
 

 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIES Nr. .......... 
PRIEDAS Nr.1. 

 
20.... m. ............................. d. 

Palanga 
 

I. DUOMENYS APIE ABONENTO ŽEMĖS SKLYPĄ (OBJEKTĄ)  
 

1.1. Informacija apie Abonento žemės sklypą (objektą), nuo kurio šalinamos paviršinės nuotekos:  
žemės sklypo (objekto) adresas ....................................................................................................................; 
žemės sklypo (objekto) unikalus Nr. .................................................; 
žemės sklypo (objekto) bendras plotas............................kv. m; 

1.2. paviršinių nuotekų apskaitos prietaisas neįrengtas/įrengtas (reikiamą pabraukti). Jei paviršinių nuotekų 
apskaitos prietaisas įrengtas, jo markė ....................., skersmuo ............. mm, metrologinės patikros data 20... m. 
……………………… d., rodmenys ................... m³, plombos Nr. ..............., apskaitos prietaiso savininkas 
..................................; 

1.3. jei nėra paviršinių nuotekų apskaitos prietaiso ar pasibaigęs jo metrologinės patikros laikas, faktinis 
paviršinių nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę: 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį, 
čia: 
Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, 
perskaičiuojant kas dešimt metų); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (žr. lentelę); 
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir 

žemės ūkio naudmenas, kv. m (žr. lentelę); 
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas 

pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1; 
 

 
Teritorijos paviršiaus tipas 

Paviršinio nuotėkio 
koeficientas 

(ps) 

Teritorijos plotas, kv. m; 
(F) 

Stogų dangos 0,85  
Kietos, vandeniui nelaidžios, dangos 0,83  
Akmenų grindinys  0,78  
Iš dalies vandeniui laidūs paviršiai (pavyzdžiui, 
sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.) 

0,4  

Žalieji plotai (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai 
ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo 
infrastruktūra 

0,2  

Teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas 
paviršiaus tipas 

0,8  

Žalieji plotai, kuriuose nėra įrengta vandens 
surinkimo infrastruktūra, m2 

0  

Žemės sklypo (objekto) bendras plotas   
 
2. Sutarties priedas (-ai), kurie pildomi atskirai kiekvienam Abonento sklypui (objektui), yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 
3. Priedas (-ai) sudarytas (-i) 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) 
egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

III. ŠALIŲ PARAŠAI 
 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJAS 
 

 
ABONENTAS 

 
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja  
Edita Silkauskienė_______________________________ 

 
 
_____________________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
A.V. 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
A.V. 

  

 


