1. Mõ i aa nimi:

Ah j a

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Asukoht: Põlva -raj. Ahja

~n.

4. Valdaja, kasutaja: Ahja Keskkool

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepaneku d:
peahoone, park
b) põhjendus ed:
Ahja mõisahoon e on kahekordn e krohvitud kiviboone , mida
katab kõrge poolkelpk atus. Hoone peakorrus eks on teine korrus,
esimene on pooleldi soklikorr us. Ehituse maaaiivse d proportsi oonid on tasakaalu statud seinte pinna vertikaal se liigendatu sega
ning puhtel:tae lt rikkaliku barokse dekooriga . Keskrisal iidid kannavad nii esi- kui tagafassaa d il segmen tviile, kiilgrisal iidid
kolmnurk viile. Hoone
esifassaa dil
paikneb keskrisa liiti aksen.
.
te eri va ehi tu s ena kahekorru seline kuusnurks e põhiplaan iga p aviljonilaadn e ehitus, mis on ühe tahuga liidetud keskrisal iidiga
hoone kesktelje l. Seinapind on kujundatu d analoogi liselt põhipõonega. Ehitust katab plekk-kat tega kuppelkat us. Peasissep ääs
mõisahoon esae toimubki läbi kirjeldatu d juurdeehi tuse. Välisarhitektu urist lähtudes pärineb hoone 18.saj. teisest poolest,
hilise baroki perioodis t, juurdeehi tus on eklektilin e, 19.saj.
lõpust.
Ruumijaot us on põhilisel t jäänud esialgsek s. Säilinud on
mõned baroksete kaunistus tega uksed ning sama perioodi stukkkaunistus tega peegelvõl vlaed (saal jt.).
Ahja mõisahoon e on ainulaadn e barokiper ioodi mõisahoon e
Lõuna-Ee stis. Kasutatak se koolina, tehniline seisukord rahuldav.
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Park on suur ning koosneb erineva arhitekt uurse lahenda sega osadest , kus tuumiku s dominee rib selgep iirilise lt re~
laarne ülesehi tus. Peahoon e ees paikneb tõllaku uri ja ait-viinak eldri vahel avar väljak, kusjuur es härraste maja on
majandu shoonet est eraldatu d tiikide süsteem iga. Mõisaho one vee
peegeld us tiikides omab pargiku junduse s tähtsat osa. Peahoon e
taga paikneb suurema l ristküli ku-kuju lisel maa-ala l alleedeg a
ruuduku julisttk s väljadek s jaotatud pargios a. Ahja park väärib tähelepa nu arhitek tuuri aspekti st, kui üks väheseid säilinud re~laarstiilis mõisapa rke Lõuna-E estis. Samuti on ühest
ja sarnast periood ist pärineva d mõisaho one ja park omavahe l
orgaan iliselt seotud. Praegun e seisund on rahuldav .
e) fotod:
1. Vaade härraste maj al e.

2. Härraste maja esifassa ad.

3. Härraste maja tagafass aad.

4. Härraste maja f'uaj ee.
5. Saali uks.
6. Saali lagi.

7. Härraste maja juurdee hituse lagi.
Koostaj ad:
KRPI van. ajaloola ne

o.suude r

VAMKI juhtiv inspekt or

K.Tilk
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