PAGAL 2007-2013 METŲ VP3 SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMĄ,
PRIORITETAS – VP3-1 VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO
IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI, PRIEMONĖ VP3-1.3-ŪM-02-V „VIEŠŲJŲ NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ
KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“
PROJEKTAS „PLUNGĖS M.OGINSKIO DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS TURIZMO
REIKMĖMS – II ETAPAS“
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Plungės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris –
Žemaičių dailės muziejus
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-006
4.451.079,85 Lt
4.228.525,52 (Europos regioninės plėtros fondas)
0,0 Lt
222.554,33 Lt
2010 m. sausio 11 d. – 2013 m. sausio 10 d.

Projekto objektas – Plungės dvaro sodyba G 213KP - yra vienas ryškiausių bei geriausiai
išsilaikiusių XIX a. II pusės dvarų ansamblių Lietuvoje. Sodybos dvaro parkas - vienas didžiausių ir
gražiausių parkų Lietuvoje. Plungės dvaro sodyba su joje organizuojamais tarptautinio ir vietinio
lygmens kultūriniais renginiais yra vienas lankomiausių objektų Plungės rajone pritraukiantis didelę
dalį turistų į miestą ir rajoną. Plungės mieste esantis kultūros paveldo objektas yra tik dalinai
pritaikytas viešiesiems turizmo poreikiams, pažintiniams tikslams. Didelė dalis sodybos pastatų ir
teritorijos buvo avarinės būklės, nepritaikyta lankymui. Siekiant sukurti ne vienadienių šalies ir
užsienio turistų poreikius atitinkančią infrastruktūrą, pagerinti fizinę ir estetinę objekto situaciją,
organizuoti patrauklius visuomenei masinius kultūrinius renginius ir vystyti kitas kultūros paveldo
objekte veiklas, buvo svarbu atlikti parko rekonstrukcijos ir dvaro rūmų fasado restauracijos darbus.
Projekto tikslas - atliekant Plungės dvaro sodybos pastatų ir parko restauraciją bei
pritaikant pastatus turizmo reikmėms, skatinti atvykstamąjį ir vietinį kultūrinio, pažintinio ir
konferencinio turizmo plėtrą regione. Projekto įgyvendinimas užtikrins Plungės dvaro sodybos
veiklos tęstinumą, sukurs sąlygas išsaugoti dalį šiuo metų nykstančių kultūros paveldo objektų,
suteiks galimybę plataus turizmo produktų asortimento plėtrai, gerins rajono ekonominę ir
socialinę situaciją. Projektu sukurtas daugiafunkcinis turistų traukos centras pritrauks vietinius ir
užsienio turistus, paslaugų kompleksiškumas ir įvairovė darys teigiamą įtaką sezoniškumui, bei
gerins rajono įvaizdį, stiprins konkurencingumą. Rekreacinės infrastruktūros plėtra padės
minimizuoti neigiamą poveikį gamtiniams ištekliams, prisidės prie kultūrinio paveldo išsaugojimo,
vietinių gyventojų laisvalaikio ir poilsio gerinimo bei įvairinimo.
Projekto „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms, II etapas“
įgyvendinimo metu buvo atlikti reikalingi rekonstrukcijos ir restauracijos darbai.
Plungės dvaro sodybos rūmų G 213K1P fasadų restauracija ir pritaikymo kultūriniam
turizmui darbai - fasadų restauracija: 1. Rytinis priestatas; 2. Vakarinis priestatas; 3. Fasadų apdaila;
4. Lauko laiptai: a) laiptai LP-5, b) laiptai LP-6; 5. Langų pakeitimas; 6. Lauko durų pakeitimas; 7.
Angokraščių remontas; 8. Žaibosauga.

Atlikta Plungės dvaro sodybos parko G213K11P restauracija - įrengiamos mažosios
architektūrinės formos: 1. Atstatomi Vakariniai (Raudonieji) vartai, restauruojami ir pastatomi nauji
tvoros stulpai; 2. Varteliai Vt-3; 3. Laiptai L-1; 4. Laiptai L-2; 5. Laiptai L-5; 6. Baliustrada; 7.
Nuogrinda apie baliustradas; 8. Tako nuo Laisvės alėjos iki laiptų L-2 įrengimas; 9. Bortai pietinėje
terasoje priešais rūmus.
Iš sutaupytų ES paramos lėšų dar papildomai atlikta: tilto T-1 remontas (kelyje nuo miesto
centro – Laisvės alėjos – iki laiptų į rūmus, šio kelio trasoje yra ir tiltas T-1 per Babrungą), vazos
V-2 su postamentu atkūrimas (terasoje priešais rūmus), lietvamzdžių šildymo darbai (įlajų),
pagamintos ir pastatytos 6 vazos, daliniai vakarinio ir rytinio priestato šiaurinio fasado darbai,
centrinių rūmų rūsio iškasimo darbai.
Taip pat pagal projektą atliktos ir visos viešinimo veiklos: pradėjus vykdyti rekonstrukcijos
darbus, pastatytas informacinis stendas, baigus vykdyti numatytus darbus, įrengtas nuolatinis
aiškinamasis stendas, parengti 2 straipsniai apie projekto eigą ir jo finansavimą iš ES struktūrinių
fondų.
Projekto įgyvendinimas užtikrino Plungės dvaro sodybos veiklos tęstinumą, sukūrė sąlygas
išsaugoti dalį šiuo metu nykstančių kultūros paveldo objektų.
Šio projekto svarba neabejojama tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, todėl tikimės, kad
ir ateityje objektas gaus finansavimą iš ES struktūrinių fondų bei bus visiškai atkurta Plungės M.
Oginskio dvaro sodyba, kuri dėl ypatingo savitumo, puošnumo ir prabangos vadinama Žemaitijos
Versaliu.
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