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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „RAPSOILA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 

IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-04-       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 2021-03-26 raštu Nr. (5.3)-AD5-4862 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad planuojamas naudoti rapsų aliejaus kiekis 15000t/metus, 
tačiau Paraįškos 5 lentelėje nurodytas planuojamas naudoti aliejaus kiekis 27200 t/metus. Prašome 
paaiškinti šį neatitikimą.

2. Teršalams, kuriems nėra nenustatyti maksimalūs vienkartiniai dydžiai, metinė tarša į 
aplinkos orą taip pat turi būti neskaičiuojama.

3. Paraiškos 11 lentelėje nuo 2030 m. sausio 1 d. iš taršos šaltinio Nr. 007 pagal Išmetamų 
teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų2 priedo 2 punktą turi būti nustatyta į aplinkos orą 
išmetamo sieros dioksido ribinė vertė ir metinė tarša.

4. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento3 18.1.2 papunkčiu BDS7 vidutinė 
metinė koncentracija 23 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 34 mg O2/l.

5. Patikslinto TIPK leidimo 9 punkte nurodoma „Visos buitinės nuotekos bei gamybinės 
nuotekos teritorijoje esančiais tinklais nuvedamos į nuotekų valymo įrenginį, iš kurio išvalytos 
nuotekos išleidžiamos į melioracijos griovį“. Paraiškos 19 punkte nurodoma „Iš aerotanko dalinai 
valytos nuotekos išsiurbiamos ir išvežamos tolimesniam valymui“ ir Paraiškos 3 priede „Nuotekų 
tinklų planas su pažymėtomis išleistuvų, laboratorinės kontrolės, nuotekų valymo įrenginių vietomis“ 
pateikiamas nuotekų tinklų planas. Prašome papildomai pateikti informaciją/schemą, kaip yra 
užtikrinama, kad tik dalinai išvalytos gamybinės ir buitinės nuotekos iš aerotanko nebūtų išleidžiamos 

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“.
2 Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų  teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų 
patvirtinimo“
3 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
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į melioracijos griovį (pvz.:panaikinta nuotekų tinklų dalis, jungianti aerotanką su grioviu, įrengta 
sklendė ar kitoks sprendimas).

6. Atlieka „Naftos produktų/vandens separatorių dumblas“ (kodas 13 05 02) ir atliekai 
„Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti“(kodas 02 03 04) nenurodytas atliekų tvarkymo būdas.

7. Paraiškos 23 lentelėje nurodyta, kad UAB „Rapsoila 0147 (toliau – Bendrovė) naudoja 
atlieką „Maistinis aliejus ir riebalai“ (atliekos kodas 20 01 25) ir nevykdo nepavojingų atliekų 
šalinimo veiklą, tačiau Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 2 
punkte ir 3.2 papunktyje nurodyta, kad Bendrovė papildomai naudoja atliekas „Medžiagos 
netinkamos vartoti ar perdirbti“ (atliekos kodas 02 03 04). Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

8. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) priemonių 
įgyvendinimo sąmatos 1 lentelėje nėra įvertinta patalpų ir teritorijos sutvarkymas bei darbo 
užmokestis.

9. Reglamento forma turi atitikti Atliekų tvarkymo taisyklių4 3 priede nustatytą formą. 
Pažymime, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti Reglamente ir Plane pateiktą informaciją, 
todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

10. Siekiant, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršytų ribinių verčių, 
nustatytų Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir 
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sąraše ir ribinių aplinkos 
oro užterštumo verčių5 turi būti atliktas metanolio 1 paros sklaidos modeliavimas. Taip pat prašome 
paaiškinti kokiu būdu nustatyta pusės valandos lakiųjų organinių junginių ribinė vertė.

11. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė duomenys, lyginant su galiojančiu TIPK leidimu, 
prašome pateikti patikslintą Monitoringo programą.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad, 
atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones6, 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 apskųsti7.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

4 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
5 Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos 
ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 
471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“
6 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)
7 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.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)
el. p. SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „RAPSOILA“ 
PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-04-29 Nr. (30.1)-A4E-5325

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-29 16:03:59

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-29 16:04:09

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-29 16:16:41

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-04-29 16:26:07

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-04-29 atspausdino Danguolė Bernotienė

Paieškos nuoroda


