1. Mõisa nimi:

V a n a - V i g a 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3. Aadress: Rapla raj., Vigala k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Vigala Maakutsek ool

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepaneku d:
Peahoone, ait, viinavabr ik; park ja väravapos tid;
kalmistu koos värava ja kabeliga
b) põhj endused:
Vana-Viga la mõisaansa mbel on üks kaunimaid mõisaansa mbleid
Eestimaal . Mitmest suunast (Kuud alt, Kivi-Viga last ja Teenusel t)
saabuvad mõisasse lehisealle ed. Peahoonet ümbritseb väga suur ja
eriilmeli steks osadeks liigendatu d park ( eraldiseis va pargiosa
moodustab suur parkmets, nn. hirveaed) . Kirjandus e andmeil rajati regulaarn e park vana peahoone juurde juba 18. saj. teisel veerandil. Tänapäeva se peahoone ümbrus kujundati põhiosas ajavahemikus 1795-1834 . Pargi kujunduse s põimuvad regulaarse d ja vabakujulisad elemendid . Pargi esiosa moodustab suur ovaalne teega
piiratud muruvälja k, millele suundub lehisealle ega ääristatud
sissesõid utee . Tee al~ses on kaks kõrget ja klassikal ise kujuga
tahutud gran.iitob eliski. Peahoone taga asuva pargi telje moodustab parki diagonaal sel t läbiv tiik, teise telje aga parki ääristav Konovere jõgi. Pargi lõpus asub neemikul kalmistu Üxküllide
ja Siversite kalmudega ning kabeliga. Kalmistul on metallist historitsist lik väike värav.
Peahoone on väga suur kahekordn e paekivieh itis, mida katab
poolkelpk atus (enee l9o5.a. põletamis t murdkelpk atus). Fassaadi
ilmestava d kolmekorr useline järsult eenduv keskrisal iit ning la-

- e..-

medad otsarisaliid id - kõik kaetud kolmnurkfron toonidega. Keskrisaliidi viiluväli on dekoreeritud sõõrpetikuga , milles Üxküllide vapp (lõvi painutatud hellebardiga ). Otsarisaliit e eristavad
seinapinnal

voluu~idega

komposiitkap iteele omavad pil a strid. Esi-

fassaadi keskosas paikneb neljatabulis tele kivipostidel e toetuv
rõdu.
Hoone peakorruseks on teine korrus. Alakorrus on võlvitud
lagedega, keskel asub suur kiviparkettpõ randaga vestibüül, mille
seintes 2 kunstimälest isena kaitse all olevat antiikset marmorrelj eefi.
Seega on hoone märkimisvää rselt stiilne barokkehitus , mis
kirjanduse andmeil on püstitatud 1775.a. Hoone side ümbritseva
pargi ga on silmapaistva lt hea. 'Praegu on hoone kasutu sel õppekorpusena ja admin. ruumidena ning on heas seisundis.

'

Arvukatest kõrvalhoone test on tänaseni suhteliselt hästi
säilinud ait. Hoone on pikk kr ohv i tud paekivi ehi tu s, mille otsaviiludes vahvärkkons truktsioone. Esifassaadil moodustab konsoolidele toetuv räästas kitsa ulualuse.
Mõ isaansamblis t mõnisada meetrit eemal, •reenusel t mõisasse
saabuva tee ääres paikneb kahekordne kiviehitis - viinavabrik.
Hoone, mis on säilitanud oma algse välisarhitek tuuri ning on sehniliselt heas seisukorras on sobivaks sissejuhatuse ks meeldivalt
korras ning kunstiväärtu slikule Vana-Vigala mõis a ansamblile.
e) fotod:

1. Vaade peahoone esifassaadil e läbi sissesõiduvä ravate.
2. Peahoone. Vaade esifassaadil e.

3. Ait.
4. Viinavabrik.
Koostajad: KRPI peaspetsiali st
mõisaarhitek tuuri alal
V P.ill~I
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juhtiv inspektor

J . Maiste

K. Tilk

.,

3

(

•

4

91

