
21. KUIGA I mõis (Lövenho ) . iUütlimõis. 

Pttka k/n, Kuig tai 8-kl kool (Sangas e kihelkond). 

Peahoon on aur kivi- ja puithoone kõrgel kivist ok~ikorru

sel . ·vist on ehitatud keskosa, mis ulatub 3 akna laiuse pin

naru.l. nii esi- kai tagaf'assaadi . Hoone on kaas j 1 "terves ul.atll

ses k~,_hekorrusel1ne, kuid algselt oli kcllekordne vaid kiviosa, 

mis seejuures seinapinnast kergel eendus. Kahele pool.e kesk

osa jäid tihekordaed puitoaad, millel ase ses kogu ttl asee väl

j ae itatud mansardkorru..,. roonet kattis kõrge murdkelpkatus. 

Uüd on hoonel ilme tu kõrge kelpkatus e ernii tkat ega. Algne 

k· -:.ns oli plelill-ka ~te ga, omas katilse murruj oonel l<,.;.ia ja profi

leeritud puitkarniiai, räästakarniis oli samuti lai ja profilee 

ritud, toeta ud jõulise hummaslõikega, mille all kulges vöö. 

oone ntrr 6 ad omas·d kvaederlõikoga knttelaudu. Seinad olid voo

derdatud r3htlaudade a, mis säilunud k tänapäeval. oone esi-

fassaadi keskteljal asetseb kahekordne kiviosa, mille seinc~ind 

lii endatud 4 laia pilastriga, mis toetavad laia peak · .niisi 

trigliiüfidega fr ii siga ja hamm.aslõikegt:. (viimane ei ole s;.'ilu

nud). Ehi~uaosa oli kaetud kolm.nurkviiluga, mille räästas oli 

äärist tud samuti laia jo eenduva prof'ileeritud karniisi a, kuR 

esines jõuline hamm .. slõi e. Viiluväljas paiknea väike segment

aken. ~olmnurkViil tänapäeVC'.ni ei ole säilunud . Iga pilastri 

vru1el paikneb aken, alikorruse aknad on seejttures suuremad, 6-

ruudulised, lilemised madalamad, ka G-ruudulised . Akn d on see

juures väga kitsad, kaetud lameda kaareg • Keskmine aken on 

uksakn~s, avanede s laiale rõdul ( tänapäeval hävineb). Korrus

te vahel on akende all lamedad nelinurkaed petikud. Analoo ili

selt kirjeldatule olikat gafrssaadi keskosa kujundus, kus 

Viil ka~s jani samu ·i ei ole a~·ilunud. aid pilastreid oli kaks 

(äärtel) nin korruste vahe on mcrkeeritud karniisiga. oone 

~ 
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uitosa aknad olid esif ssaadi al orruael p · ut tud võrd-

sete v· edoga, 4 k e.lgi tiiv , neist äärtel teine oli pe-

tikaken · ali una sein l. se s on see en kadunud • ad 

01 vÕrdlemisi suured, 6-ruudulised ja sü avalt profileeri ud 

P ·ird e l aud" de " , millel ·:lanur ao.es kv· e;. erlõikee;a pui tp okid, 

akn aua all on rafileeri tud Jcarniis. ana· dkorruael on ka-

el pool keskosav id 2 manaardiak nt •• eed olid põhikorruse 

akendest väiksem d, 6-ruudulised. K e ud olid katuseaknad väi 

keste olmnurkviilude~a, millel kitsad, profileeri ud k rnii-

sid. 8ärkimieväärne on, et sokliaknad ei · kne peakorruse 

ende · kohaku~i. Siin on ahel pool keskosa vai 2 ruuduku

julist võrdlemisi suurt akent, 12 ruuduga. aitassaadi kesk

OSä ees paiknea lai j kõr e err ss, mill alla v is le.medc:. 

