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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „RAPSOILA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 

IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2020-05-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Rapsoila“, esančios 
Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinų k., Mažeikių r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-Š.4-24/2017 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-04-07 raštu Nr. 
(5.3)-AD5-5336 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Lydraštyje prie Paraiškos teigiama, kad gamybos mastai nesikeitė, tačiau nėra galimybės 
palyginti Paraiškos 8 punkte nurodyto projektinio pajėgumo, išreikšto t/h su projektiniu pajėgumu, 
išreikštu pagamintos produkcijos kiekiu t/metus, kuris buvo nurodytas ankstesnėje paraiškoje, pagal 
kurią išduotas dabar galiojantis TIPK leidimas (toliau – Ankstesnė paraiška). 

2. Paraiškos 9 punkte rašoma, kad šio skyriaus 2 ir 3 lentelės nepildomos, nes informacija 
nesikeičia, tačiau vien tik garo katile LOOS-350 U-HD-350-10 numatoma sudeginti 120 t/metus 
suskystintų dujų, garo katile HDK -3000 – 900 t/metus suskystintų dujų, nors Ankstesnės paraiškos 
2 lentelėje bendras planuojamas suskystintų dujų sunaudojimas nurodytas 800 t/metus.

3. Paraiškos 15 punkte rašoma, kad šio skyriaus 5 ir 6 lentelės nepildomos, nes informacija 
nesikeičia, tačiau vien tik rapsų planuojama sunaudoti 40000 t/metus, nors Ankstesnės paraiškos 5 
lentelėje planuojamas naudoti rapsų kiekis 28650 t/metus.

4. Turi būti pateikta objekto/įrenginio ir jo nuotakyno schema/planas su aiškiai pažymėtais ir 
sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, 
laboratorinės kontrolės vietomis.

5. Paraiškos 16 ir 17 lentelėse gamybinių ir buitinių nuotekų kiekis pateiktas t/metus, o ne 
m3/metus, kaip nurodyta lentelėse.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
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6. Galiojančiame TIPK leidime nurodyta, kad  nuotekų priimtuvo melioracijos griovio-upelio 
Gabižiaus (kodas LT30011357) leistina hidraulinė apkrova – 87,274 m3/ d., pateiktoje Paraiškoje 
TIPK leidimui pakeisti leistina priimtuvo hidraulinė apkrova nenurodyta, bet 17 lentelėje nurodyta, 
kad numatomas išleisti didžiausiais nuotekų kiekis -798,7 m3/d. Prašome paaiškinti neatitikimus.

7. Nėra duomenų apie didžiausią paviršinių nuotekų užterštumą prieš valymą (Paraiškos 18 
lentelė), nėra aiškus ir valymo įrenginių efektyvumas. Prašome pateikti aprašymą, kaip bus 
užtikrinamas paviršinių nuotekų, išleidžiamų į gamtinę aplinką, išvalymas iki nustatytų normatyvų.

8. Prašome paaiškinti iš kur gauti 17 lentelėje nurodyti paviršinių nuotekų projektiniai 
kiekiai.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo2 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į 
darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones3, karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik elektroniniu būdu, t. y. elektroniniu paštu arba per 
e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-04-07 rašto Nr. (5.3)-AD5-5336 kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, te. 8 706 68 039, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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Aplinkos apsaugos agentūrai,
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 
el.paštas aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB ,,RAPSOILA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius, išnagrinėjęs UAB ,,Rapsoila“ 
(veiklavietės adresas P. Plechavičiaus g. 8, Ukrinų k., Mažeikių r.) paraišką Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti, turi pastabų:

1. 2018 m. rugpjūčio 6 d. Patikslintame leidime nurodyta, kad nuotekų priimtuvo melioracijos 
griovio-upelio Gabižiaus (kodas LT30011357) leistina priimtuvo hidraulinė apkrova – 87,274 m3/ 
d. Pateiktoje paraiškoje TIPK leidimui koreguoti leistina priimtuvo hidraulinė apkrova nenurodyta, 
bet 17 lentelėje nurodyta, kad numatomas išleisti didžiausiais nuotekų kiekis -798,7 m3/d. Prašome
patikslinti šiuos nesutapimus.

2. Jei nėra numatomas didžiausiais paviršinių nuotekų užterštumas prieš valymą, nėra aiškus 
valymo įrenginių efektyvumas (pastabose patikslinta - nuotekų valymo įrenginio techniniame pase 
nurodyti garantiniai įsipareigojimai dėl išleidžiamų nuotekų užterštumo rodiklių pagal 
koncentracijas. Kadangi valymo efektyvumas yra kintantis rodiklis, pagrindžiančių duomenų nėra, 
lentelės 14 stulpelis nepildomas), kaip bus užtikrinamas paviršinių nuotekų, išleidžiamų į gamtinę 
aplinką, išvalymas iki nustatytų normatyvų?

Direktorė Inga Buzienė
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