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13. !UQJÄRVE mõis /Kidijärve/ (Kiddijerw). RüUtlimõis. 

Vastse-Kullste lr/n, "Rahu" kolhoos (Võnnu kihelkond). 

Peahoone on blivinud pea jäljetUlt. 

!Qrvalhooneid arvukal. t, neist osa võrdlemisi lähedased aJ.gaele 

ilmale. Ehitused moodust~sid reeglipärasaid rühmi. Olulisemad on 

~ - pikk rõhtpalkehitus, r utud puhta nur ·aga. Hoonet katab 

seinte~t kõrgem poolkelpkatus (osalt ümber ehitatud viilkatu

seks), katteks la· st. Räästad laud est tu.ulekastiga. Hoone 

om s algselt esi~assae~i laiuselt sügava ulualuse, mis toetus 

ealedatele taskaana sammastele. eid puidu t sambaid oli 7, 

kuid 1970. aastate alguses ehitati hoone ümber ku.l tuur im j aks, 

millega ulualune kaotati. Algne hoone oli seega klassi sistli

kus stiilis, tõenäoliselt XIX saj. I poole lõpust pärinev ehitus 

V:aJ.itsejam@.j~ (?) on suurem ühekordne palkehitus, vooderdatud 

laiade rõhtlaudad.ega. Hoonet katab seintest kõrgem, S-kivikatte

ga poolkelpkatus , mis osalt asendatud laastukattega. Räästad 

lahendatud kergelt eenduvate tuulekastidega. Hoone keskteljal 

on üks g1e korsten. kõrge piibuga ja ka:rniisidega. Aknod on 

muude ud, al.gsed ei olnud suured. Hoone on samaealine aidaga. 

Triiphooned on aialad, tellistest puhta vuugiga laotud müüri

dega ehitused m akivist soklil. Viilkaiuse üks pool laakQb 

m~ani ja on kaetQd klaasi • Uhe triiphoone kü teks on kõrge 

neljatahuli.ne telliskivist korsten. Ehitus võib pärineda XX saj. 

algusest. on osalt sisse varisenud. 

Laudad moodustavad sisehooviga av a nelinurkse hooneterühma, 

milles do ineerib maantee äärel väga pikk maakivist hoone, mille 

krohvimata seintea avad ja nurg d laotud tellisteat, osa avadest 
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ad on nelinu.rksed. Hoo-

net katab kõrge S-kivikattega oo1kelpkatus, mille kits d rääs-
. 

tad omav~d l4hts 'd profileerinLuta laudkarniise või tuulekaste 

( poolviiludel). 1aantee poolne hoone on ilmselt 'theaee;ne aida 

ja val.i "'ejamajac;a. Hoovi tagaküljel on samalaadne pikk maakiv1-

hoone, millel suuremad kõr ed ad, 1 · dviilude a viilka us, 

mio kaetud kaa ajal o erniidi~a. See hoone võib pärineda XIX 

saj. lõpu.veerondist. 

kom.,.aktne m alö. iehi tus, mi· le kvcüi

tcet e 1-= umisviisi a seinad krohvi.m ... :ta. El i tust k .... t · b üleul..-

tuvate rti.ästastega oolkelpkatus, k~tte s l ... ast. =·äo a.k nii-

sid o ehi atud tu· ekas .. ide.na. I oone võr lemisi s u.red uknad 

asu. c;d m alal, on ää.rista u tell.4s,ega ja -ruurlulised. loone 

või pä ineda X s ·• II p ole eskel t või saj andi III veeran-

dist. 

Park on suur ning heatasemelisas vabakuju.nduslikus J.ahenduses·, 

kus leidub ka regulaarseid elemente. Pargis esiväljak on neli

nurkne, paiknedes hoonete raam1s. Väljaku pind on liigendatud 

· tihedamates gru )pidas või üksikute puude a. Ka pargis asuvate 

kõrvalhoonete tagaküljel tibed alt puid, mis moodustavad eile 

hoonetele f'ooni. Pcaho ne ta akiilj el vabo.l. t looklava joone a 

piklik v"li, milles puud upecri tud hea vUJ.ikuga KOl. a setes 

gruppides: nu.lw:l (neid par is arvukalt) kaskede j pärnadega. 

Pärnade t, mis argi puis us domineerivad, on istutatud ka t1he

daid puudegru.p .. e rin idena. 

Pargi t gaosa J.as ub järsult Kiidjärve järveni, kus märga

ta teatavat ter~ sseerimist. IstutusYiisilt on järve ~ald ala 

puistu lähedune park.m.etsale. Pargi seisund on ebarahuld v, palju 

pargi alas t võsastanud, palju looduslikku uuendust. 

Külas atud viimati 1974, pildiatatud 1967. ja 197l.a. 
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