a egu kaetud uks. Terru si iiras al elt ballustruad, mis 

toetus la.i ro ileeritu~ -arnii~ile. Terrass pole tän päe-

Ut i ..,ü l J.u.d • 

Hoone taeef s aadis on m1de kuju sama mis esi- j o sa-

faso ides i. Hoor.e tiibadel on a a kahekordse tugevalt 

e ndatud puidus~ iibhoon ~' mille katused ei ulatu sii ki 

õhihoone ka'jjiJ.seh· · ani, vaid katuse poole .. õr eni. 

kitsad tii' e itused on rõhtl udseint~ , kaetu 1· ~a viil-

( 1 ... t e ~s .. lel:k), millel ii viil1.1- kui r~:.: t, k · nii-

si~ on l 'adt enduv d j& prof~leerivud. Tiibehi s oeinad 

on korruate vahel liigenda ud laia pui u t v&hevöö ga, mid u 

lõikev d pil strid. cid on tiibehituate nii sise- u.i välis

seinal i a akn vahel, otsaseinas a -r · kaks, jätt"'s oma vahele 

k s akent. L · del pilas ritel on leialt rofileeritud pi-

eel ja süvarihv a profileeri~.;ud ba s. d kordavad oõr~-

hoone aknaid (all suured, ül·l väik~em·d, 6-ruuduliaed, piir

del~u d profileeri~ud ja ülanurkades kV aa erlõike Jlokid j s.) 

Vaid o saf ss·~dides on kaks ki sa~t ühe .. oolega akent, mill 1 
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3 ruutu. Aknaid katab erinevalt teiatest lame kaar, millel nur -

kedes ikk ). plekid . ~e on mõlemad iibhoo.aed säilitanud 

algse ilme . Hävinud on •, 6 a palkon eanoone keskteljal kiviosa 

ees, kus all~ s ainul .madal te.rra~ selle keskelt laskuva · re-

Peeais~epääs aitnea selt hoone vasakul otsafassaadi1. 

11n oli tema kohale katuse murrujooneni ulatuv kitsas puidust 

pealeehi tus, mis krooni tud väikese kolmnu.rkvij luga. Pe eehi

tust ääristasid nu.rgapilaatrid, ol.mnuxkviil oli piiratud rääs 

takarniisi vorme kordav· laia ja orofileeritud hammaslõikega 

karniisiga. Viiluväljas p knea segmenteke . Peaukse ette oli 

u. a rejc.tud suurejooneline eraldisei3eV lo.htine sammaskoda, 

mis teetavas mõttes eenu tas p ri )ee tr it. See ehi tue paikn s 

kõrgel (hoone ~okljga sam .. l t sandil) co jJ, mille sisse ol 

ehi t..,tud kõrge j kitsas kjvi trepp, äärlstatud b·llustraadiga. 

~okiilt tõu~id s_ledad doakaana orderi pui s~mbad, esi- ~a ta

g ü.ljel 4, ku.~ juures keskmiste vabe oli vähe suurem, kttl"'ole 

jäi neid 5. ""'sikü.ljel on arn.m.aste vahel b·llustraad (v . a . tr ... -

pi kohal), ktilgseinas ja tagaküljel aga olid osa sambavahesid 

klaasitud (tõcnüoliselt hiljem) saurte ak>ndega. Ehitust -at-

'"i-is viilkatus, mille viilu. U.mbri tses ja räästaid äär is tas 1· ·, 

prof.ileeri \lu.d j~ eendattld, hammaslõike :a dekoreeri tud karniis. 

Sr.mra· ste ka iteolid toeta~id peak:..-u-niisi. Ehitus oli ~iseki*l-

jel ühenda~ud põhihoonega v hekäit.uga, willel kordusid kõik 

kirjeldatud elemendid (sambad, hammaskarniis jms.)~ Siin ai

nult aarn.:n· ste vat1ed olid täi .... ehitatud, sinna oli aigutatud 

peahoone alakorruse aken t kord av a."i{en. Trepi äärtel hoone ees 

olid kõrgetele pjedestaalidele tõste tud kõrged ja saledad obe

liskid. Pjedestaalide pinnad on lii enda ud petikutega. Obe

liskidel paiknesid sUltred laternad . · rjel atud suurejooneline 

klassitsistlikua stiilis ehitus ei ole kah.uks säilunud. Ruu-
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mid 1 oones on a.railaad~es süsteemj.s. 

