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51. NIIBI mõis (Niby). Rüütlimõis. 

Linnamäe - ~n, Linnamäe kolhoos ( Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, mis kaetud 

viilkatusega. Sellel lihtsad laudkarniisid, mis viilu all kre

pitud. Katusekatteks on eterniit. Seinad on vooderdatud laiade 

rõhtlaudadega, nurkadel on kitsad vertikaalsed kattelauad. 

Külgfassaadide seinapindu liigendavad palkseinte ristnurkade 

kattelauad liseenidena. Hoone aknad on võrdlemisi suured, 8-ruu 

dulised ja ääristatud laiade, profileeri tud piirdelaudadega, 

kaetud profileeritud karniisidega, mis toetatud äärtel konsoo

lid ele. Aknad paiknevad ebaühtlaselt. Esifassaadi keskel paik

nea väike palkon, mis oli kaetud viilkatusega, nüüd lammutatud. 

Ruumid on hoones anfilaadsed. Ehitus lrõib pärineda XIX saj. II 

veerandist, ta on klassitsistlike elementidega hoone. Kasutuse 

elamuna ja eb arahu.ld avas seisund is. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, on peahoonega sidumata, paiknedes 

valdavalt tee äärtel. Olulisemad on: 

~ on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, kaetud kõr

ge kelpkatusega, katteks roog, räästad laialt üleulatuvad. 

Omab tiibadel võrdlemisi kõrge kaarega suuri uksi, mis ääris

tatud väikeste, lamedate kaartega kaetud akendega. Keskel 

tõllakuuriuks - suur, harilik nelinurk. Hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

Ait-kuivati on pikk aga madal krohvitud paekivihoone, kaetud 
-

kõrge rookattaga kelpkatusega, räästad on üleulatuvad. Omab 

väikeseid, erisuurusega aknaid, hoone otsal asuval eluruumil 

(?) on kitsad, 6-ruudulised aknad. Kuivati korsten on kõrge 

ja sale, neljatahuline. Hoone võib pärineda XIX saj: keskelt. 
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Lau t mocxlustas mõnest hoonest koosneva väikese ehi tusterühma, 

mis olid ehitatud paekivist ja krohvitud. Hooned on varisenud, 

fragmentidena kasutatud uute, väikeste majandushoonete tarbeks. 

~ on kaheosaline. Peahoone ees on väike esiväljak vabalt 
.-

paigutatud haljastusega, kus domineerivad saared. Kontrastiks 

on vahtraid ja rühmiti lehiseid. Hoone taga on suur viljapuu

aed, mis piiratud lehtpuuridadega, valitsevalt saar. Vahetult 

hoone seinte ääres on rühmiti mõlemis fassaadis dekoratiiv-

põõsaid (sirel, ebajasmiin jt.), eriti rikkalikult on neid 

hoone tagaküljel üleminekul viljapuuaeda. Park on metsistunud 

ning tugevalt kannatanud tormis. 

Külastatud ja pildiatatud 1969.a. 
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Niibi mõis. 

Peahoone esikülg. 

Niibi mõis. Kuivati. 
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