
20. pastoraat (Carolen). Kirikumõis. 

- Kaagjärve ~n, Karula sovhoos ( arula kihelkond). 

eahoone on keSkmise suuru e or Le kivi oo e, millel 

lakatu e hoone o ta tel . Hoo.r1e katab s · test kõr cm pool-

kelpkatuu, katt k - v , Kit .. d ja rofileeri ud räästati 

erniisid on 'üi s aa~ " s j ' pool ~iilu e bako mnur a all. 

oolviilu all on lai ·he oö. ·oo e nure~d on kujundatud kit

saste, kuid sügava lõikega rusteeri ud nurgaliseenidega. Sa-

mal~aäs~d rusteerit d liseenid er dav külr,:tass..,..;.did s äär-

mi~i avasid (v'• õi aken) . oned ~ edad liseenid on ka 

hoone aiapoolsel fassaadil. ehikorruse aknad on ki sad, kuid 

võrdlemisi kõrged, - uudulise • aka e aknad on mOO. a-

m d, om:..v .d v·;i eser!l dulise aa.r.ui·' ik (16 ruutu). Aknad on 

mõ e'i cbaüh~l st vuhedega, näit . saali kohal on 3 ak t 

rü.hmas. s ( o"!:sai:'a saad· J) ka pe i.kclmtU.d . Hoone tiib e-

le oset tud ukse i omavad laiu j ... vä ,a tugevalt eenda ud ä .. i-

seid, milles p ikneb kitses uks e· e- ja kahepoolega). Uste 

kohal on rttudukujuline j ü 4-ruuduline kõrge valgmi , .mille 

kohal äärise pind liigenda ud ki sa petiku a. 

Seega võime hoonet lugeda XVIII-XIX sajandivahetuse ehi

tuseks, millel v aklassitsistlikke kujunduselemente . Hoone 

on maha jäc ud ning ebarahulda ->s seisundis. 

_ilirValhooneid mõned ük ikud, neist märkimisvää.r sem: 

!!1- väike krohvim ta m·akiviehitu, is kae ud oolkelpka-

tuse t-. Av on äär i s ta u. tellis·~e ga. Hoone võib ärineda 

XIX saj. ke kelt. 

nrk on v:.ike, ud v· 'd peahoone ees ja otsal, kus park lii-

tub kiriku pargi a. Pu d vabalt ja võrdlemisi tiheda istutus

viisi , puudub ka esiväljak, on vaid ettesõit küljelt. oone 

ta a a paikneb suurem aed van~de viljapuude a, kus hoone 
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ümber p j~ d lo~ t ivpõõs jd. Puu 

on ka mõni le ·s. 

Par i eisu.I 0 .... cl ' 

ld~v· t vsher, kuid 

ioo . 
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