Hoone oli seega välja ee tud kl" .. EJ i tsistliku kujunduc:!ega. 

ehitus, is võis al sel kujul pärined· Xl s ·• II vee:t'andist, 

temale tahakülj e le lisatud tii>ehituse võiv·d pärin•da sajan 

di .. eskelt. Uus teine korrus on a ' aa ae{;se päri tolug • I oo 

net k ..... nutataks ool a, ta o· J. he s s ,i sundi e. 

Kõrv~~ on vä a P ju, n&d paiknevad suur'te rühmadena 

Umber pargi, os ku pa.r is, at o leid ei kujLtne, kunu rel-

j ee f mõ i SC;:.Biid C!!Iliku.., on tu , ev W. t lii .. .n d a d. ida hoone id on 

äilunud algaela lähedase ilmega. Oluli5om·d on: 

Hoone peahoone v sakuJ. o tsui'assaadil, mille algne ots tarve 

.m:·äramf ta. T~ on krohvi tud tellisl~i viseintega tihekeran e Väik

sem ehit"", t<gakü.ljel on os lt a ku.he korruse~Ya. Hoone on 

kaetuc-1 S-kivik· tte ea kelpkatusega, .millel eendu.v ja lai, ro-

f'.l leeri tu ;:·l i is. Sel~ e · 1 lai nro:fiilirra vör. .mida esi-

f<. nsna.di~3 toetav, d pil-. str id, nu.rkadel pu.ari St seinal iga 

(;&Va V 8l1eJ., ko.dru. 8. rilaotri te ilWFJkc:.d bnasid toetuV ad lait.le 

vööle solcl5 si •8i kohal, ka!>i teelid omavad vöökujulise iken-

dt1.sc knrniisi ja vahevöö Vsl1el. OGU esifassaad on liigendatu · 

:ilastri te vahel kõrgete J{aaruvad.ega, .millel kõrge kaar ning 

selles ruudukujuline raami. stil~. Avadest enamik täna äev l 

inni l?otud. .hi tu s on see gu b 'lisklaaoi t:Jistliku,. stiilis, 

võib pärineda juba XIX saj. III veerandi alguse t. 

Köök(?) peahoone p _em~oolsel otsafaas adil on v~ikc k·h 

· .. 0.1' ~n-e tolliski ihoone krohvikutte La oeintee;a. J.I oone on kac-

tud lameda viilku tu aega (kat teA. s ple!tk) ~ mil"' el lai ja end·~

~ud, Ugavalt profileeritud räästa- jc vi~ u ümbritoev kar-

nii~. V'iiluvälj s on segr;1enta.ken. 'reised ... ad on väike s ed, 

1 as ud lamed a k a.r iJ.lusc a . oone võib ,.;1är ineda IX saj. II 

,9oole k s e].··. 
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Tõllakuur (?) on väike krohvitud kiviseintega ehitus, mis kae-
_.._. -----
tud vä alameda kel~ka usega, kat·eks -kivi. äästakarniisid 

on eenduvad ja profileeri ud puitk·rnii id. Hoone esikül oli 

al-selt kogu ula uses lii enda ud suur e ju kõrge kaarega uste

ga, kolt.ku , mis nüüd kinni lao ud. Hoone võib pärineda XI saj. 

keskelt või III veerandis·. 

