20. RIBIMÄE mõis (Kirrim äggi). Rüütlim õis.
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Sõpruse 11 kolhoos ( Lääne-N igula kihelko nd).

Peahoon e on keskmis e suuruse ga ühekord ne kiviehi tus, millel on
lakatub e hoone otstel, kaasaja l osalise lt väljaeh itatud ka lakakorru s. Hoonet on algselt katnud poolkel pkatus, nüüd ümberehitatud viilkatu seks. Omab külgfas saadide s ja peolvii lu kelbakolmn urga all kitsaid , profile eritud räästak arniise. Omab
osalise lt väljaeh itatud keldrik orruse, mis eraldatu d kitsa
soklisim siga. Hoone aknad on keskmis e suuruseg a, olid algselt
6-ruudu lised. Aknad on ümbrits etud kitsaste krohviä äristega ,
samuti uksed. Seejuur es on alrnad paigutat ud ühtlaste va.hedeg a
ja asetatud lähestik ku, puuduva id asendava d petikakn ad. Poolviilude s on väikese d, 6-ruudu lised lakatuba de alrnad, mille kül
gedel ühes otsafas saadis on väikesed , ruuduku julised ühe ruudu
ga lakaakn akesed. Kuigi hoone tagafas saadis on väikese kivist
väljaeh itusega eeskoja ga uks, mille ees ka kitsas kivitrep p,
asub peasisse pääs hoone vasakul otsafas saadil, kus väga lai ja
avara terrass iga kõrge kivi trepp laskub hoone otsal asunud esiväljaku le. Siin asunud palkon ei ole säilunud .
Hoone vasakpo olse tiiva taga on tagafas saadis pikk juurdeehitus. See on samuti kivist, kitsas ja põhihoo nest madalam
hoone, kaetud viilkatu sega, millel kitsas, profilee ritud räästakarni is. Aknad on lähedase d põhihoo ne akende kujule. Põhikorpuse siseruum id on anfilaad sed.
Peahoon e on ilmselt XIX saj. I poole keskelt pärinev klassi tsistlik ehi tu s, tiibhoon e tema taga võib pärined a XIX saj.
lõpust. f.oonet kasutata kse elamuna , klubina , osa ehituse st on
eriobj ektiks.
Kõrvalh ooneid eii mõisas keskmis el hulgal, säilunud on neist
aga vähe. Hooned paikneva d hajutat ult rühmade s ümber par gi,
peahoon ega n ad ei ole seotud. Olulisem ad on:

Laut on pikk, õhuke se krohv ikihig a kaetud paekiv ihoon e, mille
müüri des ka maaki ve. Ehitu st katab kõrge viilka tus, kattek s
roog, räästa d kitsa lt üleula tuvad . Viilud on kaetud püstla udade
ga. Vähes ed aknad on keskm ise suuru sega, lamed ad ja 8-ruu dulised, asetat ud kahel e poole suuri uksi. Hoone võib pärine da XIX
saj. II poole keske lt.
eiere i võis olla algse lt ka viina1 vabrik . Hoone on keskm ise suuruseg a kiviho one, mis kaasa jal täies ulatu ses rekon struee ritud.
Algne ehitu s võib pärine da XIX saj. II poole st.
T99lj §tema ja-kui vati ? on liigen datud ehitu s, mille tuumik u moodustab pritsk rohvi ga kaetud üheko rdne paekiv ihoon e. Ehitu st katab ~itsalt üleul atuva te räästa stega ja rooka ttega poolk elpka tus, ülanu rkade s unkaa vad. Peolv iilus on segme ntaken , teised aknad on madal al asetse vad, väike s ed ja 6-ruu duli s ed. Hoone keske l
asub massi ivne mante lkorst en, mille ümber koond atud ruumid on
anfila ad s ed. Korst napiip omab otsal astme lise profi iliga karni isi ja kitsa vahevö ö selle all. Ehi tu s võib pärine da XVIII saj.
IV veera ndist.
·remaga lii tub otsal ü..rnarpalkid est küün, mille l madal viilkatus , kattek s laast . Ehitu s on XIX saj. lõpup oole pärito luga.
Põhih oone ja küüni liitek ohal on pikk juurd eehitu s, ilmse lt
kuiva ti, mis on krohv itud pae- ja maaki vimüü ridega ehitu s, kaetud viilka tuseg a, kattek s roog ja etern iit, räästa d kitsa lt üleulatuv ad. Osa katus t on sisse langen ud. Aknad on suured , lamed ad
ja 6-ruu dulise d. Juurd eehitu s võib pärine da XIX saj. lõpuv eeran dist.
Park on suur, peaho one on asetat ud tema nurga le, pargig a külgn eva tee äärele , mille st eralda b teda vaid kitsa s halja sala puude reaga . Sisse sõidu tee on alleeg a, suuna tud pargi nurga lt peahoo ne
otsafa ssaad is asuva peatr epi ette. Pargi piiri l on tahutu d gra-

niittu lpade e, a värav . He ed saleda d, neljat ahuli sed tulbad on
sok liga ja püram idaals e tipu g a, mille all profi leeri tud karniis. Peaho one tag akülj el on väike väljru {, kust par gi suuna s
avanev ad mõned kits ad pargi välud . 1? argi tagao sa asub liign iiskel alal, kuhu rajatu d suur tiikid esüste em kanal ite ja neemi ku te g a, saarek e stega . Põ h ij oonel t on tiigid korrap ärased ristküliku d või ümmar gused . Tiikid e ümbru s on tihed alt halja s t atud lehtpu udega , mis vabak ujulis e paigu tusega . Põhil iikide ks
on vaher , tamm, saar; leidub ka hobuk astani t, ä ärtel üksiku d
kuus ed. Alleed põhil iselt saarte st. Pargi seisun d on väga halb,
tii gid on reosta tud meier ei heitv etest, väljak ud risust atud
kuurid e ga.

h.ül astatu d viima ti 1977. a ., pild istatu d 1966. ja 19 77. a.
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