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63. VERIORA mõis (Paulenhof). Rüütlimõis. 

Veriora ~n, Veriora sovhoos (Räpina kihelkond). 

Peahoone on hävinud pea jäljetult. 

Kõrvalhooneid säilu.nud arvukal. t, paiknevad poolringin.a pargi 

äärtel erilist ansamblit moodu.stamata. Tähtsamad on: 

Valitsejam§Qa (?) on ühekordne kiviboone, millele tahaküljele 

otsale ehitatud tiibhoone. Et hoone asub relj~efil, omab ta 

kõrge soklikorruse, mis tiibhoonel ning põhikorpuse ühel 

poolel moodustab praktiliselt omaette korruse. Põhikorrus on 

ehitatud te~istest, soklikorrus m~akividest, seinad krohvitu.d. 

Hoonet katab S-kivikattega poolkelpkatus, juurdeehitusel on see 

lõpetatud viilkatusegu. Katustel lihtne laudkarniis, kitsas 

kurniis on ka soklil. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega, ei ole 

suured, kuid kõrged, omavad 6 ruutu ning on raamitud lamedate 

krohviä.äriste • Samal viisi.l on kujundat.u.d ka soklikorruse 

lameda kaaregu kaetud aknad ja suured uksed. Viimased on voo

derdatud kalasabamustris laudistusega. Hoone esiküljel on väike 

laudadest ilmetu tuulekoda Viiikatuse all. Hoone võib pärineda 

XI saj. I veerandi lõpust; juurdeehitus aga XIX saj. II poole 

keskelt. 

Töö istemaJ a on pikk, krohvitu.d telliskivihoone, mis kaetud 

lameda poolkelpkatusega, katteks kaasajal eterniit. Omab väga 

kitsa lihtsa laudkarniisi. Aknad on väikesed, 6 ruudulised, ei 

asetee eriti korrapäraselt. Hoone võib pärineda XIX saj. III 

veerandist. 

Lau.t on pikk maakivist krohvikattega hoone, mis kaetud laastu

kattaga poolkelpkatuseg·. Katu.seräästad olid algselt lih sad 

laudkarniisid külgfassaadidel ja poolviilu ke~bakolmnurga all. 

Poolviilus on kõrge lakauks, mis kae ud lameda kaarega silluse-
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ga, eised avad on nelinurksed. 

veerandi ehi tas. 

oone on ilmselt XIX saj. II 

~ (?) on massiivne kivihoone, kus seinad on maakivist rohke 

telli ·e kasatamisega avade külgedel. Seinad on õhakese krohvi-

kattega. Hoonet katab S-ki ikattega poolkelpkatas, millel 

liltsad kitsad laudkarniisid. Katusas väike lakauks viiikatuse 

all väljaehitisena. oone otsafassaadis uks ruu.tkalasabamust

ris laudvoodriga, tema kohal poolviilus väiksem lakau.ks, mis 

omab lameda kaarava. aan.tee-pools 1 kü.lgf'assaadil on aga 4 

paarikaupa rü.hmi tatud akent, mis teravka.arelised, ääristutud 

kergelt eenduvate telliskiviääristega. Hoone on tõenäoliselt 

XIX saj. keskpaiga ehi tu s. 

Park on väike, lihtsa vabaplaneeringuga, kus peahoone ees 

väike esi väljak. Puud pargis on rühmi tamata, neid on istu ta tud 

ka kõrvalhoonete vahele. Pargi ühel küljel on teda kõrvalhoo

neis eraldav suurem paisjärv, mis pargikujunduses aga ei ole 

muudetud viimasega seotud dominandiks. Park on rahuldavas sei

sundis, vähese hooldatusega. 

Külastaud viimati 197l.a., pildiatatud 1968 •• 
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