
1. Mõisa nimetus: M a i d 1 a 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht: Kohtla-Järve raj., Maidla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Maidla 8-kl. kool 

5. Kaitse alla võetavad objektid: 

a) ettepanekud: 

ansambel - peahoone, valitseja- ja teenijatemajad, 

park koos piirdemüüriga 

b) põhjendused: 

Maidla mõisat võime lugeda Eesti mõisaarhitektuuri 

meisternäidete hulka. Ansamblikavatis on for.me·erunud 18. sa

jandil barokliku cour dLhonneurina, mille põhielementideks 

on peahoone ja sellega piirnevad valitseja- ja teenijatema

jad. Nelinurkne esiväljak ja maja tagune reeglipärase pla

neeringuga iluaed on piiratud põllukivimüüriga, mille telg

j oonel asu vad kaarväravad. 

Peahoone dateerub selgepiirilise barokkehitisana 1767. 

aastasse. Mõnedel andmetel on ta ehitatud varasema mõisamaja 

.müüridele. 

suurepäraste proportsioonidega kahekordne kivihoone on 

pea täielikult säilitanud oma algse arhitektuuri. Teda katab 

kõrge kelpkatus, välisseinu elustavad iiseenid, tahveldised 

ning akende laiad ehisraamid, millede heledus vastandub tume

dale söe- ja klaasipuruga segatud pritskrohvipinnale. Peenes 

töötluses uks on kaQnistatud voluutidaga ja omab sepistatud 

lukusilte ning koputeid. Ukse kohal viiluväljal on lopsaka 

rokokooraamiga ümbritsetud Wrangelite ning Brevernite aadlisoo 

raidvapid. Ukse ees on maapind tõstetud sissesõiduteeks, mis 
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ääristatud madala kivimüüriga. Mõneteistkümne aasta eest olid 

säilinud ka lohepea-veesülitid ning metallvaas viiluharjal. 

Ruumid on planeeritud anfilaadselt. Alumisel korrusel on 

paiknenud võlvitud majandusruumid, ülemisel elutoad, millis

test on esinduslikum rokokooliku ornamendiga kaetud laega saal 

parempoolses hoonetiivas. 

Peahoonega tiibnevad mõisa ametimeeste elamud on ilmselt 

viimasega üheaegsed ja teos~atud enam-vähem samas laadis: kelp· 

katus, pritskrohvviimistlus, laia ehisraamiga ruudukujulised 

aknad. Ühes on säilinud rokokoolike arvandmotiividega siseuks. 

Kirjeldatud koosluse sümmeetrilisust, kompaktsust ja in

tiimsust rõhutab veelgi madal piirdemüür. 

Praegu on kõik hooned tehniliselt heas seisus ning park 

on hooldatud. Kunstipärane ning stiilipuhas ansambel väärib 

kõrgemat kai tsemäära. 

e) fotod (nimestik): 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Sama hoone tagakülg. 

3. Peahoone paraaduks. 

4. Trepp peahoone fuajees. 

5. Trepikäik peahoone keldrisse. 

6. Peahoone. Saali lae stukkdekoor. 

7. Aknaluugid samas saalis. 

8. stukkdekoor saali kõrval asuva ruumi laes. 

9. Üks peahoone siseustest. 

lo. Mõisa ametimeeste elamu. Vaade esiküljele. 

11. Värav p i ird emüüri s. 

Koostajad: KRPI grupijuht, ajaloalane A.Hein 

V .A1~1KI vaneminsener K. Tilk 
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