
1. õ sa nimi: n i g u J.. d ;, 

2. ~-~õi~a liik: peamõie 

A •J.kobt: li aapsall raj. 

5 i f 

n. 

4. VtD.daja, k~su.taja: Tal.li!ll1s -~i· tarnaatkool, V.I.Lenin1 

ni.in. kollloos 

5. KF..i tse alla < etavad hooned: 

) ett .paa.'lakud: 

~embel. - peahoone, t.õJ.laku.u..r, ait. 

b) põhj endu.sed: 

Kuigi. Rigu1d1 on .mitmad h.Joned hä iJm.d, on mõisa ü.damik 

säi11 t • d oma el gel tJ..oo taval t sü.:nr.lee tr llis J n g sule tud an

eambli.planaarin"' • Kooaluse dominandiks on p k1t .madal peaboone, 

mille esi e väljakl.l lood küljel aset~cvad r~t ja tõllaku.u.r. 

Endine härrastemaja on landvoode:rdusega puu.ho ne, .mida vor-

b kiltkivikat·tega kõr•,;;a pool.kolpk· tu .... {eskta1jalt lfia1pare

maJ..e v 5..- lld aaliz.konda koha.L on profil. aritiu.d karn11eidega pii

ratud kolmnUik:frontoon. Uks on :fan a i paremal t11va1, selle 

ette on ehitatud tagasihoid1ik lang-katusega klaaaveranda. 

oone tagakülg on el la"koouilisem9 ühele otsal.e on li-

satud kitsas poolkelpkatusega t1ibehitas~ 

Kirjeldatud mõisamaja vt'Sime l.ugeda araja:seks kl.assitsist

likus atii~is hooneks 18.-19. ajandi vahet'~selt või 19.sajand1 

aJ.gusest. Hoone kuul nimeta ud perioodile is3loomnlike mõisa-

elamute hulka, milliote seas võime Haapsalu rajoonis näitena 

n etad li eskat. 

Xõr'Vllti asetsev~ tõllakllf.U' ja ait o vad õl.e. ad i.fassaa 

d i keskel u.lu.aluaeid. Kl v · t tõllaktlur il toetavad räästatal.a kll 

gedelt tü.sedad, kerge~t paisutatud tt.tvisega oskaana or ris 

i . u.u.st ,idaboan 1 on ulualuse mõle al kiiljal a.id 
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ho01.1. .• ~teer~v~~ l~.s~jan~~ al&uspoolde. Samasuguseid 
'\ . d summ o egt> RUJ • n:.a ~ õ:;..·vül:.oonei 111 kõrva1.mõi-

Rõi~.;.i kirj el u ud one t _ ch .. YJ.ilir1.e s E· i sund OnP r ahu.ld av . 

uri .maJ andn.s-

L.oone :._'1 :j, • 

• :.euhooae. VaaLe csiki.il'cl_. 

2. Tõll 

Ko s ·B ·ac: 

I A.Hein 

juJ ti v K. ilk 
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