
1. Mõisa nimi: V an a - A n t s 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Võru raj. Antsla ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: Antsla näidissovhoostehnikum 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, kärnerimaja, õllevabrik, tööhobuste tall, 

ait, valitsejamaj a, moonak:amaj a 

b) põhj endused: 

J:ana-Antsla .m.õisal on omapärane ansambli planeering. 

Aktiivseks teguriks on siin hobuserauakujuline paisjärv, .mis on 

algselt rajatud seal paiknenud vasall-linnuse vesikindlustusena. 

Peahoone juurde pääseb üle silla, mille all kuivaksjäänud tiik. 

Härrastemaja on kõrge katusega, pika ja liigendatud põhiplaani

ga. Põhikorrus asub kõrgel soklil. Fassaadikujundus on lihtne: 

kahe sambaga portaal veidi eenduval keskrisaliidil nissis, sel

le kohal pikk ristkülikukujuline ilma kaunistuseta süvendväli; 

täpselt samasugune .motiiv on üle kantud ühele aknale fassaadi 

vasakpoolses osas ning ühele aknale parempoolses osas. Peatrepp 

ulatub fassaadi st kaugele välja. Uksel on vanikuga ehi tud samba 

motiiv. Hoone pärineb ilmselt 18. saj. lõpust, kuid seda on 

palju ümber ehitatud ning seetõttu jääb arhitektuuriliselt ta

gasihoidlikuks, kuid tänu erakordselt ilusale looduslikule si

tuatsioonile väärib tähelepanu kui omanäoline hooneliigi esin

daja Võru rajoonis. Kasutatakse .Antsla sovhoostebnikumi õppe

hoonena, tehniline seisukord hea. 

Kärnerimaja asub tiigi kaldal pargi ja õuna- ning juurvil

jaaia piirimail. Põhiplaanilt ümmargune, ehitusmaterjalike 

krohvitud saviplonn. Väärib tähelepanu kui ainulaadne selle 

hooneliigi esindaja Lõuna-Eestis. Kasutatakse panipaigana, teh-
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niline seisukord hea. 

Öllevabrik ja tööhobuste tall palistavad möjaa läbiva 

Antsla-Kanepi maantee serve. Tööhobuste tall on pikk maakivist 

krohviga kaetud hoone. Karniisid ja muud krohvkaunistused on 

teostatud korrektselt. Hoone on omanäoline Võru rajoonis. Kasu

tatakse õppehoonena, tehniline seisukord hea. 

Õllevabrik on ansamblis tööhobuste talliga. See on kahekor

ruseline poolkelpkatusega krohvitud tellisehitus. Tähelepanu

väärne kui hooneliigi esindaja Võru rajoonis. Hoone on praegu 

kQll kalvas tehnilises seisukorras ning funktsioonita, kuid ar

vestades selle väärtust eelkõige ansambliliausa printsii~bist, 

tu.teks kindlasti taastada ja säilitada. 

Toreda kastelli taolise kompleksi moodustavad kaks ai ta ja 

valitsejamaja, mis asuvad peasissesõidu vastas üle maantee. Uks 

aitadest on kahjuks liialt lagunenud ja ümber ehitatud, et seda 

kai ts ta, kuid teine (mis asub vali ts e j amaj a vastas) on 19. saj • 

algusest pärinev stiilne ehitus. Krohvitud maakivist seinad, 

esifassaadi räästaalune toetub massiivsetele sammastele. Maan

teepoolsest otsast on ait maakivist müüriga ühendatud valitseja

majaga. See on tüüpiline 19.saj. keskpaigast pärinev valitseja

maja. Mõlema hoone tehniline seisukord on hea. Ai ta kasutatakse 

aidana, valitsejamaja lasteaiana. 

Mo onakamaj a, mis asub Antsla-Kanepi maantee ääres eelpool

kirjeldatud hoonete vahetus läheduses, väärib tähelepanu kui 

selle hooneliigi tüüpiline esindaja Võru raj ooni s. Kasutatakse 

elamuna, tehniline seisukord rahuldav. 

e) fotod: 

1. Härrastemaja esifassaad. 

2. Lagi härrastemajast. 
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3. Vaade kärnerimajale. 

4 • Vaade kärnerimaj al e. 

5. Kärnerimaja pargipoolne fassaad. 

6. Vaade tallile ja õllevabrikule. 

1. Vaade tallile ja õllevabrikule maanteelt. 

8. Ait. 

9. Valitsejamaja tagafassaad. 

lo. Moonakamaj a tagafassaad. 

Koostajad: 

KRPI van. ajaloolane 

VAMKI juhtiv inspektor 

o.suuder 

K. Tilk 
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