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36. TSOORU mõis I sooru/ ( Fierenhof). Riiütlimõis. 

Antsla ~n, J •• sverdlovi nim. kolhoos (Rõuge kihelkond). 

Peohoone oli suurem liigendatud telliskivihoon , millest ümber

ehi ta tud kujul säilinud vaid osa. Selle eb~äraseks rekonstruee 

ri·tud ilme ei luba teha ulatuslikwnaid järeldusi kogu peahoone 

algaest iLmest. Säilunud osa moodustab põhihoone jätk ja sellele 

risti juurde ehitatud risalii thoone. Mõlemad osad on kahekordsed 

kaetud laastukattega viilkatusega. Aknad an keskmise suu.ruse 

kuueruudulised, ku leidub ka üksik raudukujuline neljaruuduli

ne aken. Uhel risaliithoone ~assaadil lahtine puitpalkon viil

katuse al.l lihtsate puitpostidega ja laudäärise ga. 

Säilunu on raskelt dateeritav, tõenäoliselt llX saj. II 

poolest. 

Kõrvalhooneid on mõisasüdames väga rikkalikult, tugevalt liigen

datud reljee:fi tõttu hajutatud paljudesse gruppidesse. ~uu.r osa 

neist kaasajal äaatuslikult rekonstrueeritud, eriti peahoone 

lähikonnas. Olulisemad on: 

Tuulik - käesolevas ··1evaates ei käsi tle ta, kuna on lü.li tatud 

1975.a. koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 

Ai! - massiivne maakivist krohvima a seintaga ehitus, mille 

Ulaosa ja poolviilud laotud tellistest puhta vuugiga. Neist on 

laotud ka hoone nurgad ja uste aVCt.d. Viimased kaetud 1 ed:a 

kaarsillu e 6 a. Hoonet katab laastukattega poolkelpkatus, millel 

esi- j~ agatas aadidel nin peolviilu katusekolmnurga all 1 ·aa. 
astmelisad telliskarniisid. da uksed vooderdatud kalasaba-

mustris laudistusega. Hoonet võib lugeda XIX s j. II poole alguse 

ehi tuseks. 
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Töölis~e ja on puhtalt laotud tellisseintega ning laas.tllkattega 

poolk lpkatuaega hoone, millel esi- ja tagafassaadidel üleulatu

val räästal kujundatud sarikajalad. Poolviiludel seevastu on 

telliatest liht a profiiliga räästakarniis, poelviilu all laiem 

vahevöö, mis liigendatud nurga all asetatud hammaslõiget meenu

tav ~ellistest vööga. Aknad keSkmise suurusega, ku.ueruudu.lised. 

Hoonet võib lugeda XI saj. II poole keskpaiga ehituseks. 

Teine töölistemaja on eelkirjeldatu.ga analoogiline. 

Tööliste elamu (möldri m ja ? ) on väike krohvimata seinte ga 

maakivihoone, mille u.ltse- ja aknaavad laott1d hambuval t tellis

taga, tellistest on ka hambuval t laotud nu.rgad. Ehitust katab 

laastuk.attega poolkelpkatus, millel poolviiludea hammaslõikega 

kujunda ud telliskivika.rniis. ee peolviilu all krepitud. Akn'd 

on kuueruudulised. Hoone VÕib pärineda XIX saj. II poole algu

sest. 

Laudad-tallid moodustavad mitte suure hooneterühma, kus huvita

vamad kaks stiilset historitsistlikka ehitust. Need on lõhutud 

mElkivist puhtalt vu.u.gitud semtega ehitu.sed, liliJ.le akna- ja 

uKseavad, nu.rgad ja viilud laotud tellistest pu.hta vuu.gig • Viil 

ka us kaetud laastudega. Räästakar.niisid tellistest, jõuli ed 

ning äga rikkaliku kujundusega, siin kasutatud profileerin~t 

lih sat ja astmelist, ham.maAJlõiget ning astmelist friisi. Sama

laadne nagu fassaadide rääatakarniis, on ka viilualune ai vahe

karniis. Hoonete nurgad on kuju.nda u laiade nu.rgalisaenide a, 

millede ääre m anutavad kvaadr id. ikkaliku ja keeruka kujun

dusega on aknaid j . uksi ümbritsev tellistest ehisääristua. L · 

dale, eendu.vatele aknal udadele toe u.vad pilas ;rid, mis omakorda 

oetavad tugev lt eenduvat 1ainjat kaarfrontooni .. Selle karniisi-l 

osadel akendel kujundatud hammaslõikega. Aknad on seejuures suu

red, kuueruu.du.lised. oonete otsviiludes paikneb kolmikaken, 
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millest keskmine on normealmõõtudes uv·, ääri av~ aga väga 

kits ad p tikaknad. 

Ühe hoone otsal kivi tu.lpadega ja laudtäitega küüniosa. 

Mõlemad e i tu ee on iibeealised ni.ng teo s ta tud heatasemelise 

historit~istlikue stiilis ilmselt viimaeel sajandivdnetusel või 

juba XX saj. al uses. 

Ait-elamu on osalt krohvi tud kivihoone, osalt aga k:rohvima a 

maakivist ehitus, mis kaetud l~astukattega viilka usega. Vii

lud seejuures on laudadest. Esifassaadil räästas eendub, moo

dustudes kitsa ulualuse. Hoone · võib lugeda XIX saj. Il poole 

ehituseks. 

Park on võrdlemisi suur, asub orgudega järsu! t liigendatud rel--
jeefil. Kujundatud osaliselt orgude nõlvi katnud looduslikust 

pu1stust, osalt istutt.:"tud vabas planeeringus avara välja äärte

le,mille lteakosas paikneb peahoone. Siin siiski ka regulaarse 

iseloomug- pargiosa jälgi- esiväljak ruudukujuline, on pärna

de ridu ja aJ.leede-fragmente. aan eel Litsmetsa suunee ikk 

lebtpuuallee. Pargi seisund üldiselt hea. 

Külastatud ja pildist tud 1969.?.. 
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