1. Mõisa nimi:

I n g 1 i s t e

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3 • .Aadress: Rapla raj., Juuru k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Rapla raj., RSN TK Laste Spordikool

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
Peahoone, park
b) põhjendused:

•

Ühekordne baroksetas vormides kõrge täiskelpkatusega paekivihoone paikneb avara pargi äärealal. Pargi tuumiku moodustab
vana regulaarne park. Viimase ümber on hiljem kujundatud vabakujuline pargiosa, mis ühe küljega toetub Keila jõele ning jätkub piki jõe kallast loodusliku päritoluga parkmetsaribana kuni
naabruses asuva Hõreda mõisani.
Ingliste mõisamaja omab küllalt huvipakkuva

ehitu~ajaloo.

Varasemad ehitusosad (näit. keldrid) võime me teatud reservatsiooniga dateerida keskaega. Põhiosas valmis hoone oletatavasti
aga 18.sajandil, barokiperioodil. Viimasele

~iitavad

nii hoone

ülaproportsioonid, fassaadiliigendus, ärkelkorruse katuseakende
vormistus, kuid ka rida interjööri kujunduslikke detaile. Erilist esiletõstmist väärib Ingliste mõisa barokse te s vormid es tis-

•

leritöö (18.sajandist pärinev trepivõre, siseuksed, seinakapid
jms.).
18.sajandi lõpul on hoonet mõningas osas ümber ehitatud
(viimasele viitavad arhiivsed teated). Nimetatud ajast pärineb
üM~

kolmest hoones oleva saali kujundus (varaklassitsistli k

stukkdekoor saali laes). l9.sajandi teisel poolel on hoonet veel
kord ümber ehitatud. Varasemale ehitisale lisandusid pseudorenessan ss (-barokk) elemendid. Pseudostiilis b arok.kpor taal (puit),
\~
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•

vestib üülis, hoone suurim a saali kasset eeritud puitla gi, põletusteh nikas figura alsed kompo sitsioo nid nn. söögito a laes jms.
on teostat ud ajastu parema st kunsti maitse st lähtuv alt.
Käesol eval sajand il on hoone välisa rhitek tuuri lihtsu statud, mis aga olulis elt ei vähend a tema ehitus ajaloo s peituv aid
väärtu si. Hoone suhtel iselt tagasi hoidli k välisil me varjab endas kunsti ajaloo liselt igati hinnat avat arhite ktuuri .

•

Peahoo nele liitub viimas ega ansam blilise terviku moodus tav
kõrval hoonet e komple ks. Enamus nimeta tud hoonet est on aga kas
vareme tes või tehnil iselt äärmis elt halvas seisuk orras. See ei
võimal da nende suhtes kaitsee ttepan ekute esitam ist. Soodsa tes
tingim ustes (juhul kui kõne alla tuleks mõisaa nsambl i ulatus likum restaur eerimi ne) võiksid nimeta tud hooned olla sobiva ks
taustak s rõhutam a peahoo ne arhite ktuuri ajaloo list mõju, olla
alusek s mõisaa nsambl i kui terviku taastam isel.
e) fotod:

1. Feahoo ne. Vaade esifas saadil e.

2. Feahoo ne. Vaade aiafas saadil e.

3. Peahoo ne. Varak lassits istlik stukkde koor saali laes.
4. Peahoo ne. Vaade pseudo reness anssst iilis kujund atud
saali.

Koosta jad:
KRPI peasp etsiali st
mõisaa rhitekt uuri alal

J .Maiste

V.AMKI juhtiv inspek tor

K. Tilk

•

•

•

