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Vigal.a lr/n, Vigala aaku.tsekool ( igala kihelkond). 

Peahoone on väga suur kahekordne paekivihoone, mida katab kõr

ge po lkelpkatua. See oli al selt murd-poolk lpkatl1e, .mis aaen 

dati peale l9o5. a. pi5letam.ist järgnenud taas amistöödel. Xat

tek6 etern11t. OJ!lab laia profileeri d rää takarniis1 kü.lgfas-

6aadides ing poolviilude kelbakol.mnurkdle all. Hoone keskoe 

esi~assaadis eendub ning on kol.mekorruseline, kaetud la.m da 

kolmnurkviiluga, mida Umbri teeb rääetakarniiaiga analOOeP-e k 

niie. Häästakar.niis aga jätlo.lb teis orruse Tahekarn11si.na ka 

endi pinnal. Vi lu:väl.i on dekoreeri tud sõõrpetiku.ga, milles 

Uxki1111de vopi lõvi painu.t tl1d hell ba:rdiga. Eendi nurgad on 

~1 tatud nurgaliseenidega. Xa otsafassaadid on poolViilu 

all räästakarniis jätkatud orruste ahelise ·ön • Esifassa. i 

äärtel on äärm.ised kaks akent eraldatud pilastri tega, mis tõu

eevad alakorruse ru te ri ud seinapinnalt ( on ru t eri tud kogu. 

fassaadi ul.atu es). Pilastrid oma ad voluutidaga komposii tke.

piteele, mis toetavad kitsast karniisialust vahe16õd. Akende 

kohal on kits s ja lame kol.mnu.rkviil, mllle karniis kordab S:· 

rää takarniiai vorme. XolmnurkViilude väljades on Väikesed 

üm. aknad. 

Esit esaadi keskosas on alakorrasel lai, eenduvat ke -

osa ambritaev liigenda ·ud ammaskäik, mille neljatahulised 

bad kannav laia rõdu teise korruse kõrgusel. Sambad on 

"fohe"f"dö ja lihta profile ri tu.d km>i teeliga, nurgasambad mas

sii aemad, vabasambad saledamad, on ka liidetud sambaid ja 

pooleamb a.id sein innal. Rõdu ääris on et ailist, ·s tt1gist -

tud madalata n lj a tahuliate ttü.pade vahele. eed on massiivsed 

kivi tulbad kaetud pro ileeri tud plaatideg • 

Hoone ta aküljel on kUlgedel kaks lUhikest kahekordset 
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tiib hitllat, mis eendllVad ka otaafassaadides. Nende vahel asus 

tagafassaadi keskel var suur rõd ga puitpalkon, mi i ol. 

aäilunud. Rõdu ol1 ptisti t t11d 1.874. a. Ka hoone Yasaku.le ot e.

fas aedile an paatitatud vä ke, põhihoonest kitaam kahekordne 

juurd i tus, mis ka põhihoOllast madalam, kaetud kelpkatuseg . 

Hoone peakcrruaeks on te e korrus, ku.s ad .mõneV'õrr 

kõrgemad, al selt 8-rlludulised. Eendu a lai keskosa 3 ak t 

oma ad seejuures lameda kaare. llu.mise korruse ·aknad on vaid 

ähe m al adt 6-ruudul.is d, piir tlld krohViääristega, iilal 

lu..k:u.kiVi.· eskosa kolmanda korruse aknad on ruu.dukllju.lised, 

äike s ed ja 4-ru.uduli s ed. asaku tiJ. va j llurd eehi us e aknad on 

alakorruse akende kujuga. Samalaadaed on l.ak. tllbade aknad põhi 

kor uae pool villudes. eid ääristav "d ü.mmargused väikesed laka· 

aknad. Hoone katusel on sü..m.meetriliselt paari ti asetatu.d kor t 

apiibt1d, kaunistatl1d vahe'V'dö ja karniisiga. 

Hoone alakorrus o Võlvitud lagedega. Hoone ke~el o 

saur kiviparkettpõrand g vestibüü.l, .mille seintea 2 kuns 1-

mäJ.e ti en kaits all ole t antiikeet mar.morrel.jeefi. Hoon 

omab keskkoridor1, ruumid põhikorrusel anfilaadsed. 

Seega on hoone ärl:d.misväärael t stiilne barokkehi tu. s, mis 

kirj duse andmeil pastitati l775.a., t atati õnevõrra liht

sustatud kujlll peale põletamist l9o5. • Hoon on kasu usel õp

pekorpusena j admin.ruumidena n g on heas seisundis. 

