PAGAL LIETUVOS 2004-2006 M. BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ 3
PRIORITETAS „GAMYBOS SEKTORIAUS PLöTRA“ 3.4. PRIEMONö „VIEŠOJI
TURIZMO INFRASTRUKTŪRA IR PASLAUGOS“
PROJEKTAS „PLUNGöS M.OGINSKIO DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS TURIZMO
REIKMöMS“
Projekto vykdytojas

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija

Projekto numeris

ES l÷šos

BPD04-ERPF-3.4.3-01-05/0148
10 281 789,53 Lt (pagal finansavimo ir administravimo sutartį ir
jos priedus)
7 404 352 23Lt

Bendrojo finansavimo l÷šos

2 063 073,45 Lt

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

814 363,85 Lt

Projekto veiklų pradžia ir pabaiga

2006 m. liepos 13 d. – 2008 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vert÷

Projekto tikslas – atlikti Plung÷s M.Oginskio dvaro sodyboje esančių kultūros,
istorijos ir gamtos paveldo objektų restauravimo, tvarkymo bei pritaikymo viešosioms turizmo
reikm÷ms darbai.
Projekto esm÷. Plung÷s dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikm÷ms projektas vyks
Plung÷s mieste. Pagal Plung÷s rajono savivaldyb÷s patvirtintą rajono pl÷tros strategiją regionas
siekia tapti svarbiu pažintinio turizmo centru miesto gyventojams ir poilsio vieta po Lietuvą
keliaujantiems užsienio turistams. Turistų susidom÷jimas Plung÷s dvaro sodyba yra labai didelis.
Tačiau šiuo metu esami Plung÷s dvaro sodybos pastatai yra nepatenkinamos būkl÷s ir neatitinka
lankytojų poreikių, tod÷l siekiant efektyviai išnaudoti turizmui Plung÷s rajone itin svarbius
išteklius, būtina atstatyti Plung÷s dvaro sodybos struktūrą, maksimaliai artimą autentiškai. Visoje
parko teritorijoje siekiama rekonstruoti takus, kelius, įrengti dviračių trasą, lauko inžinerinius
tinklus. Taip pat siekiama investuoti į tvenkinių valymo ir gilinimo, protakų tvarkymo, kaskadų bei
užtvankų rekonstrukcijos darbus. Šis projektas yra I etapas, kurio metu daugiausiai sieksime
pasirengti techninę dokumentaciją tolimesniems darbams.
Pasiekti projekto įgyvendinimo rezultatai:

1. Parengti rūmų, dešiniosios oficinos, sargo namo restauravimo, lauko inžinerinių tinklų,
parko ir vandens sistemos rekonstravimo techniniai projektai.
2. Restauruotas ir pritaikytas turizmo informacijos centrui sargo namas;
3. Nutiesta lauko akmenų grindinio danga;
4. Nutiesta betoninių trinkelių važin÷jamoji danga;
5. Nutiesta p÷sčiųjų takų akmens atsijų danga;
6. Atliktas 7 tvenkinių valymas, dugno ir krantų formavimas, tvirtinimas;
7. Rekonstruotos užtvankos, sustiprinti jų krantai, įrengti tur÷klai;
8. Įrengti lauko inžineriniai tinklai: šilumos tinklai, vandentiekis ir nuotekos, parko drenažas;
elektros ir ryšių tinklai.
Šio projekto įgyvendinimas t÷ra pirmas etapas siekiant Plung÷s dvaro sodybą paversti patrauklia
vietos ir užsienio turistams. Kad šį siekį įgyvendinti dar reikia mažiausiai 50 mln.litų investicijų.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija ir toliau sieks gauti iš ES struktūrinių fondų ar kitų

paramos šaltinių l÷šų, kad toliau vykdyti kultūros paveldo objekto pritaikymo turizmo reikm÷ms
darbus. Šiuo metu Plung÷s dvaro sodyba funkcionuoja ištisus metus, joje yra organizuojamos
konferencijos, pramoginiai ir pažintiniai renginiai. Sekančiais etapais atlikus visus rekonstrukcijos
ir restauracijos darbus, bus pritraukiamos privačios investicijos ir įrengiama rūmų apačioje
maitinimo įstaiga, dešiniojoje oficinoje – viešbutis.
Informaciją pareng÷
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialist÷
Jūrat÷ Garčinskait÷

