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32. MAIDLA mõis (Wrangelstein). Rüütlimõis. 

Maidla k/n, V.Kingissepa nim. kolhoos ja Maidla 8-kl. 

kool (Lüganuse kihelkond). 

Peahoone on· suur kahekordne kivihoone, selgepiiriline barokk

ehitus, ehitusaasta dateeritud viilus: 1767. Hoonet katab 

kõrge kelpkatus, mis algselt oli kaetud S-kiviga, nüüd eter

niit. Omab jõulise profileeringuga puidust räästa- ja viilu

karniisi, karniisi all lai vöö. Hoone välisseinad kaetud 

pritskrohviga, millesse segatud tumeda tooni saavutamiseks 

puusütt ja klaasipnnu. Ehitusele annavad vertikaalsust fassaa

de liigendavad rusteeritud heledatoonilised liseenid, mis eral 

d avad aknaid paarikaupa, v. a. esifassaadi keskosal, kus aknad 

ääristavad esimesel korrusel peaust, teisel korrusel uks-akent 

mis avaneb ballustraadiga seinapinnaga tasa paiknevale rõdule 

peaukse kohal. Seega on esi- ja tagafassaadil kummalgi kuus 

liseeni, neist äärmised nurgaliseenid. Aknad on suured, kahe

poolega, ääristatud laiade heledate ehisraamidega, mis nurka

del kergelt laiendatud. Akende all baroksed liigendatud pinnad 

Peauks lai, kahe poolega stiilne barokkuks, omab valgmiku, 

mis kaetud lameda kaarega sillusega. Ukse pind jaotatud barok

se profileeringuga ja voluudimotiiviga dekooriga karniisidega 

kaheks pinnaks. Mõlemil uksepoolel suurepärased perforeeritud, 

kroonimotiiviga baroksed lukusildid ning samalaadsed koputid. 

Peaukse kohal liseenide laiuselt väike kolmnurkviil, mida alg

selt kroonis metallvaas. Viiluväljal lopsaka rokokoo-dekooriga 

ümbri tsetul t 2 vappi: von vrangell ning von Brevern. Samas 

ehitusdaatQID 1767. 
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Hoone alune kellerdatud, mis moodustab madala soklikorru

se. Esifassaadil peaukse ees maapind tõstetud ettesõiduteeks, 

mis ääristatud madala kivimüüriga. Katuse lõpetavad kolm suurt 

korstent profileeritud karniisidega. Ruumid on anfilaadsed. 

Stiilne barokkhoone on kasutusel koolina, võrdlemisi häst· 

säilunud. 

Kõrvalhooneid säilunud vähe. Olulisemad on ansambliliselt esi-

väljaku külgedele paigutatud. 

Mõisa~tnike elamu (?) -ühekordne kivihoone, teostatud pea

hoonega samas laadis: pritskrohvviimistlus, kelpkatus, mille 

räästa all vöö jms. Aknad ruudukujulised, ääristatud lihtsa, 

laia ehisraamiga, kahe poolega akendel osalt säilunud algne 

tihe raamistik (12 ruutu). Hoone nurgad rusteeringuga. Pärineb 

LVIII saj. II poolest. Analoogiline elamu esiväljaku vasakul 

tiival, mille taga paiknea tall ja laut ruudukujulise silluta

tud sisehooviga, mis neljast küljest hoonestatud. Siin ka uue

maid ehitusosi, üks dateeritud l896.a. 

Sepikoda- jõe kaldal, väike kivist, krohvitud välisseintega 

ehitus, mis omas suure mant elkortna. Võib lugeda XVIII saj. 

ehituseks, lammutati l968.a. 

Park regulaarse ehisaiana ja välj akuna. Peahoone ees lahtine 

nelinurkne väljak ringteega, mis kaarjalt tõuseb ettesõidule 

peaukse ees. Väljakut ääristavad tammed, puuderida oli ka pea

hoone ees. Esiväljakut piirab müür, millega on piiratud ka pea 

hoone taga asunud ehisaed, mille tagaküljel pärnadest puuderin 

gid. Aias säilunud kõrge kivi värav, mis kaetud laia, lameda 

kaarsillusega ning krooni~ud laia profileeringuga karniisiga. 

Väravat nagu aiamüürigi katab S-kivikate. Värav võib olla hili 

sem, XIX saj. II poole al gusest. 

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud l965.a. 
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