1..1.! ~e äär~t.l n "l:.ur Jr..rol •itud i-vihoonc, mi kaetud seintest 

kõrge~ '900lkelpkatnoeg·, lttteks S-kjvi. Bää .. tad on ki salt 

i.tlev..l.;;;.tu.v.d ja alt kits·ste ihtnate l·u. l~ r iiaidega, mis pool. 

vj . ::. 1 r pi tud. i E.. el nurka(;. su .red u.k.r.;cd tee poolel 

kirmi müüritud. IJulr...k· vaJ.•t,st·:v<..td poolviilli.s 2 vtJ.ikest, kitsast 

ja r -ruu.dul' st ~lken.t. oone võ b olla peahoonega sam eal.ine. 

on vb.J. (;) u:- ohv J. ·tu. d kivihoo - , mi s kaasajal 

t~e~ ula~uses Um ere it~tu · , ae ud kõrte viilkatusega. Hoone 

tu.u ik a ~ · n i oo·ust v · vanem, ilm el ~eel XIX saj . I 

A!! pargis on väga väike krohvi~ud kivihoone, millel katteks 

lame kelp ·- ua, kc.. tteks laas"t ja räästakarniisid laiad, liht-

s&d l·u·wt uulekastid. atus on murdsaxikaga. Hoonel on esi-

küljel kes.kteljel.t paremale vii ud kõrge k· arega u.ks, millel 

ruutk l aaabwmuatris voodriga uks. Ust äär1stavad ruudukujulised 

väike scd knL.d, t:!illedel l<;..t·trau.nnt kisadeg 'trellid. Hoone 

võib p"rine r. .. I saj. keskelt. 

'f ... 'li t • QQ • s on eskmise suuruseg ühekor e krohvitud kiViboo-

ne, om 1 atube hoo e Ou ~el. Ioono~ k~teo se~tes kõrgem 

QOOlkel ka~u , katteks S- iv' (o~alt ka eterniit), millel külg-

~-s~aadides eenduv ki sae j' rofileeritu karniis, otsviiludes 

on räästu:3 !.isalt "'leul tuv, 1 ud alu:.::.eg • oone algsed aknad 

on väike ed, rarunistiku.d kaasc j aJ. .muu• e tud. Peolviilus on suu

re , ruu ukuj uJ in ja. J ( -ruuduJ ine ak • Hoone õib pärineda 

peahoone a aam st ajast . 



hoone, llel tube 1 

kiVi

S hoone o s el. ...oonet katab seintest 

õ ·em S-kivikattega poolkel katu..... ellel l· iad, eenda ud ja 

siigavc · t profileeri tud rt.:.äs ·a- ju viilult .,.,niisid. Hoone nurkade 

kJ.tsad nurti.: iseenid. Aknad on väikesed ja kitsad, 6--u.uduli

sed, us äär1stavad k ühepoolega, 3-ruudulised esikuaknad. Ka 

laka~oa akent äär1stavad kitsad lakaaknad. Hoonet võib lugeda 

l ssJ.tsistliku.s stiilis ehituseks XI saj. keskelt. 

Tall (?) on suur krohvitud kivihoone, mi k tud seinteat kõr-

gema poolkelpkatuaega (katt .ka eterniit). Om lihtsaid ja oen-

duvuid laudkarniise räästastel js viiludel, poolviilude all on 

need krepi ud. oone esiküljel on kergelt eendatud keskrisaliit 

võrdlemisi lai, kaetud lameda kolmnur i'luga. Viilu kiil edel 

on kitsas, eenduv ja rofileeritud karniis, viilu all on see 

laiem. Risaliit on nurkadel markeeritud laiade, jõuliste kv a

derliseenidega, mis tõusevad (kogu hoonet ümbritsevalt) mad -

1 t soklil • Riaaliidi keskel on korvkaarega kae ud suur uks 

( vooderda.;ud ruu ~~alasubamustris laud dega), .mis ase a ud jõu

lisel·u .KVaadl'i teg rusteeri tud seinapinda, mis tõuseb kuni vii-

luka niisi.ni. K· area lukukJ.V.:L. kse kohal on ovaal.ne viiluuken. 

