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14. õ s. 

Sõmerpala k/n, Sõmerpalu covhooc ( rvaste kihelkond). 

P~ahoone on koosnenud kar est osast, miJ.les säiJ.unud uuem, kahe 

kordn. telliski ihoone, tiibehitu van ale ühekordeele ehitu

sele, mi lest säilu.nud vaid jälg uue ehi use sein 1. 

Uus osa kujutab endast suurt historitsistlikus stiilis 

ehitust, mille kaks orrust paiknevad kõrgel ooklikorru.sel. 

Hoonet katab lame viilkatus, katteks katuseplekk. Katus omab 

la~a, eenduva ning profileeringuga räästakarniisi, mis toetub 

konsooliku.julisele hammaslõikele. Selle all kulgeb kogu maja 

ümbri~sev ki~s~s profileeritud vöö. Sama lõikega vöö kulgeb ka 

korru te vahel. ~s~fassaadi kolmnurkviiluo 

suur raidkivist vapiplaat stilise ritud ak 

eb võrdlemisi 

slehtedega ü.mb-

ritsetud aydell'ide perekonnavapiga. Hoone aknad! mis Pa~kne

vad ki taastea esi- ja tagafassaadid es, on kujundatud paarisaken 

dena, mida eraldab vahetulp. Aknad on ü.mbri setud kitsa krahvi

äärisaga ning teise korruse aknad toetuvad korrustavahelisele 

vahcvööle. Akende kohal asetsevad rofileeritud murtud ehie

fron oo11id. Osa altnai o.. peti ·c.nde.na. oonc pikk otsafaas ad 

on kuj a ud sam~laadsete, ~id ehisirontoonidet , reegli-

pär s e v ... !hcdaga p·..ligut ük3ikal~en e .rea , ~ is osa petik-

e. m .... d • Kõik alr..n d kan e l~or ... t.w l väg k.õr ged, kelle-

pool-;.; a · a 8-rll.L"tdulised, .. tuoj urcs Il korruse enda kohal. paik 

nevad väikese rllt.:dtü:ujulioed · V;.4d •• nka ~e 5 stamiseks. 

Lur utatud ki sama v P~ahoone kohaJ.e on ehi a ud uue osa 

su.u.r ju kõrge, Jüa s t d Terc ... d.:J., m:io kae u 1 ed· olekk-ka tu

sega. 

oon~t võib ~ugeda võr lcmisi stiils s eklektilises laadis 

historitsistliku.ks ehituseks XIX saj. II poole keskelt. Hoonea 
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paiknev kauplus, enamik ehitusest on maha jäe ud. 

!§rvalhooneid on vuk t, neist oaa paikneb grllPls, o~a haju.

t·t lt maastik~s. Olulisem on: 

(?) on v~ik telliskivis kl. oh vi ~.u.d ehi t,u , is 

k<;.;attJ..d ~.~-ki ik t .... L la eda -iilk=... tusega. Esif ss · diks viiluga 

o ·S t:f a ss ad, mill 1 lihtsalt profile" i tud rää .. ~tuke.rniis, mis 

vi ilu 1 ' .. ep i tu.d, Vl.llu h a:cj al aga kllj k :hele peole 

a "' ud avaga kella ornikesega. Selle ·va .kae·tud ehisfr ntooni 

neenutava kaarsilluga ning lõpe liatud kolmnurk sa ka" sega. Hoone 

õib pärineda XIX saj. li poole keskelt. 

