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Bendra projekto informacija
Projektas vykdomas siekiant rekonstruoti magistralinio dujotiekio (MD)

antžemines perėjas (kitaip vadinama „orinės perėjos“), pakeisti jas

požeminėmis - apie 0,285 km ir įgilinti neįgilintas MD atkarpas – apie 3,614

km (toliau – Atkarpos) (viso: 3,899 km) taip, kad po rekonstravimo darbų

atlikimo Atkarpomis būtų užtikrintas saugus ir nenutrūkstamas gamtinių dujų

perdavimo sistemos darbas, tuo pačiu pagerinant linijinės dalies techninę

būklę bei sumažinant rekonstruojamų Atkarpų aptarnavimo kaštus.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.



Techninio projekto parengimas

Projekto įgyvendinimo planas

2022 1KETV.

2023 4KETV.
Projekto pabaiga

Rangos darbų pirkimo 
paskelbimas

2022 1KETV.

2022 2-3KETV.
Rangos darbų sutarties pasirašymas

2022 4KETV.
MD atkarpų modernizavimo II etapo 
pradžia



Prieš rekonstravimą



Po rekonstravimo



Pagrindiniai darbai
• Projekto medžiagų ir įrangos tiekimas (vamzdžio ir kt.)

• Bendrieji statybos darbai (iškasų, tranšėjų kasimas ir 

užpylimas)

• Darbo projektų parengimas (7 vnt.)

• ~3.8 km modernizuojamo magistralinio dujotiekio 

rekonstravimas

• Išmaniųjų korozijos greičio daviklių įrengimas (5 vnt.)

• Orinių perėjų įrengimas (9 vnt.)

• Neįgilintų ruožų įrengimas (2 vnt.)

• Informacinių stendų įrengimas (18 vnt.)



Kvalifikaciniai reikalavimai

• Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu ir vykdyti
magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių statybos-montavimo darbus. Statiniai: inžineriniai
tinklai: dujų tinklai.

• Tiekėjas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė vykdyti šiuos gamtinių dujų įrenginių
eksploatavimo darbus ir elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus:

a) vykdyti magistralinių dujotiekių vamzdynų remonto ir bandymo darbus



• Tiekėjas privalo pasiūlyti mažiausiai šiuos specialistus (pagrindiniai):

1 ypatingojo statinio statybos vadovą, (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai);

1 ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai) kvalifikuotą šiose darbo srityse:

dujų tinklų tiesimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;

1 kvalifikuotą ypatingojo statinio projekto vadovą, (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai); projekto dalys: sklypo sutvarkymo

(sklypo plano), susisiekimo, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

1 kvalifikuotą ypatingojo statinio projekto dalies vadovą, (statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai); projekto dalys: architektūros,

dujotiekio, konstrukcijų, elektrotechnikos (iki 1 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo

ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

1 kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eksploatuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius;

1 kvalifikuotą darbų vadovą, turintį teisę vadovauti gamtinių dujų skirstymo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio) vamzdynų

ir jų įrenginių remonto darbams;

1 kvalifikuotą specialistą, turintį reikiamą kvalifikaciją vystyti statinio skaitmeninį modelį BIM;

2 suvirintojus (LST EN ISO 9606-1:2017);

1 kvalifikuotą specialistą, turintį teisę vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo, nekilnojamų daiktų kadastro duomenų su vertės

nustatymu parengimo paslaugas.

Kvalifikaciniai reikalavimai



Esminės sutarties nuostatos

• Civilinės atsakomybės draudimai

• Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas

• Numatomas darbų apimties keitimas



Ačiū už dėmesį
www.ambergrid.lt

Info@ambergrid.lt

+370 5 236 0855
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