
1. Mõisa ni.me tu s: Au d r u .m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Audru k/n 

4. Valdaja, kasutaja: Audru sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad bbaektid: 

a) ettepanekud: 

Valitsejamaja ehk nn. "suvemõis", teenija temaj a, viina

vabrik 

b) põhjendused: 

Audru mõisaansambel kujutab endast suurt, hooneterohket ja 

hästi säilinud kooslust. Ehitised paiknevad laial alal hajutatud 

gruppidena, mis orienteeritud Audru jõe äärsale mõisasisesela 

teele, maanteeristile kiriku juures või asuvad kompaktse reegli

pärase rühmana peahoone tega. Viimane on hävinenud, tema kohal 

paikneb kaasaegne kivihoone. Kompleksi vääristab 13,3 ha suurune 

korrashei tud park. 

Uksikhoonetest vääri vad ehi tuskuns tilis t esile tõ st.mist va

litsejamaja ehk nn. "suvemõis", teenijatemaja, viinavabrik ning 

magasiait. Viimatinimetatu on juba varem riikliku kaitse alla 

võetud vabariikliku tähtsusega arhitektuurimälestisena (vt. ENSV 

Min.Nõuk • .määrus nr.346, l.aug. 1973, lisa nr.4). 

Valitsejamaja- "suvemõis" on kelpkatusega kaetud väheldane 

kivihoone. Esifassaadi keskel asuvat löövialust toetavad neli sa

ledat toskaana orderis ümarsammast, nurgad on kujundatud sama

laadaeta pilastritega. Rosettidega kujundatud tiibuks pärineb 

Pärnu nimeka tislermeistri G.F.Fincki töökojast. See bnroklikult 

vormikas hoone on ehitatud ilmselt 18-19.sajandi vahetuse paiku, 

19.sajandi teisel poolel on ta omandanud teravkaarelisad akna-

ja ukse avad. 



Teenijatemaja on oma liigi kohta väga suur ja esinduslik. 

Ta on ehitatud kahekordsena, ü~al nurgal tõuseb neljakordne 

kellatorn. Viimane matkib oma üroarakande ja sakmikrinnatisega 

feodaallinnuste kaitsetorne. ~ootikapäraste elementidega histo

ritsistlikus laadis hoone on ehitatud 185o-ndatel aastatel, te

ma arhitektuurses lahenduses leiame mõndagi ühist Taali mõisa 

härrastemaj aga. 

Kõrge korstnaga viinavabrik on ühe-, keskosas kahekordne 

lahmakas hoone. Tema lõhatud maakividest seinad on kvaliteetse 

müüri töö musternäidiseks; koos punase tellisega annab see vab

rikule värvika, maalilise üldmulje. Esikülge kujundavad kaks 

läbi mõlema korruse ulatuvat kaarsillusega akent. Nende kohal 

viilus paiknev p aarisaknake omab hiliskeskaegse dolomiidist 

vahesamba. Mõisnik A.Pilar von Pilchau olevat selle reljeefse 

ornamendiga detaili lasknud tuua Pärnust vanade ehi tusmaterj a

lide laoplatsilt. Teise samalaadse samba leiame aidahoone otsa

fassaadilt. Viinavabrikuhoone ise on dateeritud 19o2.aastaga. 

Kõik kirjeldatud hooned on hooldatud ja heas korras. "Sulle

JRõisasu paikneb sovhoosi laboratoorium, teenijatemajaa on elu-
' 

korterid ning viinavabrik on kohandatud klubiks. 

e) fotod: 

1. Vali t sej arnaj a. 

2. Teenijatemaja. 

3. Viinavabrik. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloolane 

VM1XI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K. Tilk 
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