~rvalhoone1d oli arvukalt, kuid säilunud on neid väga vähe, 

n edki u.latualikul ü..mber ehitatud. Jlõned nei olid peahooneg 

an amblil1ses seose • Ollllis ad äil.unuist on: 

aliteejamaja, mill.e ümberehitamine l.õppes .l976.a., on prae~ 

täies ulatuses moonu. atud hoone. Varem oli kiillal t sullr kah -

kordne krohvitud kivihoone esi älja.ku kõr al. Hoone alakorrlls 

oli rusteeritud, korruste ahel kulges ahekar.niis. Ehitu t 
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kattis viilka~s laia profileeritud räastakar.niisiga. Hoone 

alakorruse aknad olid kõrged, 6-ruudulised, teise korruse Sk

nad madalamad, 6-ruudulie d. Hoone keektelj el paiknee lai läbi 

käik, mille :võlv meenutas korvkaart. Läbikäigu kohal oli kaks 

petikusse a etatud paarisak:ent, mis o.m sid teravkaari. Katusel 

oJ.i nende kohal ki t as ja väga kõrge kolmnurk iil, m1 kreppis 

räästakarniisi. Selles aous vapiplaat ttxkt:flJ 1 lõ viga. Katust 

kroonis Väike nelj atahu.line hari torn barokk-kii'Vriga, millel 

oli sepis ta tud tu.ulelipp. Seega oli valitsejamaja eklektUi es 

laadis histori tsistl..ikus stiil.is hoone, ilmselt XIX saj. II 

poole keskelt, alakorrus Võis olla ka -vanem. 

_..1 on pikk krohv1 tud paekiviehi Ile, mille otsviilude vah

V"ärkkonstru.ktaioone. oon 1 on ee:JMIJjel eendatud ja konaooli

dele toeta d rääataa, mis moodllstab kitsa ulualuse. Hoone Y6 

pärineda 11maselt ajandi-vahetuselt. 

Park on -vaga suur ja liigendatud eriilmel.istek oeadeks. a 

hõlmab põ.W.oaas 4, 5 ha, eraldiseisva pargio a moodustab uur 

pargimeta, nn. "I irve ed •. · 

Park on raj atu.d erip erioodidel., säilunu.d ka vanemaid frag 

mente. Ki:rj anduse anameil ~ati zsegu.laar e park Tana peahoone 

ju.u.rde ju s III saj. II -veerandil. tinapäevas peahoone U.m.b

ru.s ku.ju.ndati põhiosas 1795-1834. a. vahemiku.s, kus põimuvad 

regulaarsed ja vabalmjul.ised elemendid. lupuude riihma ietata

.misajaks peetakse 1792. a., ietutajaks Berend von Uxkillli .. Par

gi tagaserval paikne kalmista ühendati pargiga l835-187o.a. 

vahemikus teh ud laienduatöCSdega. U.Ur raja i p arg1 piirile 

1867.a. H1rvepargi rajamist alustati l79l.a. Lõpliku kuju. om 

das ta sanlasest aedniku H.Lintrupi pl anide kohaselt 

sama aednik oli ka tegev põhipargi klljundamieel. arg1 täi 

mine jä kus ka bilj em. RekonstrUEeeimi s töid tehakse ka tänapäe 

val. /6 
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Pargi es1oe moodastab aur ovaalne teega piiratlld esi väl 

illele saundab leh~sealleega ääriststud sissesõidutee. 

fee alguses on kaks kõrge ja klassikalise kujtl a tabutud gra

niitob liski, teed äärists ad p1klikud korrapär aed tiigid, ve 

ba$~emiskohal on suur tamm.eriihm, mis peahoonele saun tlld a -

t teata al määral v jatab. Ka ovaalvälje.k on liigendatud ä

heate põõsa- j · puaderübmadega, mis jätav hoone fassaadi 

täies tllataoes a atuks. älj t1 jõepoolsel kUljel on Tabakuju

line puistu, kus vaateid ~õele ja maastiku.le. Rirvepargist ava

neb llel suunal suurepärane T ad e peahoonele. Ka kõrvalhoone

te rW.:.m oli osal..isel t älj aku äärel kasvava puudeekraaniga kae

tud. Peahoone ag väike regu.J:aarse 11mega auletud väljak, mil

le kujundid hävinu ning järf1J.eb pikk ahenev park, .rnis lahenda

tud ab u.juliees stiilis. Tema telje moodustab parki diagonaal 

selt läbi tiik, teise t lje aga parki ääristav Kanover jõgi, 

mi kal..IIdstu. kohal asu.vat neemiku.t piirab poolkaarega. Vaated 

on arvestatud pargi aü.dam:ikus looklavale veekogule õi jõele, 

ktls veekogude kaldad äär1sta.tud teedega ning neilt hargn vate 

vabalt looklevata kõrval eedega. Jõe kaldaosa o vaheldumisi 

a a ud väljakud ja sulettld tiheda is utusviisiga puistud, is 

alt ihendatud dekoratiivpõõeastega. ii on loodu.d vahelduv 

valgu e-varja kontrast. Pargi äljakad on tav iselt aksen e -

ri tud silm pai tva vormiga puude Tõi eksoo'ti1d ga,. P arg1 lõpus 

asub neemikul kalmistu U'xkiillide ja Si versi te kal.mlldega ja ka

beliga. Kalmis al on metallist alatud klassitsistlike sammas

tega his ori taistlik -v;· ike vcirav. 