Tee.nij a tema.j a (?) on väike iihakordne telliskivihoone, krohvi tud 

s L1tega, kaetud 1 iade ~leula uvate rääst ste a viilkatusega, 

k tteks S-kivi. Laiad, kolmepoolaed ja 9-ruuduga aknad kaetavad 

luukidega. Hoon õjb olla XIX saj. II JOOle keskelt pärin v (S 

ehituseks • 

.ill on suur ja massiivne, häs i propor"tsioneeritud maakivihoone 

lameda kelpkatusega, mis kaetud kaasajal etern~idiga. Sein d 

krohvimata, vi:i.lj a arvatud uste ja akende 1 i ad .krohviäärised ja 

kaaristu. sillused ja piilarid. oone esifassaadi keskosas paik-

neb suurejoonel~Le k ari tu s~gava u.lualuseg ella taga. Kaa-

ristu 5 kõrge kaarega ava toetu.vad ki saate kar rek' dadega häst~ 

proportsioneeritud neljale nelj a tahulisele tulb e, millel kit

sas vöö ning lai nelinurkne katteplaat kaarekanna all. Kaaristu 

taga paikneva ulu.al.use ·tagaeeinas uksed suured ja nelinurksed, 

aknad aga kõrge kaare ga suured kaaralma.d. Uks kõrge kaare ga uks 

asub ka hoon esifassaadi vasakul äärel, mis samuti omab laia 

krohviäärise. Heleda krohviga on kaetud ka tugevalt eenduv liht

ne raästakarniis. deega on hoonel mõjuv ma erjalikontrast: ~e 

k· tekibita kivisein, beledad avad, karniisi j ~ k~aristu krohvi

pinnad, katuse punane telliskate ( algp.e). Hoone võib pärineda 
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XI· saj. kesl:elt. 

em ::: lii t'.lb vaho tuJ. t ' liitevuugi aJ J' e al äärel 

madal juu. deeh~, . ··11 1 l viilk us. 

ar eia. Säil ust järeltlu , e hoone 

oli suur iihekordne, k id ot vi 1 esse av · ndega leili: 

t w ........ ega h tus ..... alal uokl' o:r !.ls~l.. 0 t tis viil-

ad paik-

nevud kõr e k .. e gu kc.. ·nisuide:.i, .mis raami tud 1 a lamco. 

GeejUUl'Os on nelinu:c.h:scd. o·tsviilus on 

s llia0id kaarnisb.o 3, kuid akendega on va:rus·I;CA. ... ud ää.r.miaed, 

mc.dnl.2moiL Hoonet võib lugeda hit:r ... o i sis"iili s laadis teo t .-

o ... ~. lõpuvoor ~ai ehi tu .... eks. 

--~--~--e-l.am=-q (?) on väike kompaktne maakivihoone, mille esi
küljel moo ust-tud ki.UgseJ...n.te a suletud ulu.al.Wle. Külgseinad, 

mis katavad ka osa esifa aadi avatud ulualusest, on laoind 

tellistest, uhta vuug ga. Foone keskel p Jkneb srur, kaaravc..-

dega kaetud uks. Ehi s katab 8-kivika.ttegt'-. .kõrge kelpkatus, 

millel tellisteat lao d lihtsa profiiliga räästakarniis. Ehi

tus võib pärineda XIX saj. keskelt, on hil'em rekonstru.eeritud 

~on su r ni , ra keErti piiritl~tE::v, kux1.o. h·•ju.b liigendatud 

raJ. j eefira k--uni J~e maaotikkt .. · hed i .l .l • • • s ;.t' ... v.r. -~sJ.ga on par-
gialo. poHhoone on1 väljal :t ä&rel ·· ,~oJ.eeri.müks kõrvalhooneterüb

m'l. Mt:t, parg· ~1·. ku;j .... " r:na.c.s"· r~·he:.. t pu ~deL,TU.PPl.dega stiil.-

elt k jun.do.V..;t 1 nvt .~.au.s~ikku, ku~ p on ava ud v· ade 

s ... l t. Llaastiku v l'tik "'l e .. ;: "' ll.igendu.. eks 

on k sut tud eks ote: ~ib~ri .ulgi, lehiseid, gr piti ka pärna 

ja vahcrt. S e r• 
~ 

oodu..tt:tb pecloone t·~gc. 'riilj 1 paiknev lainjaa 

a s pika kujund :tsliku eljt; uni .m 't; oui, ku.s p· ikneb mõisnike 

übel küljel õrgem aan-
tee, teisel, madalamal, ga tiigid keeruka kaldajoonega. Vahe-
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ulz peahoone ee kaovab võimas _õlis amm, mõisa Udamikka toob 

maanteelt lühike a:tlee. Pargi seisund halb, riou.s a d· on ka 

peahoone taha jääv pargi la. 

Kiilas·tatud viim'" ti 1974. a . , pildiatatud 1..,67. ja 1972. a . 
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