lakal.1ltseg 

otsvii~us. loonet katab kõrre viilkatus, kattek laaat, rääs-

tad kitsrd ja üleul· tuvad, rääatak nii~id l .f.d ja aatmeli 

·us võ· b pürinedc;o .:..IX s· j. III vee diat. 

iin~vabriku hoonot rühmas on teisigi väik eid Pui 

ikod· (?) on väike telli kivihoo e puha vuugig • 

t , viilk tus laastuka e a, millel Uleu.latuvad ri.:ästad. oone 

sein on kuj · tu.d po olkõr e: ka e ga Sllur e p · iku. eg· , 

'lle a es o luk.ul;i v -, vad l ·· satele il 



·" 

- 4 -

ritele. Otsafassa i on 2 arka 1, üljel 3. Siinjuures ühel 

j;;, <= ime .. e kaarjstu k""lj..:l olid l gsG:lt lahtised, 

1.-u:i.d on hilj täidet d t 111 wCin ~a• ,~.oone "' ina 'indu. lii n-

dab V0Al · "'.; ... a. vaheka~rnii.s rää t~t m .. dal sl j viilu cll . 

"'ilus 01. ... uur ... e . en tLJ · !Jm, d on väikil sa d, 6-ru.u.dulised ;ja 

kujund · su ... t·u o l· .:l 1 ·t itJtl· ·e .... ctcile. 

_!! on kes aul.sa su.uruoega kat.c ·o.rd.ne kro i ..;ud kJ. v1.noone, .mis 

lcr:e .a vii o.;J.uega, ~t ·teks PWl e katu e.kiv'. ,~.\i:iästad 

o1. l<.U ·· " ~'')"", adüi. ,;;) 1< • de, een u.vute latldkarniisidega, viilu 

sl J ul e l) le;1i vahevöU. Hooncl on ahel kor::ru.<:'el a:cineva vormi-

e· al\.nuld, C,1 g.... d on l&mcd~ j Gl 

kut·, i1ratud krohviääristega, kusjuure puuduvnid asendavad 

peti ·d. 0 ·s'li · u..s e kõ.r .oe s .... g.clen .. ~pe tik, mil.les ne in !me la-

ka .... .'· en. Hoo!lf' t võib lL ged · saj. I veerandi või k~aiga --
-l~ssitsio likuks e "tUt. s. 

v t üm.erKoht:.ndatud krcbvi lld kivihoonc, mis ·õrgel sokli.1. 

ii!il~e ~ra11at d simeiga. Hoonr:t kata --rge viil. atu.s (kattek 

eterAii ), millel kitsad rääata- ja iiluk~niisii, viilu all 

kul ab lti vahevöö. · t o~~- a3ut xelj ~l, on ta aoklikorrus 

kal"zile vä kõ= ~e agaküljel, kus ka keldriuksed. Hoone ak-

nu.i.d on mu.u.d-etud, cl...-sed on kiteadt kõrg d ja ..,.j;)oolsed. ..,h1-

tu.s või är. ede X caj. III veerandist. 

1;..~~ oodttstavad vä .. ke . e hooneterü.hma, kus dominer;rivad väi

kese sisehoovi kül edele laigutatud k ~s parall else marikivi

lau-t • oon~~d on maaki .is sel.n ega, ku kivid vaheline ohv 

dekoreerivud ohati ?~llustikuga. lloonat k tab poolkelpkatus 

lnaatuk ttega ja ki s aste ü.letlla tuv ate rä.äatastega, pool viilud 

Püa·tlaudvoodriga. oone nurkadel Ita 11tatu.d tellist. Aknad väike-
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-ru.!.,d.uli s ed. ooned osalt iimber ehitatu.d. ad võivad 

ln. on e ur kr rr'iim<:...ta aatdvie:Ui us, lllillel A .r·ge I seil:.~.ad. -
u vu.la ... vaõ.. 

1 L te on .id aad PU. ... ise!.i uulu ~.ua.Pilu.d . uks ka e tud .Kõrge 

Pg;"J! on s ur nj.nO" kaheosaline. Põhiosa moodllstab puistu ea

hoone t ga.k1lje1, hoone ette jääb kõr alhoonete rühmadege. 

ääristatu nikk j kergelt laskuva reljeefig väljak, ku~ Vaid 

ük ikuid puid või puuderühmi, ühel ~iljel ka tiikc. Hoone taga 

aga ssub ihedama ja VubaÄujulise istu us~iisige pargiala, mis 

piira ud tag ser '~Ü maant~eua. Pargi väiksemaid vJ.ljaKuid, 

neist iiks s otud peahoone g~. ag( väJ j akt 1a. I eda hilisemate is

"tutu~:ftöödega risllstatu . I ii..t:"' on _ ei s arvu.kal , kodumaiste 

dom~eer·va~e leht uude (Päl,n, saar, vw1er) tõrv· on eksoo e: 

mitmed liigi.d kaski, lehiseid ( nii Uksiklllt ku:i rühm.ti), päbk 

1· uicl .~:lUlt:, ~.1.~: •• elvii.m,..sed on pro.. ta.11u a-v cu e ·· ·r-

eJ.e. Os kohai" võrdle d i tiheu ·1 · de' o.ratiiVI?õõ s e rtihmad. 

Pa!'k o uolda u.d, Hä l.unud on ka o a alg e t "' ~e e õrg a· 

ar i nu:rg 1 

10 SÜJUlikod ll thllis t ;;)eks. 

c;llul, 1 tte k::1ugel õis~südamiku.s , asu.b väike puudeao

lll, ·us aikne mõiani e pcreli:.on.ua ma tu aa oai t. iin k · kal-

a .rüüs a ud. 

Külastatud ja Pildisttituõ. 1973. a. 




