
35. A mõis (Sennan). uatlimõis. 

Rõuge ~n, Rõuge o hoos ( õuge kihelkond). 

Peahoone on su.ur ning liigendatud u.i ehi tu s mis kae u.d laas

tu.ka tega viilkatuseg • Hoone keskosa on ühelrordna, teda ääris-

avad risti ikiteljele ehitatud k~ks kahekordset risaliithoo

net, mis eenduvad esifassaadis g vaJ.t, taga.:fassaadis nõrgalt. 

Risaliithoonete k.:;.tused põhikorpu.ses- kõrgemal. Hoone seina

pi.n.nad, .mis vooäerd atad ho.L i. on ta laudistuaega, om vad rikka

liku histori"tsistlikus stiilta dekoori. ve.rtik<talse iselo muga 

on nt;u·galiseene meenutavad nurgalauad. liorJsontaalse iseloomug 

a põlikor~u.se esifassaadi profileeritud räästakarniisi aJ.l 

kulgev lai pästlaudis usega vöö, mida allosas liigendab kitsas 

vahekarniis. Sellest cllapoole ulatuvad laudada otsad on kujun-

dumud rikkaliku. pu.itehispitsina. S8Dlalaadne l··i vöö kulgeb ka 

ktil risalii tide põ_likorpuse poole pöör .... tud külgedel korrus te 

vahel ... ing risalii thom e te r'"kistu.karniisi all, kusjuures eriti 

1 i on e::>ii'assaadi e u atu.d risalii ·hoone e kolmnu.rkviilu.de de

.ko ·tiivvöö. oiin on pui hiopitaiks "a·il.ld ka laudada U.J.a

otsad. !ikkulik, mi ·mekordne puidust räästa ehispits k~istab 

ka risaliithooneic eoif~csa~il ja põhikorpuse peole Pööratud 

eenduv t rUästa ~~niisi. Analoogilise lõikega ehispitsi on 

ka~u utud sam d :r·is·lii thocnet errustevahelise vahevöö koha,

le paibut tu; 'ahekarniisi k~unistumiseks. Teistel fussa didel 

( riseJ.ii thl:one te äliskü.lgedel j t gafassaadil) taoline rikka

lik de oor ud·b. ~iin o~ v~id liht e, rofileeritud ja ker

gelt eendu.v rii.ästakarniis ... in salllal aa ne vi~lu.aJ.une karniis 

risalii hoonet ko~~urkviiludel. Viiluvälju kaunistav~d kõiki

del faasaedidel se~emtaknad piirdelaudcdcga, kusjuures esifas

aaadil on viiluväli laudistatu.d voodril~udadega ekent Qmbritse

vate kiirtena. Sama rikkaliku eklektilise kujundusega on ka 
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kõiki le fassaadi e E'.kn' d ja esii'a~saadi uksed. Aknr on su.ured, 

u:~.eruudu.lised, Uäristatud. L:.:iuile piirdeJ ~ll:i.dadega, mille üla

osas e nduv ra istus. yelle · aost.. kau.i.1istat.lld tilgakestega, 

U.laosad alakorJ..·usc lö .. et· ud kolmnurk ·rontooni meenut~~v ... o

·Liivi ·, teisel korru.s 1 oga u· ol"se mo tl.iviga frontooniga. 

e;:)li ' Ujtill<luset,.: on ec:ifasoru- i UHte aä..:istu.s. T~ u-

faosuu'i ar ~d on nõlevõrr lihtsaroa kuid sbm~la~sete motiivi

dc a kuju.~.dusega • .~::n-el. on oeejuur s rii mi·tatud paarikaupa, 

rceglipfu" ste vahedega, nad lüikuva.d seejuures korrustevahalis

te w ja rää.stakarniisi d ko1·~ ii vvööd esse. Esifassaadi kü.lgrisa

liitide ees olid kogu alakorruse laiuselt viiikatustega lahti

sed u cr,:.d ,t.. itv J.~ar .. dad, millE.Jst os<clis lt säilunud vaid ü.ks, 

! er ... de de .oor .hävinu.d ''ieli ul .. ~. 10one "'li,..0 ~fae.ss.adi keskel oli 

sc;unuti min.5 i suurem, pea keslu:isal.iidin~ mõju ehitus, mis 

võia ellu suv.r pW.kon. ee ka· saj· ul::n.usliku.lt ümber ehita-

ud ( kinniaeks) . 

Seeg on mõisa peahoone põhi laanilt klassitsistlik ehi-

t s, dekoorilt aga historits·stlikus stiili hoone, mis võib 

pärineda XIOC saj. II poole keskelt, kusjuures kesko a võib olla 

ka vanem. Osa ehitusest kasutusel korteritena, osa sdminist

ratiivruumidena. Hoone o~ahuldavas seisundis. 

Kesr-v ~lJ:•co.ne:i.d om ... J.> mõis ~vukolt, Iteed p(;liknev· valdavalt väga 

pikc. e oi ü.ljaku. pare.uJal küljel mi me s ret~.>. Osa neist ääristab 

ühel JJeljel vülj· ...:.lt. 

