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20. RIBIMÄE mõis (Kirrimäggi). Rüütlimõis. 

Taebla k/ n, 11 Sõpruse 11 kolhoos ( Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kiviehitus, millel on 

lakatube hoone otstel, kaasajal osaliselt väljaehitatud ka la

kakorrus. Hoonet on algselt katnud poolkelpkatus, nüüd ümber

ehitatud viilkatuseks. Omab külgfassaadides ja peolviilu kel

bakolmnurga all kitsaid, profileeritud räästakarniise. Omab 

osaliselt väljaehitatud keldrikorruse, mis eraldatud kitsa 

soklisimsiga. Hoone aknad on keskmise suurusega, olid algselt 

6-ruudulised. Aknad on ümbritsetud kitsaste krohviääristega, 

samuti uksed. Seejuures on alrnad paigutatud ühtlaste va.hedega 

ja asetatud lähestikku, puuduvaid asendavad petikaknad. Pool

viiludes on väikesed, 6-ruudulised lakatubade alrnad, mille kül 

gedel ühes otsafassaadis on väikesed, ruudukujulised ühe ruudu 

ga lakaaknakesed. Kuigi hoone tagafassaadis on väikese kivist 

väljaehitusega eeskojaga uks, mille ees ka kitsas kivitrepp, 

asub peasissepääs hoone vasakul otsafassaadil, kus väga lai ja 

avara terrassiga kõrge kivi trepp laskub hoone otsal asunud esi

väljakule. Siin asunud palkon ei ole säilunud. 

Hoone vasakpoolse tiiva taga on tagafassaadis pikk juurde

ehitus. See on samuti kivist, kitsas ja põhihoonest madalam 

hoone, kaetud viilkatusega, millel kitsas, profileeritud rääs

takarniis. Aknad on lähedased põhihoone akende kujule. Põhi

korpuse siseruumid on anfilaadsed. 

Peahoone on ilmselt XIX saj. I poole keskelt pärinev klas

si tsistlik ehi tu s, tiibhoone tema taga võib pärineda XIX saj. 

lõpust. f.oonet kasutatakse elamuna, klubina, osa ehitusest on 

eriobj ektiks. 

Kõrvalhooneid eii mõisas keskmisel hulgal, säilunud on neist 

aga vähe. Hooned paiknevad hajutatult rühmades ümber par gi, 

peahoonega n ad ei ole seotud. Olulisemad on: 



Laut on pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone, mille 

müürides ka maakive. Ehitust katab kõrge viilkatus, katteks 

roog, räästad kitsalt üleulatuvad. Viilud on kaetud püstlaudade 
ga. Vähesed aknad on keskmise suurusega, lamedad ja 8-ruuduli
sed, asetatud kahele poole suuri uksi. Hoone võib pärineda XIX 
saj. II poole keskelt. 

eierei võis olla algselt ka viina1vabrik. Hoone on keskmise suu
rusega kivihoone, mis kaasajal täies ulatuses rekonstrueeritud. 
Algne ehitus võib pärineda XIX saj. II poolest. 

T99lj§temaja-kuivati ? on liigendatud ehitus, mille tuumiku moo
dustab pritskrohviga kaetud ühekordne paekivihoone. Ehitust ka
tab ~itsalt üleulatuvate räästastega ja rookattega poolkelpka
tus, ülanurkades unkaavad. Peolviilus on segmentaken, teised ak

nad on madalal asetsevad, väike s ed ja 6-ruuduli s ed. Hoone keskel 
asub massiivne mantelkorsten, mille ümber koondatud ruumid on 
anfilaad s ed. Korstnapiip omab otsal astmelise profiiliga karnii
si ja kitsa vahevöö selle all. Ehi tu s võib pärineda XVIII saj. 
IV veerandist. 

·remaga lii tub otsal ü..rnarpalkid est küün, millel madal viil
katus, katteks laast. Ehitus on XIX saj. lõpupoole päritoluga. 

Põhihoone ja küüni liitekohal on pikk juurdeehitus, ilmselt 
kuivati, mis on krohvitud pae- ja maakivimüüridega ehitus, kae
tud viilkatusega, katteks roog ja eterniit, räästad kitsalt üle
ulatuvad. Osa katust on sisse langenud. Aknad on suured, lamedad 
ja 6-ruudulised. Juurdeehitus võib pärineda XIX saj. lõpuveeran
dist. 

Park on suur, peahoone on asetatud tema nurgale, pargiga külgne
va tee äärele, millest eraldab teda vaid kitsas haljasala puude
reaga. Sissesõidutee on alleega, suunatud pargi nurgalt peahoone 
otsafassaadis asuva peatrepi ette. Pargi piiril on tahutud gra-



niittulpadee, a värav. He ed saledad, neljatahulised tulbad on 

sok liga ja püramidaalse tipug a, mille all profileeri tud kar

niis. Peahoone tagaküljel on väike väljru{, kust pargi suunas 

avanevad mõned kits ad pargi välud. 1? argi tagaosa asub liigniis

kel alal, kuhu rajatud suur tiikidesüsteem kanalite ja neemi

ku tega, saareke stega. Põh ij oonelt on tiigid korrapärased rist

külikud või ümmar gused. Tiikide ümbrus on tihedalt haljas t a

tud lehtpuudega, mis vabakujulise paigutusega. Põhiliikideks 

on vaher, tamm, saar; leidub ka hobukastanit, äärtel üksikud 

kuus ed. Alleed põhiliselt saarte st. Pargi seisund on väga halb, 
tii gid on reostatud meierei heitvetest, väljakud risustatud 

kuuride ga. 

h.ül astatud viimati 1977. a ., pild istatud 1966. ja 19 77. a. 



Kiwimäe mõis. 
Peahoone otsvaade. 

Ki!Jfimäe mõis. 
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