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DALYVAUJA 

Viešojo susirinkimo dalyviai:  

1. Eigirdžių bendruomenės atstovė. 

2. AŠ 

3. Rūta Šeškaitė,  UAB „Telšių vėjo parkas“ asmuo kontaktams  

4. Liutauras Stoškus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas, VšĮ „Darnaus 

vystymosi centro“ direktorius, pirmininkaujantis aptarimui 

5. Elmaras Duderis, sekretoriavo susirinkimui. 

 

 

 

SVARSTYTA: 

Planuojamos UAB „Telšių vėjo parkas“ ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo 

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, parengta  VšĮ „Darnaus vystymosi centro“ ir UAB 

„ARCHSTUDIJA“.  

ATSAKAITOS PRISTATYMAS: 

1. UAB „Telšių vėjas parko“ statytojų ataskaitos rengėjas Liutauras Stoškus pristatė poveikio 

biologinei įvairovei ir vizualinio poveikio vertinimus. Jis paaiškino, kad UAB „Telšių vėjo 

parkas“ planuoja pastatyti 25-30 vėjo jėgainių parką, kuris pakliūva į Telšių rajono 

savivaldybės vėjo energetikos vystymui išskirtas Eigirdžių, Dūseikių ir Dirmeikių kadastrines 

vietoves. Vienos jų bus statomos dirbamuose laukuose, keletas papuola į ganyklas, kurios yra 

patrauklios čia medžiojantiems plėšriesiems paukščiams. Kitas jėgainių masyvas suplanuotas 

miško pakraščiuose, kur yra dirbami laukai. Trečia dalis šalia Dūseikių bus statoma 

heterogeniškoje vietovėje, kur yra mažų ūkių, bet pagrindinės jėgainės irgi išdėstytos palei 

mišką, ganyklose, kur nėra skatinama intensyvi žemės ūkio veikla. Viena jėgainė yra 

suplanuota šalia numelioruoto durpyno, kita – šalia Ubiškės tvenkinio.  

2. Su transformatorinėmis ir tarpusavyje jos visos bus sujungtos apie 40 km ilgio kabeliais, iki 

jų statymo vietų bus nutiesti privažiavimo keliai. Keletas jėgainių yra numatytos jautriose 

hidrologiniu požiūriu vietose, kurių hidrologija turi būti išsaugota tiesiant kabelius ir kelius.  

3. Viena vėjo jėgainė patenka į sklypą, kurioje yra saugomos orchidėjos – vyriškosios 

gegužraibės – augimvietė. Būtina išsaugoti. Taip pat planuojant vėjo jėgaines svarbu atsižvelgti 

į nustatytas vietas, kur medžioja mažasis erelis rėksnys, jūrinis erelis, vapsvaėdžiai ir dar viena 

saugoma rūšis – pievinė lingė. 3-4 pagrindinės migruojančių paukščių rūšys koncentruojasi 

apie teritoriją VE T01-T05 aplinkoje. Tarp Laukstėnų ir Tausalo ežerų yra svarbus vandens 

paukščių perskridimo koridorius, tad ši teritorija būtų nuolatinio paukščių ir jėgainių konflikto 

vieta. Čia VE rekomenduojama įmontuoti daviklius, kurie praneštų apie besiartinančius 

plėšriuosius paukščius ir stabdytų jėgaines.  

4. Kitose teritorijose numatoma dažyti jėgainių rotoriaus mentes raudonais dryžiais, o vieną – 

juodais dažais, kad būtų atbaidyti paukščiai. 



5. Dėl vizualinio poveikio vertinimo. Jėgainių parko teritorijoje yra 17 kultūros paveldo, 

apžvalgos objektų, iš kurių vėjo jėgainių vaizdas nebūtų pageidautinas. Numatomos statyti 

jėgainės – aukštos (250 m), vien bokštas –166 m. Tik iš Rainių žudynių vietos bažnyčios 

komplekso matomos visos jėgainės gerokai žemiau rotoriaus. Tačiau atstumas didelis, apie 10 

km, tad didelis vizualinis poveikis nesusidaro.  

6. Poveikio visuomenės sveikatai studiją, parengtą visuomenės sveikatos specialistės Ramutės 

Poliakovienės, pristatė UAB „Archstudija“ atstovė Rūta Šeškaitė.   

 

DALYVIŲ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Į JUOS: 

Susirinkimo dalyviai klausimų neturėjo. AŠ padėkojo už išsamią informaciją. 

 

 

Aptarimo sekretorius   Elmaras Duderis 

 

 

Aptarimo pirmininkas   Liutauras Stoškus 

 


