65. VIIRAmõis ( iera).
Ver1ora

k/n,

Uütlimõia.

Verl.ora sovhoos (Põlva kihelkond).

Peahoone on hävinQd jäljetult.
KõrvoJ.jlo_o,E~~

säilu.nud U..ltsikuid, nad mood ustavad majandus-

hooneid ümbritseva eraldiseisva hooneterühma.

ähtsamad on:

Ait-kuiv at~ on vtiilto lõlLu. tud maakividest krohviku.tteta hoone,

kus avade külgedel kasutatud hambuvalt telliskivi. Uksel on
väga

lame kaarava, ·.;äikesed

a.k.n~~d

tab üleulatuvate rällstasteg

on 6-ruudulised. Hoonet ka-

lame poolkel kutua, katteks laast •

.. oone ehitttaaeg dateeritu.d ..u.ul lipuga: l:,.891 ....a •.
IJa~;.

te on pailr otakorrupärasol t a,

l~rohvimat a ~·c:Lntet-;c..

Fe i~t

liks on

et~

tud pik . . maakiviho net

Vt..tiC.m.,

tm kivide V:)h ~.1 1· ie. ol t ,. oh •ipiildu.

va te rt:ü._, tao te u j e. _.aastnkattega

e

tema mü·:rides kasuta-

·~oone t; l~atab

oolke!.

k·~ tu.s.

üleulatu-

Hoone aknad

8-ru.r:. u.lit"'.ed 1 ia.deo pui t.ilengides. Poolviilas o.z: segmentsken. See väil:e hoone on ilmselt XIX saj. kesk
paiga hoone. Teine J. .....ut on hilis m, "õaj andi lõpnveerandist.

Tema müürid on lõhutud mnnkivideat, v :J lld .Piistl"'tdadest, katus laastukattega

vii1k~tus

laiade rätistnsteea.

''all ( ~) on lõ hu tn.d maa.kiVidost boone, mille ühel otsal katus

viilka:tuoer

a,

teisel kell; ku useu , katteko lc;..ust. Uks suurtest

ustent lam da kaar illtwega. Hoo le võib pärineda ..

saj.

lgu-

sent.
Vesi veski asub
--

Võ

end'~

jõel, on kal1ekordne pnlkhoone puhta

m:urgag'" j a vooderdarnat

ehi tu s, .millele lii e tu

lB.udhoo eid. Põhi oone

ka ab 1 iacle üleu.l tuvate

hilisemaid
rtiästasteg~

ja laastukat eget viil.k.a us, milles kt:n.useaken omakorda väikese

villkatuse all. Korruste laetalad ul t

a uvad mõlemis külgfaas
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•

välisseina pinnast mõnevõrra välja. Aknad on ruudukujulised,
kahepoolega ning 16-ruudulised. Fealevoolukanalid ja tamm on
maakivikons ·ruktsioonidega. Joone võib pärineda

saj. I vee-

rondist •
.,..

_~
..;.;;..;;;;;;;..,;;;;;

on \Tiiik

bakujulino p

e wõina kohta s ur · a st ilil
k,

·s haa::: "'b maastikua.la

lainjal t laskuval .c mastikuJ..

te hlisti pai .... to.Lud

hea asemeline va-

mõi~asi.idames

jõeni

a on õigu oolest avar aas vähes-

uu"ef:7l1.PPidest ja dekoratiivpõõsaste rüh-

madest. On kontrastsaid üldiselt tu.medaid puid: nulgu, seedri~ ka~~e.

Jõe k

i.Ue looa.usli uks m.,;. ts· k , mille äärel

õrge

mändi, lehist, kuid k a hel d

(Viira mü·· ) ~ Park v. tl

:.

dal läheb sujuvalt
lii~l

ivipalj a..'ld

1 t hävinUd.
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