1. Mõisa nim.i:

S õ m e r p a 1 u

2. Mõisa liik:

peamõis

m. õ i s

3. Asukoht: Võru raj. Sõmerpalu k/n.
4. Valdaja,

kasutaja~

Sõmerpalu sovhoos

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
peahoone, valitsejamaja, tall-tõllakuur, karjakastell,
ait-kuivati, viinakelder-teenija tem.aja
b) põhjendus ed:
Sõmerpalu on tüüpiline ebareeglipärase kujundusega mõisaansambel Võru rajoonis. Peahoone asub pargis, mille ümber kulgeva sissesõidu tee ääres asuvad majandushooned ja moonaleamaj ad.
Härrastemaja ette viib sõidu tee ka pargist, läbi nur ga torni
aluse käigu. Parki ilmestab käärulise kaldajoonega tiik, üldkav&
tis on laiali valguv, kuid loodusega hästi seotud.
Eklektilises stiilis härrastemaja iseloomustavad kõrge
sokkel ja esimese korruse peal asuv mezzanino. Peafassaadi liigendavad veidi eenduvad külgrisaliidid, millel nelinurkaed frontoonid. Hoone põhjatiivas asub nurgatorn, mis on ppbihoonega
seotud esimese korruse kaudu. Põhihoone ja nurgatorni vahelt
viib soklikorruse kaudu käik läbi maja. Maja tagafassaadi ilmestavad kaaraknad. Kirjeldatud mõisahoone ei kuulu arhitektuurilisest aspektist küll silmapaistvate hulka, kuid omab väärtust kui
ansambli põhikomponent ning kui üks väheseid säilinud härrastemaju Võru rajoonis. Kasutatakse sovhoosi kontorina, tehniline
seisukord rahuldav.
Tall-tõllakuur on pikk liigendamata hoone, mis paikneb
mõisa sissesõidutee ääres. Omab ansamblilist väärtust, samuti
ka selle hooneliigi tüüpiline esindaja Lõuna-Eestis. Kasutatakse
laohoonena, tehniline seisukord rahuldav.
I
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Kirjeldatu d hoone vastas asub viinakeld er-teenija temaja.
Selle keldriosa kasutati viinakeld rina, põhikorru st elamuna.
Omanäolin e Võru rajoonis, omab miljöövää rtust. Kasutatak se
keldrina ja elukorter ina, tehniline seisukord hea.
Karjakas tell asub mõisa sissesõid utee ääres. Kolmest küljest maakivist hoonetega piiratud, neljandas t müüriga. Omab eeskätt väärtust kui tüüpiline kastellitü üpi karjalaut Lõuna-Ee stis,
teiseks omab miljöövää rtust.
Pargi servas sissesõid u tee ääres asuvad vali ts e j

a.maj

a ja

ait-kuiva ti. Esimene nendest on tüüpiline 19.saj. teisest poolest pärinev suurema majandusl iku potensiaa liga peamõisa valitsejamaja Lõuna-Ee stis (sarnane Vana-Ants laga). Kasutatak se elamuna, tehniline seisukord rahuldav. Ait-kuiva ti on omanäolin e
maakivieh itus. Vilja kuivatiss e paigutami seks viib hoone tagafassaadil teise korruse kõrgusele kiviposti dale toetuv pandus.
Kogu ehitus on väga korrektne . Ait-kuiva ti on tähelepanu väärne
kui selle hooneliig i eritüüp Võru rajoonis.
e) fotod:
1. Härrastem aja esifassaa d.
2. Härrastem aja esifassaa d.

3. Härrastem aja 8agafassa ad.
4. Vapp härrastem aja tagafassa adil.

5. Nurgatorn ialune välisuks.
6. Tall-tõlla kuuri esifassaa d.

7. Karj akastell.
8. Ait-kuiva ti.
9. Viinakeld er-teenij atemaj a.
Koostajad : KRPI van.ajalo olane
V~IKI

juhtiv inspektor

o.suuder
K.Tilk

·.

~,