Pargi liigiline koosseis on ag . rikas. od aised puud on 

e inda ud pea kõik, domine r1 vad aher, pärn, kuusk, j al a , 

tamm. Eksootidest oluliaemad ona bal.l pähkliplltl (suurt dilnen-

ioonidega), ajaani kuaak, põld- ja ägiTaher, dalekarlia ka , 
kanada kaask, kollane hobukas , mend~uu.ri pällklipull, amuuri 
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o.r puu.. ida- ja harilik jugapuu., kõv puu., hall ja s1n1hall 

b suu.ga, harilik orfa. aga VÕi.ms on euroopa ja vene le-

hised ja 1792.a is ut tud elu.puud. ilikumatest eksootideat 

võio märkida si eri, bals ja liraseri nulgu, Ginnal.a ja Käm-

ul vah r, atari ja mäQi aher, harilik hobukas an, hallilepa 

lõhialehine orm, kuredipuu, saare lein~vormi, ~ari111 lehist, 

j apani lie;ustriini, hall aä.nd, lpi seedermünd, valge mänd, 

hlSbep pel, põhj , tu.hkpihlak.as, läüne ja am rika pärn, 

suurel h e pärn t. ErJ. tl rikkalik on dekoratii vpõõ aste va

lik. 

Pargi taga kalmistu. kohal iile jõe me. ik kujund tud tam

e- ja lehisegru.ppidega. õisa wtas suunduvad Kuudalt. Kiv1-

1gal.ast ja eenusel äga pikad põhiliselt lehi 'te t alleed, 

on ka pärna- ja nulual.leesid. 

Kalmis~e maet d isikute hauaplaa idel l idub Uxküllide 

· ja Siversite vappe, raiutud graniitplaa ideaoc. Kabel on vaike, 

vertikaal.ne tellia · tu.s krohvimata seinte ga. j e. graniidist puh 

tel tabutud .. >lokkide t sokliga ning tugipiilari tega nurkadel . 

Hoonet katab vi:Ukatua, mille algpe kuju. hävi.n1.1u. Säilunu.d on 

osa1J.sel t aid 1 1 p:roflleerl. tud räästaka.rmia. Kab 11 kõrge 

po.rtaal on sü.varihvadega profileeri tud pale s ikuga, kaetud 

tjuu.dorkaarega. Kabelil on his ori aistlikus laadis ristu.vate 

öödega ja roselötidega kaunietatud uks. Kabel on eeeg h to

ritsietlikus stiilis pseudogoo i vormid ga ehitus. pärinedes 

ilme9lt XIX saj. lõpu.st või ajandivahetuaelt. 

Hirvepark on suur park.mets, .mille keskosas korra: äraaed 

tiigid saartega, Maanteepooleel äärel rida puudegru.ppidega 111-

gend&tud vaba. piirjoonega äljaku.id. Par 1 · i ad abal.t look

le ad ringteed ja ühendQsteed, peateed seejuures ääriststud 

tammede ga. ets park raj ti põhiosas 1791-1832. • ahendku.s, 

rajamist alustas on Si ver , kellele piistl ati parki obel1sk 
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tema nimega. Selle alus sä.ilu.nud metakonna hooVil. Tiigisaarel 

en pUst~ a ud kõrge aammast 13-st üksteisele asetatud eSkiki

viat. etaapa.rgi põhll11giks on looduslik põliemänn1k, mia ri

ka. tatud peamisel tamme ja vene nin eu.roop lehisega. See on 

Ee tie anim võõrpuu.lii.kid est .m.etaakul tuur, ..-anu sega UJ.e 15 0 

osta. Dendroloogias esinevad juba põhipargis e indatud liigid, 

kus domineerivad ekaoodid; balsami ja r eeri nul.g, mägivaher, 

dalekarlia kask, .m.äg1Ji'lä.nd, suurelehine pä.rn~ torld.-v kuusk, val 

e lepa lõh.islehine vorm, kUriil1 lehis, alge, hall. ja alpi 

seeder.mänd, ebatsuuga, suv..relehise pärna. lõhislehine vorm ja 

äga palJu dekoratiivpõõsaid. Metsapark on pil.ratu.d aiaga ja 

temas on euroopa hirved. 

Parkide seisund on hea, ~le.m.is toim.u't'ad taastamis- ja 

rekonstiueerimistööd. 

Kalaatatud viimati 1~77.a., pi~distatud 1961, 1964, 1975. 
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