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RUü tlimõis.

Rõuge k./n, Rõuge sovhoos (Rõuge kihelkon ).

Paehoone on kas hävinud või temaks võib pidada pargi südamiKus

ühekordset kivihoonet. Viimast võib tema seos-

~ aiknevat

tuselt kõrvalhoonetega pidada aga ka vali sejamajaks.
Hoone on keskmi,...e nuurL'lsega lai Uhekordne ehitus, millel
putta

vuugig~ tellisk~visein

ääst

katteks laast.
kastina.

f~ad

d. Ehitust

kat~o

lame kelpkatus,

arnii,id lahendatud lihtsa, laia tuule-

~setoevad

harvalt, on mitte suurei, kuueruudu-

lised, äär1steta avad. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole
keskelt,

elamuna ning on rahuld · vas seisundis.

kasutatakse~

Kõrve~hooL.cd moo~usl;avad

suurema, mit e

.koig~

reeglipärasama

rü.hma pargi äärel. !ooned enamuses kaasajal ümber ehitatud.

On valdavalt

v:ii..~e

cd, kl·ollvi.r.aatc. maaki ihooned viil.katuste

all. Olulisemad on:
soklikorrusel paikneva kõrge aidakorrusega
kclpka~u

.mass~i

e a, k

ellis.K:i vihoox. . e, mis kao ud kõrge pool-

ne
t~e's

l·

t.

ein~d Y~ohvi

ud pritskrohviga.

Sokl1korrus, mis eraldatud aidakorruses·t karniisiga, o.mab

esikäljel vaikseid,

trellita~ud,

lameda kaarava a aknaid.

Keskteljal paiknev uks kaetud samalaadse kaarega, dekoreeri-

tud eenduva lukukiviga.
liigenda ud lame pind.

kse kohal aida seinal barokse il.m.ega
A~da

seina

esif~ssaad

liigendatud kuue,

kaunilt proportsioneeritud, välja arendatud baasi ja kapi eelig~

pil a s

rig~,

millede vahel räästa all väikesed horisentaal

s ed aknad .... eed on algsel -e olnnd suurem"'d, kuid hiljem peale

ühe, kinni lao t ud.

:·f.:.stakm-niis puudub, kuid see võib olla

ka lammutatud, sest otsafassaadis poolviil on hilisema pärit-

- 2 •

olug.El: viilual!en on t.:äristatu.d l:ergclt eenduva.
laotud tellis:ü.iriseg , mia 1

enda ~u.d hambu.v

Se ga võib hoono põhion::! lug .da lt n X'!III s

või

sa~

t:.r: d i

V:lt

e ehi tu ·(.,l:s, tco3tatu.ko

e

uhta VU\lgiga

~·us tikk

aadrin .....

~.

II poole lõp\losa

~.::ro

\:seo laadis, ümbe

X saj. II poolel. Hoone on rru1u.ldavas

ehitus VÕis toimuda
s'?i~undis.

_!] (?),

mil

is omab ka osdlise kel ri, on s

1 oeinapind ma

r m· al i vist ehi t\ls,

t 1 olmanai.k\1 kõrgu eni krohvi tud. Hoonet

kat:...b seintest kõrg m poolkelpk-· tur:, millel ki tAoo lihtsad laud
•

k

niisid. K use ka teks laaat. Pääs k ld isse toimub eaifassa

di vasakul tiival ·suva madala väljae 1 u. e ka du, mille maakivi!
.mUü.re kata

madal viilkatua. Hoone võib pärineda XIX saj. I poo

last.
~all-töölistemaja

(?) on pikk maakivihoone krohvimata müt~idega.

'alliosa on Umber ehitatud, Temaga liitub väike elamu, mille m
kivimü~r aj

ga. Elamu

ole seotud talli vanem st perioodist pärineda müüri-

scL~ad

laotud lõhutud maakivideot, aknacvad raamitud

telliotoga, aknad seojuures oi ole
Ehi wat ..e: ..... ab laast

·;:~uure ~,

on kllueruudulised.

at to ga. karniisideta viilk· tua, mille ots-

viil laudadest. Hoone otsaf'assaadil väike lih ne pu.i·tveron.da.
Ehitus võib pärineda XI

s r j. lõpust.

l õis o.mc.s nii tu\lliku kui k
v..:.~id

1 1ud

alus,

eil: e ko'""

illedest esimesest säiik 1

per~ood~l

uJ.a uslikul. t ümber

ehit<;< tud.
Pa~k

võrdle ·si suur, kuigi halvasti säilunud. Lahendusega,

s~~ib

kah lema eelkirjeldatud v

Ta ei ol
vali,

m~d

is

itsejam ja lugemist peahooneks

seotud pargiväljakutega. Neid on kaks: ringikujuline
ühel küljel ääris ab leht uuellee ning suur väli par-

gi sU avuses. oee

o~

puudest pe

lii end·

t , need piiravad väl

jakut äärtel, kusjuures puud paiknevad pea ridadena, rUllmed väljakujune ata. eistmd eb
ulda , Pllid kahjustatud, väljad iile:

haritud vi me1sistunud.
RU1astatlld ja pildiatatud 197o.a.
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