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Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, turizmo produktų ir viešosios
turizmo infrastruktūros pl÷trą Plung÷s rajono savivaldyb÷je, restauruojant ir pritaikant turizmo
reikm÷ms Bukant÷s dvaro sodybą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys.
Tinkamai sutvarkyti ir viešojo turizmo reikm÷ms pritaikyti nekilnojamojo kultūros paveldo
objektą, stabdant tolimesnį jo būkl÷s blog÷jimą.
Sudaryti Bukant÷s dvaro sodyboje sąlygas vykdyti įvairias kultūrines, edukacines ir kitas
veiklas, kurios generuotų papildomus turistų srautus.
Gerinti Plung÷s rajono savivaldyb÷s, kaip patrauklaus rekreacinio regiono, įvaizdį.
Sudaryti prielaidas Plung÷s rajono savivaldyb÷s socialinei- ekonominei pl÷trai.
Projekto esm÷.
Restauruoti bei atkurti Bukant÷s dvaro sodybos pastatus (Ponų namą, svirną ir tvartą),
įrengti reikalingus lauko inžinerinius tinklus.
Įsigyti įrangą ir kitą materialųjį turtą, reikalingą lankytojų aptarnavimui.
Projekto rezultatai.
Atlikus numatytus darbus, Bukant÷s dvaro sodyba kompleksiškai pritaikyta viešojo turizmo
paslaugoms teikti.
Restauruotame Ponų name įkurta rašytojos Žemait÷s memorialin÷ ekspozicija.
Atstatytame svirne įrengtos XVIII- XIX a. buities apyvokos daiktų, Žemaitijos liaudies
meistro Stanislovo Riaubos memorialin÷ ekspozicija, bus rengiamos kilnojamosios parodos.
Atstatytame tvarte įrengti tualetai, sal÷ edukaciniams užsi÷mimams bei kitiems renginiams;
taip pat įrengtas muziejaus darbuotojų kabinetas.
Sukurtoje baz÷je gal÷s vykti įvairūs kultūriniai renginiai, tautodailininkų darbų pristatymai,
restauratorių, paveldo apsaugos specialistų mokymai, kurių metu dalyviai gal÷s kelti savo
kvalifikaciją, susipažinti su naujais darbo metodais, medžiagomis ir pan. Planuojama rengti
edukacines restauratorių, tradicinių amatų profesijų studentų stovyklas. Pastatai pritaikyti ir
mažosios architektūros kūrybai, pvz., kryždirbystei, drožiniams iš medžio, žiedimui iš molio ir pan.

Čia gal÷s vykti dail÷s ar meno studijos, plenerai, meno parodos, kiti kultūriniai renginiai,
populiarinantys tradicinius amatus bei prisidedantys prie medinio kultūros paveldo išsaugojimo bei
atgaivinimo.
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