Elamu-ai -kelder (?) on pikem kDohtt ud seintegu kivihoone, 

.lllillel väike liide ka krohvimata sein ega maakivihoonene.. hi

'tust katab s-ld ikattega pool elpkaws, millel lihtne laudkm~-

nii s. .. ad suure , ru dwwjulioed, ä~ · sti::itud laiade krohvi-

äär·isteba. Uxsed (ka aekivis" osas) laiad, ae"Lv.d 1omeda kc-a

rega. Ehituse põhiosa võib lugeda XIX saj. keskpaiga hooneka. 
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lc..cdi. s. .. tivihoone, mida katab .;-kivi 

k<;.< te ga poolkel ok ... ·as. e omcb ~rofJ.leeri tud lcrohvik ni1si. 

usteez·i u.a. n alises id e on kujundc.tud hoone nurgc.d- kus-

j:.lur ... s neeõ. oli al.0selt tu.mcdc. vt.irvitooniga. Ak:n d on k .... s kit-

sad ka~c-, voi lcicruad, kolme oolsed, ku.~jaureo ru.udustik on 

tJ. .. ~e t a....e .ooleg:... o.k...">lcl näiteks algs l t 1::-r\luduga. Hoone päri-

Töö~ temaj a-köök (?) on väJ.ksem krohvitu.d kivihoone, mis 1tae

tl..1d S-1:1 vikuttega poolkelpk::... tuve ga . ....ema räästad. o tsuf'assa'"'dide 

eenc1u.vc.d v aevwnärgutaval t, e"'i- j~ tagafassa~didel a&a on kt1jun 

d a tu.d lihtsa tuulekustilaad "'6 lau.dkarniiE~if,a. Aknad keskmise 

suurusega 6-ru.udulj sea. Ileone t võib lugeda XIX saj. alguse ehi

tu.seks. 

kuiv~ti on krahviruata &akivist seintaga ehitus, mida k~tab 

S- ivi a. ega kel~k ..... tus. Hoonet on u.latuslike ü.mberehitustegc. 

.k::...asuj al . unduva.l t mo onu"~;..,.. ud. ..IJ.gn eh. us VÕib pärineda nx 
saj. -te s.k;;l t. 

Laudgä moodustavad hooneterühma, mille keskseteke ehitusteks on 

pik-d paraJ.leelhooned maakivist seintega, õhukese krohvikat ega 

Hooneid katavad la·stu- ja eterniitkattega viilkatused. Põhi

ehitused näi oo XIX saj. II poole hoonetena. Ueid kaaaajal1·e-

kons urU.t:H~ri tud. 

~ ( ?) jõe k- dal on väga pikk, lõhutud maakividest krohvi.m.a

ta müüridega ehituA, mida katab laastukattega Viilkatus. Ehitu

sel on Uhtlaa e vahede ga paigutatud piklikud akn~d, raami tud tel 

li stega. Ta võib pärineda viimasel t saj andi vahe tu sel t. 

Vesiveski nn va ikcem aeg ehit us, ~ille se~test osa laotud lõ----
hu t tld roaaki vid est, 1:. v d ääristutud h ambuva ladumisviisiga te~

listest, osa seinu aga telliskivipostide vahele täidetud Piist-

laudistusega karkassse1ntena. oonet katab laaatukattega viil-
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katus, "11 rida väikeseid viilkatusteg kaetud katneeaknaid 

ning üks suarem, palkkonsoolidel eenduv väljaehitus kottide 

tõstmiseks otse koormalt. Selle seinad samuti karkassina, mis 

vooderdusega katmata. Ehi tu st õib lugeda viimase s j andi vahe

tuse hooneks. 

Töölistemaja (?)maantee ääres on krohvitud seintaga telliskivi 

hoo , mida katab S-kivikattega poolkel katus. Sellel esi- ja 

tagafassaadidel ning poelviilu kohal profileeritud krohvikar

niisid, poelviilu kUlgedel aga ilmselt hilisemad puitkar.niisid. 

Hoone aknad väikesed, pea ruudukujulised, poolviiludes aken val 

gustamas ka lakatube. ende külgedel väikesed aegmantaknad laka 

pealse valguatamiaeks. Ehitust võib lugeda XIX saj. 

n eks. 

guse hoo-

Park kahes osas. Peahoonega seotud osa moodustab suur ristküli

kukujulise põhiplaaniga, teedega raami tud esi väljak, kus puud 

puuduvad ning seetõttu nii peahoone kui ka temaga seotud kõrval 

hooned on maastikku avatud. Et mõisasüda asub orus, siis selli

ne avatud vaade on põhjendatud. Peahoone taga asub väike park

aed, kus lehtpuudest ja lehistest kõrghaljastu annab pigem hoo 

nele fooni loovat tähtsust. Ka kõrv11hoonete vahel j taga tao

line foonhaJ.j astus. 

Pargi teise osa moodustab Pärlijõe järsul orunõlval paik

nev, hoonestusega sidumata väiksem pargiala, mis paigutatud 

kunstlikult tasandatud terrassidele. eed olid al.gselt kujunda

tud alleedesü.steemidega, mis aga süilunud väheste fragmentidega. 

Ala on hiljem kattunud erilise kujunduseta parkmetsaga. Seega 

on siin tegemist van ma, baroks regulaarse pargiga. Selle sei

sund änapäevaJ. halb. PaJ.j u on võ sa ja riku. tud puid. 

Külast tud viimati 1974.a., pildiatatnd 1972.a. 
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