
11. KÕRGEPALU mõis (Hohenheide). ü.iitlimõia. 

Varstu ~n, Varstu sovhoos (Rõuge kihelkond). 

Peahoone on kodcnlikul perioodil ulatQslikult rekonstrueeritud, 

tõ näolisalt ka laiendatud kaasaegseks koolihooneks. õisa pea

hoone algaest ilm st, ruumijaotusest ja ilmselt ka gabc~iitidest 

ei ole midagi arvestat·v•t äilunud. 

Kõrvalhooneid säilunud kas varemeis VÕi osalt ka ümberehi tama

tult. Ol~isemad on: 

~ - maakivist, krohvitud välissaintega hoone, .mida katab sein 

test kõrgema katusega -kivi kattaga poolkelpkatus. Omab tuule

kastilaadsaid rääst arniise. Avad sillatud lamedate kaartega 

sillustega. Hoones , mis võib pärineda XIX saj. keskelt, säilu

nu olmandik. 

Kuivati-ait - maakivist ehitus, krohvimata seintega, avade kü.lge 

del kasutatud telliseid. Aita ja kuivatit eraldab uuem tellis

test tulemüü.r, milles kõrge neljatahuline lapik telliskivikors

ten. See on lõpetatud laia korniisiga, millel tellistesthammas

karniis • 

.ill - varisenud. Hoone võib olla algselt XIX saj • keskpaiga ehi

tus, millesse sajandi II poosel sisse ehitatud kuivati. 

Elamu(?), milles olid samuti mingid .majandusruumid, on väike 

telliskiviehitus, mü.ürid puhta vuugiga, milles sisse laotud k ar 

silluseid (ilmselt ehitamise käigus tehtud muUdatuste tõttu). 

Hoonet katab erakordselt kaugele ü.leulatuvate rääst stega s-kivi 

kattaga viilk tus, mis eendub kensooltal del ühel otsafassaadil 

tugevalt, moodustades laia räästaaluse. Aknad väikesed, kuuerau

dulised, Uks aken liidetud 9-ruuduliseks lii aknaks. Hoone võib 

pärineda XIX saj. II poole lõpust. 
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Jal.itsejamaja (?); milles teisi majaddaJJruume,on suur, krohvitud 

se~tega ki ihoone, mis asudes riljeefil omab ahel otsal äis

korruseks kujunenud aoklikorruse. Ioone · k tab väga kõrge S-kivi 

k· ega viilkatua, millel m~ssiivsed karniisidega korstnapiibud. 

Katusel lihtsad tuulekastilaadsed rää.ataka.rniisid. Hoone nurgad 

kujundatud lameda e nurgaliseenidena. Aknad on mitte kõrged, kni 

suured, 6-ruudulised, p ·gu atud reeglipäraste vuhodega, puudu-

v ·d asendavad petikaknad. Hoone võib pürineda X saj • II poole 

algusest. 

Park on väike~ erilise kujunduseta, põhijoontea vaba planeerin~ -
ga, puid rühmitatud. Liikidast domineerib vaher, esineb ka lehi

seid. Et mõis asub sügava ürgoru kaldal, on ta kaugelt vao.deldav 

ning sealt avanevaid vaateid pargiga samuti ei suletud. On rahul 

davas seisundis. 

Külastatud ja pildist tud l9C9. • 



• 

• ü. • 


