
79. [ADA mõis (Paddas). RQütlimõis. 

Viru-l.i,_ula k/n, Viru-Niulla k.olhoos ( Virll.-rigll.la kihel
kond). 

Peahoone on suur, kabekorruseline paekivihoone, millel esi-

fassaadi s keskosas pealeehitus kolmenda korrll.sena .. d.lumine 

korJ.'Us on madal, olles tegelikult soklikorruseks. Hoonest on 

säilunud vaid müQrid. 

Ehituse esifassaad 01~ lii endavll.d kolme aknavc...'LJ.e laiuse 

kesl risaliidiga, mis eendavll.d kergelt ning sama laiade kile-

risalii idee;&, mis eenda~ud tugevalt. Ho onet l\:attis .lcõrge 

kelpkatll.s, ka küle:.;risaliitidel olid kelpkatt.lsed. Vaid kesk-

risuliit omas lameda kolmnul,kViilu. '11acafc .. ssaadis eendub ker-

gal t vaiJ lai kcsl! ... risalii t. See oli kae"Lll.d kcskos as se[j!le.n t-

viilue;a, mis äär·vcl 0r.1as lainj a kuju . Viilus oli ovac.lne c:-ike..."l 

mis k.:äristatu iL .. stri te~~. ~ oonet 'imbri tseb pro:til8eri tll.d 

r~äsvakarniis, mille clil lai, profileeritud vöö. ~si- ~a- ~-

e;2fc::ssaaui kedkrisaliitic.:.e karniisi all 01: hammaslõige. Peale 

e',itatnd mezza.ui no"{orrus esifassaadi JJ.eshrisr:W.iidi peal omub 

kolmnurkviilu Qmbritseva kitsa, eeneuva ja profileeritud kar-

niisi. Hoone sekkel om&b ki ·s rimsi, so.Klikorrtise t r...::laudo.-

de joonel. Lui profileeritud vahevöö kulgeb ~wrrus·ve vahel. 

:2si- ja ta[,afussaadiues o soklikorruse seine.. inn8:i rv .. s eeri-

tud, samuti on rU3veerivud e~ifEs~aadi AQl[riseliivic.:.e sein&-

ind nint:, tu[.c...f&ssaadis kocu seinapi1.~.d kahel pool kes.!.nis<.l.lii 

ti . .B..edcrisaliitidel on seina ind taandavu.:i suurel~s, rist-

LQlLtt..dn..:.j ulis elts p etiku.h.._,, milJ..e s :1lma~ . ~sif&ssaadi peale-

ehi tu.se nurki 1 aunis c.vud piL ... strid. 

].lumise korruse alr1&d on vi.i.il-..esed, pea !'uudukujulised , 

üle .... ise hOrru:;e 3Y • .nucl CJ.CL vüe;a .K.Õrl ed. :~.lmad on (;imbri ts e tud 

Jec. orrus .. .ü on see profileeri-tud ja l\.aunistc...tud 
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lukuki vit:a· Aknad csifr-ssaadi mezz aninokorrusel on v~iiAeseC:, 

ki ~.~sad, samuti krobvit:.üristega. L.õik almad paiknevad ü..htlaste 

v&Ledega. So .. lilwrruse akendel oli 8-r tJ.dulised aknad, iilakor 

rusel aga 12-ruudulisecl. h.eskrisalii.ti e aknad on kaetud l::.õr-

eete kaarte ga, akende vanel on pilastrid • .Jsifassaadi külc;ri

saliitide sisekülLedel on peti aknad. 

Hoone omas ta0 afassaadis puidust kahe.hordse palkoni, 

keskri saliid i ees, kus ala.tcorru s oli sule LUd, ülal\:orrus av~-

tud külgedeg~. P alkoni t kattis lame katus . I .... ingi väike esil 

paiknes k& peahoone ees, see oli puidu.st ja omas viiikatus , 

ta asetses hoone keskteljel, peaukse ees. 

Ehituse siseruumid on anfilaadsed . Soklikorrusest vasak-

poolse risaliidis omasid ruumid ristvõlvidega kaetud lagesid. 

Saal usus hoone ke$cteljel, seintel on jälgituv~d peegelvõl-

vid ja laiad, profileeritud lackarniisid. 

hoone katusele ulatusid paariti asetatult s~eetrilise 

p aie;u tusega korstnapiibud, 4 tk . 

