
1. Mõisa nim.i: S õ m e r p a 1 u m. õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

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-teenijatem.aja 

b) põhjendus ed: 

Sõmerpalu on tüüpiline ebareeglipärase kujundusega mõisa

ansambel Võru rajoonis. Peahoone asub pargis, mille ümber kul

geva 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 lii

gendavad veidi eenduvad külgrisaliidid, millel nelinurkaed fron

toonid. Hoone põhjatiivas asub nurgatorn, mis on ppbihoonega 

seotud esimese korruse kaudu. Põhihoone ja nurgatorni vahelt 

viib soklikorruse kaudu käik läbi maja. Maja tagafassaadi ilmes

tavad kaaraknad. Kirjeldatud mõisahoone ei kuulu arhitektuurili

sest aspektist küll silmapaistvate hulka, kuid omab väärtust kui 

ansambli põhikomponent ning kui üks väheseid säilinud härraste

maju 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. 
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Kirjeldatud hoone vastas asub viinakelder-teenijatemaja. 

Selle keldriosa kasutati viinakeldrina, põhikorrust elamuna. 

Omanäoline Võru rajoonis, omab miljööväärtust. Kasutatakse 

keldrina ja elukorterina, tehniline seisukord hea. 

Karjakastell asub mõisa sissesõidutee ääres. Kolmest kül

jest maakivist hoonetega piiratud, neljandast müüriga. Omab ees

kätt väärtust kui tüüpiline kastellitüüpi karjalaut Lõuna-Eestis, 

teiseks omab miljööväärtust. 

Pargi servas sissesõidu tee ääres asuvad vali ts e j a.maj a ja 

ait-kuivati. Esimene nendest on tüüpiline 19.saj. teisest poo

lest pärinev suurema majandusliku potensiaaliga peamõisa valit

sejamaja Lõuna-Eestis (sarnane Vana-Antslaga). Kasutatakse ela

muna, tehniline seisukord rahuldav. Ait-kuivati on omanäoline 

maakiviehitus. Vilja kuivatisse paigutamiseks viib hoone taga

fassaadil teise korruse kõrgusele kivipostidale toetuv pandus. 

Kogu ehitus on väga korrektne. Ait-kuivati on tähelepanuväärne 

kui selle hooneliigi eritüüp Võru rajoonis. 

e) fotod: 

1. Härrastemaja esifassaad. 

2. Härrastemaja esifassaad. 

3. Härrastemaja 8agafassaad. 

4. Vapp härrastemaja tagafassaadil. 

5. Nurgatornialune välisuks. 

6. Tall-tõllakuuri esifassaad. 

7. Karj akastell. 

8. Ait-kuivati. 

9. Viinakelder-teenij atemaj a. 

Koostajad: KRPI van.ajaloolane 

V~IKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K.Tilk 
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