
1. Mõisa nimi: V a n a - V i g a 1 a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Vigala k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Vigala Maakutsekool 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone, ait, viinavabrik; park ja väravapostid; 

kalmistu koos värava ja kabeliga 

b) põhj endused: 

Vana-Vigala mõisaansambel on üks kaunimaid mõisaansambleid 

Eestimaal. Mitmest suunast (Kuud alt, Kivi-Vigalast ja Teenusel t) 

saabuvad mõisasse lehisealleed. Peahoonet ümbritseb väga suur ja 

eriilmelisteks osadeks liigendatud park ( eraldiseisva pargiosa 

moodustab suur parkmets, nn. hirveaed). Kirjanduse andmeil raja

ti regulaarne park vana peahoone juurde juba 18. saj. teisel vee

randil. Tänapäevase peahoone ümbrus kujundati põhiosas ajavahe

mikus 1795-1834. Pargi kujunduses põimuvad regulaarsed ja vaba

kujulisad elemendid. Pargi esiosa moodustab suur ovaalne teega 

piiratud muruväljak, millele suundub lehisealleega ääristatud 

sissesõidutee . Tee al~ses on kaks kõrget ja klassikalise kujuga 

tahutud gran.iitobeliski. Peahoone taga asuva pargi telje moodus

tab parki diagonaalsel t läbiv tiik, teise telje aga parki ääris

tav Konovere jõgi. Pargi lõpus asub neemikul kalmistu Üxküllide 

ja Siversite kalmudega ning kabeliga. Kalmistul on metallist his

toritsistlik väike värav. 

Peahoone on väga suur kahekordne paekiviehitis, mida katab 

poolkelpkatus (enee l9o5.a. põletamist murdkelpkatus). Fassaadi 

ilmestavad kolmekorruseline järsult eenduv keskrisaliit ning la-
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medad otsarisaliidid - kõik kaetud kolmnurkfrontoonidega. Kesk

risaliidi viiluväli on dekoreeritud sõõrpetikuga, milles Üxkülli

de vapp (lõvi painutatud hellebardiga). Otsarisaliite eristavad 

seinapinnal voluu~idega komposiitkapiteele omavad pil astrid. Esi-

fassaadi keskosas paikneb neljatabulistele kivipostidele toetuv 

rõdu. 

Hoone peakorruseks on teine korrus. Alakorrus on võlvitud 

lagedega, keskel asub suur kiviparkettpõrandaga vestibüül, mille 

seintes 2 kunstimälestisena kaitse all olevat antiikset marmor-

relj eefi. 

Seega on hoone märkimisväärselt stiilne barokkehitus, mis 

kirjanduse andmeil on püstitatud 1775.a. Hoone side ümbritseva 

pargi ga on silmapaistvalt hea. 'Praegu on hoone kasutu sel õppekor-

pusena ja admin. ruumidena ning on heas seisundis. 

Arvukatest kõrvalhoonetest on tänaseni suhteliselt hästi 

säilinud ait. Hoone on pikk kr ohv i tud paekivi ehi tu s, mille otsa

viiludes vahvärkkonstruktsioone. Esifassaadil moodustab konsooli-

dele toetuv räästas kitsa ulualuse. 

Mõ isaansamblist mõnisada meetrit eemal, •reenusel t mõisasse 

saabuva tee ääres paikneb kahekordne kiviehitis - viinavabrik. 

Hoone, mis on säilitanud oma algse välisarhitektuuri ning on seh

niliselt heas seisukorras on sobivaks sissejuhatuseks meeldivalt 

korras ning kunstiväärtuslikule Vana-Vigala mõisa ansamblile. 

e) fotod: 

1. Vaade peahoone esifassaadile läbi sissesõiduväravate. 

2. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

3. Ait. 

4. Viinavabrik. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VP.ill~I juhtiv inspektor 

J . Maiste 

K. Tilk 
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