
1. Mõisa nimetus: Ivi ä e t a g u s e 

2. Mõisa liik: Peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Mäetaguse ~n. 

4. Valdajad, kasutajad: Mäetaguse 8-kl. kool, Mäetaguse 

sovhoos 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, kaks aidahoonet, park 

b ) p õhj end us ed: 

Mäetaguse mõisaansambel on Kohtla-Järve rajoonis suure

joonelisemaid. Ror~earvuliselt säilinud hoonetest loeme väär

tuslikumateks peahoonet ning kahte aita, mis moodustavad esi

väljaku ümber kompaktse cour d'honneuri. 

Peahoone on suur esinduslik madala kelpkatusega kivimaja. 

Esifassaad on liigendatud nõrgalt eenduva laia kesk- ja kitsa

mate külgrisalii tidega, tagakülje külgrisal.iidid asetuv ad 

tiibadena. Akende sümmeetriline rühmitamine, kolmnurkirontoo

nid nende kohal, risaliidid ja vahevöö d annavad hoonele ter

vikliku tasakaalustatud järelklassitsistliku lahenduse. 

Ka hoone siseruumid paiknevad sümmeetriliselt: allkorru

sel on nad ühendatud koridoriga, ülakorrusel asetsevad anfi

laadselt, hoone mõlemas otsas asetuvad läbi kahe korruse ula

tuvad trepikojad. Rida teise korruse ruume - saal ja kaks sa

longi - omavad luksuslikke neorokokoolikke interjööre: seina

pinnad on tahvlitega jaotatud, lage katavad põimuvad lilleva

nikud ja loorberipärjad, mõned stukkplaadid kujutavad tantsi

vaid neide. Ka laiade ääristega uksed on peenelt töödeldud. 

Ühes salongis asetseb kv~stmarmori ja rippdekooriga ehitud 

kamin. Vasakpoolse trepikoja lage katab suur seeco-maal - tae-

~ 



- 2 -

va taustal on kujutatud rõdule nõjatuvaid naisi ja loorberi

pärgadega putosid, nurkadesse on asetatud maalikunsti, arhi

tektuuri, muusika ning koreograafiaembleemid. Tegemist on 

Jmdrea Mantegna poolt Mantuas Oastello di Corte 1 s 1474.aastal 

maalitud lae koopiaga. 

Kirj eld at av mõisamaja on püsti ta tud ilmselt 19. saj andi 

algupoolel, kuid hiljem tunduvalt ümber ehitatud. Ülakorruse 

ruumide dekoor ja laemaaling pärineb viimasest sajandivahetu

sest. 

Peahoone esise väljaku külgedel paiknevad aidad on mõle

mad mahukad krohvitud paekiviehitised, millede keskosa on 

taand atud viie kõrge av aga kasristuks. N e id klassi tsistlikus 

stiilis hooneid võib dateerida 19. saj andi l.poole lõppu. 

Park on suur ja stiilse vabakujundusliku lahenduse ga, 

pärinedes arvatavasti 19.sajandi keskosast. Ta omab regulaar

seid elemente peahoone ees ja taga asetsevate väljakute näol, 

sissesõitu raamib tihe pärnapuistu, pargi tagaosas on leht

ja okaspuud rühmi ta tud kon trastsete grupp id ena. Pargi sügavu

ses leiame paisutatud tiikide süsteemi. 

Kirjeldatud hoonete ja pargi seisund on hea, peahoonet 

kasutatakse koolimajana ning aitu majandushoonetena. 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Rõdu samal hoonel. 

3. Laeroaaling peahoone fuajees. 

4. Saali uks peahoone teisel korrusel. 

5.-11. Stukkdekoor peahoone ülakorruse ruumide seintel 
ja laes. 

12. Kahhelahi peahoone teisel korrusel. 

13. Aidahoone. Vaade esikülje1e. 
Koostajad: KREK grupiju.ht, ajaloolane A.Hein 

VAMKI vaneminsener K.Tilk 
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