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62. p~{IJÕE mõis (Pennijö5gi). Rüütlimõis. 

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

Peahoone on suur kahekordne hoone, mille alakorrus on krohvi

tud paekivi müürid ega, teine, peakorrus aga rõhtlaud voodriga 

puithoone. Ehitust katab kõrge kelpkatus, millel murdsarikas 

ja laastukate. Eenduvad räästakarniisid on lihtsad, profileeri 

tud kitsaste karniisidega. Hoone esifassaadi keskteljel on lä

bi kahe korruse kõr5e sammasportikus, mille 4 saledat doskaana 

orderi sammast toetavad madalat kolmnurkviilu. Seda ümbritse

vad karniisid on tugevalt eenduvad ja profileeritud, viilu

väljas on ruudukujuline viiluaken. Portikuse sammastele toetub 

teise korruse kõrgusel rõdu, mille algne rinnatis on hävinud. 

Hoone clcnad on võrdlemisi suured, ülakorruse kui peakor

ruse aknad alumistest kõrgemad, kõik on 6-ruudulised, välja

arvatud tiibadelt arvestades teised, mis mõlemil korrusel 

3-poolega ja 9-ruudulised . Teise korruse aknad on ääristatud 

profileeri tud piirdelau~a.dega. Peauks ning uks-aken rõdule 

asuvad täpselt esifassaadi keskteljel. 

Ho~ne katusel on sümmeetriliselt 2 massiivset korstnapii

pu, mis omavad simsi, kitsa vahevöö ja astmelise profiiliga 

o tsakarniisi. Ruumid hoone s on anfilaad s ed, saal asub vestibpü

li kohal. Ehitusaeg on kirjanduse andmetel 1835.a . Ta on klas

sitsistlikus stiilis. Hoonet kasutatakse korteritena ja ta on 

rahuld avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad paiknevad korrapärase 

rühmana esiväljaku paremal äärel, olles seega teataval määral 

peahoonega seo tud ansamblilisel t. Olulisemad on: 

11all on pikk, õhukese krohvikihiga kaetud paekivihoone, millel 

roo- ja laastukattega poolkelpkatus. unkaavade ja üleulatuvats 

räästastega. Pool viilud on püs tlaudkattega. Hoone esifassaadi 
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keskosas on kits a s ulualune, mille räästatala kannavad 2 ( säi

lunud 1) dosleaana orc eri sammast ja 2 poolsam.mast. On erisuu

rustes aknaid, seejuures lamedaid ja 12-ruudulisi, kuid ka 

kitsaid ja kõrgeid. liaone on kl<:.tssitsistlikus stiilis ehitis, 

ilmselt XIX s aj. II poolest. 

Teised kõrvalhooned on valdavalt ümber ehi ta tud. 

Park on keskmise suurusega ja kaheosaline. Peahoone ees on 

avar, ristkülikukujuline väljak, mida poolitab keskelt sirge 

ettesõidu tee, paremal äärel on tee majandushoonete ees ning 

vasah~l küljel park. Esiväljrut on liigendatud vaid põõsastega, 

puud väljad el on hilisemad. Sissesõidu ee algctb kahe klassi t

sistliku obeliskiga, paekivist,krohvitud. Need on asetatud 

kõrgetele profileeritud baasi ja kainiisiga soklitele. Maantee 

küljel on väljaku äärtel puid ekraanina. Ettesõidutee on 

Drienteeritud peahoone keskteljele. Hoone taga on väike korra

pärane väljak, mis lõpetatud pärnare aga. Küljele jääb aed. 

Pargi teise osa moodustab tihe, vabakujuline puistu esi

väljakust vasakul. Siin oli algselt kanali te ja tiikide süstee.rr 

.eJ.ille täitis Penijõgi. Peale jõe sü.vendamist on tiigid kuiva

nud. On vä ikseid pargivälusid ning tagaküljel viljapuuaed. 

Valitsevad lii [ id on vaher, j alakas, saar, palju on ka paplit. 

Pargi esiväljaku osa on rahuldav, pargi puistu ga osa sei

sund samuti, kui gi tiig id on kuivanud. 

Küla statud viimati 1976. a ., pildistatud l964. a . 
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P enij õe .mõis. 
Peahoone esikülg . 


