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81. SEIRA mõis (Seyer). Rüütlimõis. 

Kirbla k/n, Kirbla sovhoos (Lihula-Kirbla kihelkond). 

Peah~ on hävinud, temast on säilinud madal mantelkorsten. 

•.rema alaosa on nelj atahuline kuup, millelt tõuseb lühike pü-

r arni id j as osa. Korstnapiip on kõrge, massi i vne, kaunis ta tud 

vahevöö ja astmelise otsclrarniisiga. Korstna kõrgusest järel

dub, et peal1oone oli väike, ühekordne puithoone. Ta võis päri

neda XIX saj. algusest või saj andivahetusest. 

Ifõrvalhooneid vähesel arvul, needki oluliselt ümber ehitatud. 

Olulisemad or: 

Laut-tööliselamu (?) on pikk paekivihoone, mille seinad kaetud 

õhukese krohvikihiga. Ehitust katab seintest kõr5em poolkelp

katus, katteks laast, räästad on üleulatuvad . .dV2.d on hilise

mad, sealhulgas asunaustaluks ümber ehi ta tud elamu osa. Algne 

ehitus võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Laut on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaetud ~õrge viil

katusegn (katteks eterniit), räästad on laialt_uleulatuvad. 

Põhiosa hoone akna i st paiknevad ühtlaste vahed ega, on lamedad 

ja kaetud lameda kaare ga 4- ja 8-ruudulis ed. Ehi tu s võib 8lg

sel t pärineda ..tUX saj. keskelt. 

_1'al1-kuur on mitmeosaline ja väikese tiib ehitusega paekivi

hoone, osalt krohvi tud, osalt h.rohvikatteta . .heskosas on puit

sõrestikseintega osa. Ehitu.st katab üleulatuvate räästastega 

ja laastukattega viilkatus, otsviilud on püstlaudadest. Talli 

aknad on väikesed, lamedad ja 8-ruudulised. Ehitus võib päri

neda XIX saj. II poolest, eriaegadest. 
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Tall (?) on lcrohvitud keskmise suurusega paekivihoone, mis 

kaetud ~leulatuvate räästasteca (eterniitkGttega) viilkatuse

ga, millel otsviilud on püstlaudadest . Akn<::..d on erisuurustes, 

lamedaid ja ruudukujulisi , 15 - ruudulisi . Ehitus võib pärineda 

XIX saj . III veerandist . 

... ehi on suur ja massiivsete proportsioonideca paekiviehitus, 

m~~id õhukese kroL.vi.ka ttega. Ehi tt;tst katab laas tu ( osalt 

eterniit-)kattega poolkelpk&tus, millel kitsad, üleulatuvad 

räästad . Ehitus võib pärineda XI saj . keskelt . 

Park on vä a väike , asub p eahoone ees , kõrvalho onetest piira

tud eeshoovil . Kujundusalt lihtne , vc:;.b a kujuline . Valitseb 

vaher, tamm , saar . 

K~lastatud ja pildistatud 197o . a . 
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S e ira .mõis. 

Peahoone vare . 