Kahel nool us on ris ii il suured, ruuduk~"ulised aknad, pii-

ra ud ~oh ~ea, millel iila~arel l ku ivi, sellel ülaser-

vas tarniis · e. ...~ 1 o.t 1 l'UU u. Ce:skrisaliidist iib e suu

as on aeinupinnad liigend' .... ud i · e.kn vahe järel vt. a :::. asi

boi likult eenduva li eeniga, nureal on nurg liseen. 0 apärased 

on otouf ssaac.li liigendavad k s liseeni, m ·"' tõrlsevad pool vii-

lu kolbakolmnurga ippude aJla. Hoone ilmad o. hiljem (k as jal 

m.:.l hoonesse ·hi tati lubi-1~ ·no) uude tud. Hocn ta afass adi s 

(mLi.ü.d ecifessaad) on sp.mu.ti kor kaarega j e ker 1 <:.. tm lise 

paleo ·i ul)'" uko, m.i a~-1rista ud suurte Kcoh, i ud kvaa.dri te ga, 

ü.lemine moo ustab lukukivi. U .. se ees on suured ü.mmargused gra-
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nii tkutllid. oone on hilisemate üm erehi ttlstega oluliselt mu.u 

de ud, kuid keskrin ii.t võimeld ab tema määramist veel 

saj. lõnu.veerandisse barokkehi tu ste .h, lka. 

III 

on v ai kõr gem~ poolkelpka .. U.-53ga (e · erniitk<:t~tega) ning omab 

hilin-; at o s liuelt vi..:.ljucld.t' a ud l akc.ko •u, -~ . Hoone võib pä-

~ on v i e ~,.,J. .. ohv:t.m ta te~lio l.ViilOO e, mis kaetud laastu.-

ea. ~e el ~ü-gfassaad~ a iad lihtsad 

u.ulv k<::ts i.. il aad ~ laua. !lrl.LJ.i sJ. d, o {i ·V il. u. Oi.t Piis tl u.d ad e st . 

Jr. !:i or üg~ l~"' · ad, pi ad, milJ.e u.lltu. Akna kohal .mü.ii-

1·i~ • .:or;. 11 uk ii 'ne kaax·sJ.ll • f oone võib päl•ineda XIX saj. 

1 veer8ll .. ·i 

~ on keskmise suurur.eca ( i 3 ha) nin on piiratud oruga1 

millel iihel küljel "iojä.rv, HoonE· ees on avar eoiväljak, kus 

tee läheneo sir cj oo:neg eahoone peAukse ees asunud esikule. 

Esiväljak on liigendatud vaid jalgteedec· ja madalate põõsas-

tegG4, kOgll ec·ifassa d on .ma- ~tikus av~tud. Väljakut raamiv d 

vuid kUlgedel PQUd. Peahoone t~ga on taorold&tUd poolkaarekuju 

l:ise plutool tih purgioa· , kus puj stu t · eda iatutuaviisiga, 

põrdos s ~brutujulise planeeringllg , kui tiibhoone e vahele 

ja ko p:.l.I'Dsen, ee ,· r m~ · ... .uu vti.lja.k. Puu.d p.-.l.gu-

a~ud 1uu i a i uu Vt a es eo, eqineb kontrasti: tamm-

-s .. t8X', gb. n- auer-b: · u 3k. R·üjce:fi u l · l at ' os· s hõ bep....jt:.. 

" .-ooo t i de et on mcjn~d ;::;t w .. ed lu p:1uct, vene 1 eb.."Lsed j j a i.Vts suur 

v ll t·.e r änrd ek emD f. • Leht puuJ. · · k i de hu.l _: domineeriv ad 

· amm , saar, piir l- • Ptrei s e isnnd .on hP, .• 

jGG läheduses aik-

s dl~ r u.se - 'l. th oo n ~,.n . ~ j lll.I.J.ud on "' li endes v. olcke 



n ju v. oawensterni vj a vapid. Kü.esolev.-...a üleva3tes 

se a e it st pikemalt ei käsitleta. 

:;_l<...s ai:ud viima·ti 1972 •• , pil istatud 1969. a. 
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