Ehi tu s oli stiilne varaklGssi tsis"tlik hoone, ilmselt XI 

saj . algc:sest . 'Jla hävis revolutsioonisü.ndmustes. 

Kõrvalhooneid oli mõisas arvukalt , kuid ena1~ ik on hävinud või 

ümber ehitatud . Osa neist paikneb peahoone[,ö ühtses ans.s.mblis . 

Valits_EÜamaja on pikk ü.hekordne kivihoone krohvikattegb. . Viii

katus omab vormikivikatte ja laia, eenduva nin profileeri tud 

viilu- ja räästakarniisi. Hoone aknad on kitsad , keskmise sml

rusega, raamistik kaasae[;l1e, almad paiknev&d valdovalt pauriti 

Viilu.ö on krohviäärisega segmer.~.t 8JC._en .... .~.o one võib parined a XL 

saj . keskelt. 

Laudad moodus te... vad suur e, nelj · 1 t küljelt hoonetega suletud 

sisehooviga hoonetekompleksi, mille ehitusedon krohvitud pae-
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kivist . latused on ühised kelpkatused, mis osalt hiljem ümber 

ehi ta tud laudviiludega viiikatusteks. Rb.ästad on kitsalt üle

ulatuvad, katteks laast või eterniit. Alrnad on väiksemad, pea 

ruudukujulised ja 4-ruudulised, ülC::.iselt ühtlaste vahedegc . 

lJksed on kaetud 1 amed at e kaarte ga. Ehi tu s ed või vad pärineda 

XIX saj . algusest. 

Ait esiväljakul on suur krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

kõrge kelpkatusega, katteks laast, omab profileeri tud ja een-

du vaid rä.ästakarniise. IIoone esifassaadi s on tunduvalt een-

datud k&ks külgrisaliiti, milledes A.alasabamustris laudistu

sega uksed. Bisaliitidel on samuti kelpkatus. hoonet võib lu

geda peahoone ga samaeal i seks. 

Tall on esiväljaku teisel äärel sama suur,-vormides ja-ealine 

ehi t-U S. 

Park on vät,a suur ja .mitmeosaline. Peahoone ette jääb regulaar, 

se plruLeerinsuga esivaljak, mis ovaalse väljaga ja ringteega, 

kuhu suundub kolmelt küljelt tee. Peasissesõit on suunatud 

peahoone keskteljele. Pargi teise osa moodustab suur ja vaba

kujuline pargiala, Pada jõe oru terrassidel, kusjuures peahoo-

ne on asetatud platoo äärele suure amf'iteutrilaadse jõesoodi 

äärele . Aas terrassi all poolkaares on avatud, piiratud tihe

date puuderü.hmadega ning nende alla istu ta tud põõsarühmade ga. 

ar gi põhjanur gc...l on pikk neepik, millelt vaat e suunad P ad a 

orule ja peahoonele. l.eernikul on väike piklik v~ljak hasti-

valitud puuderühmadegü, keskel palsar.anulu- ja kurdlehise roo

si rühmad. Heemi.&ul on väga järsud nõlvad, mis kaetud lehtpuu-

saludegu. Neemiku väljal on paiknenud mt::.lestussam.rnas, millest 

säilunud graniidist puhtalt talm"Lud alusplaat. Liikidest derni

neeri vad par[,is pärn, vaher, tamm ja kask, puud kon"LJrastsetes 
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rühmaa.es. Pargi eksootidest veel lehiseid ja papleid eelkõige 
. 

peahoone läheduses . Pargi v asakul äärel sügav lõhandL~, mil-

les väil e paisj~.rv, paremal on aga ivimüüri või pärnaalleec;a 

piiratud aed, milles kõrLete telliskivist sammastega v~rav. 

Neec on ne jatahulised, karniis katteplaadil on kujundatud 

ham.masl arniisi.__c ... ··lt; 'Pada jõe on jõeäärsete aasacle taga suur 

petrkmets , .mille alaserv leLt pu.udega, ü.lal aga suur looduslik 

männik, n:us jälgi tavc;d mõned pargi teed . 

Parci seisund on halb , ta on maha jäetud ja risustatud , 

võsastunud . 

.ooooo~ 
oooooo 

L'~lilEti:J La~ ,d VJ.i.t:" ...... t...;. 1977. a . , pildi st e. tLi.d 1~, 67. ja 1S7 7. a. 
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