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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-07-01 raštu Nr. 84 pateiktą 
UAB „Rapsoila“ (toliau – Bendrovė), esančios P. Plechavičiaus g. 8, Ukrinų k., Mažeikių r., 
patikslintą paraišką (toliau – Patikslinta paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau 
– TIPK) leidimui pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1, 
(toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl, vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu, TIPK taisyklių 41 punktu, 
priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. Patikslinta paraiška Jums grąžinama 
pakartotinam patikslinimui pagal žemiau išdėstytas Agentūros pastabas:

1. Galiojančiame TIPK leidime nurodytas 87,274 m3/d išleidžiamų nuotekų kiekis susideda 
iš buitinių, gamybinių ir paviršinių nuotekų, o Patikslintoje paraiškoje toks pats išleidžiamų 
nuotekų kiekis susideda tik iš paviršinių nuotekų. Prašome paaiškinti šį nuotekų kiekio padidėjimą.

2. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės vykdoma ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 1 priedo 
6.1 papunktyje nurodytą veiklą. PAV įstatymo 2 priedo 14 punktas taikomas, kai numatomas PAV 
įstatymo 1 ir 2 prieduose įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, 
įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar 
keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, 
kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 
šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus. Pagal Patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją 
dėl technologinės įrangos modernizavimo keičiasi gamybos apimtys nuo 30 000 t/metus riebiųjų 
rūgščių metilo esterio (toliau – RRME) iki 45 000 t/metus RRME, didėja planuojamas naudoti rapsų 
kiekis nuo 28 650 t/metus iki 40 000 t/metus, didėja planuojamų sunaudoto suskystintų dujų kiekis 
nuo 800 t/metus iki 1460 t/metus, taip pat didėja ir išleidžiamų nuotekų 

Informuojame, kad, vadovaujantis TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK leidimas 

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“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17)
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
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galės būti pakeistas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  procedūras.
Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 
Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 

derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3 .

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                          Aldona Teresė Kučinskienė
atliekanti direktoriaus funkcijas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

3 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 paskelbimo arba įteikimo dienos.
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