
SAUGOS REIKALAVIMAI ATLIEKANT ŽEMĖS KASIMO DARBUS MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO 
VAMZDYNO APSAUGOS ZONOJE 

 
1. Saugos reikalavimais atliekant žemės kasimo darbus magistralinio dujotiekio vamzdyno 

apsaugos zonoje (toliau – Reikalavimai) privalo vadovautis visi darbuotojai, atliekantys 
vamzdyno atkasimo, tranšėjos įrengimo ir užpylimo gruntu darbus bei darbuotojai 
atliekantys žemės kasimo darbų techninę priežiūrą. 

2. Draudžiama atlikti bet kokius darbus magistralinio dujotiekio vamzdyno (toliau – MDV) 
apsaugos zonoje, neturint MDV savininko raštiško sutikimo atlikti darbus veikiančiuose 
gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose ir/ar įrenginiuose bei jų apsaugos zonoje. 

3. Asmenys, gavę raštišką sutikimą (leidimą) dirbti darbus dujotiekių apsaugos zonose, privalo 
užtikrinti saugų darbų vykdymą ir atsako už dujotiekių techninės būklės išsaugojimą. 

4. MDV atkasimo darbai, kuriais siekiama išvengti avarijų ir sutrikimų gamtinių dujų perdavimo 
sistemoje arba likviduoti jų padarinius, gali būti atliekami bet kuriuo laiku be išankstinio 
pranešimo žemės savininkams arba naudotojams, vėliau pranešus jiems apie atliktus darbus. 
Vykdant planinius (remontas, rekonstrukcija) MDV atkasimo darbus, kai nutraukiamas ar 
ribojamas dujų perdavimas, teisės aktų nustatyta tvarka apie tai turi būti pranešama 
gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojui. 

5. Atliekant ir prižiūrint žemės darbus apsaugos zonoje, turi būti tikrinama, ar dirbama 
nurodytų teisės aktų leidžiamais atstumais nuo MDV ir jo įrenginių, ar atliekant žemės darbus 
nepažeidžiamas MDV, jo izoliacija, uždarymo įtaisai, kiti įrenginiai, ar MDV neužkraunamas 
statybinėmis medžiagomis ir mechanizmais. 

6. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus 
kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų 
išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus 
eksploatuojančiam asmeniui ir vietos savivaldybei, jeigu iš pastarosios buvo gautas leidimas 
žemės kasimo darbams ar tie darbai buvo derinami. 

7. AB „Amber Grid“ atstovui dalyvaujant virš remontuojamo MDV ašies kas 25 metrus 
įsmeigiami žymekliai, nurodant įrengto dujotiekio gylį, dujotiekio posūkio vietose ir vietose, 
kuriose gruntas bus atkasamas rankiniu būdu žymekliai statomi kas 5 m. Pažymimos ir MDV 
susikirtimo vietos su kitomis komunikacijomis (ryšio kabeliais ir kt).  

8. Darbai šalia MDV galimi tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, o elektros, ryšio kabelių 
apsauginėje zonoje - tik stebint šias komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovams. 

9. MDV susikirtimo su kitomis komunikacijomis vietose, dujotiekiai atkasami ne arčiau kaip 2 
m atstumu nuo šoninės dujotiekio vamzdžio sienelės ir ne arčiau kaip 1 m atstumu virš 
paklotų komunikacijų (dujotiekio, ryšio kabelio ir kt.). MDV įrengtus kondensato rinktuvus, 
uždarymo įtaisus ir kt., atkasama po 2 m visomis kryptimis nuo šių įtaisų suvirinimo su 
dujotiekio vamzdžiu siūlių. Likusi grunto dalis atkasama rankiniu būdu. 

10. Jeigu virš tranšėjos yra derlingas dirvožemio sluoksnis jį būtina nuimti. Minimalus derlingo 
dirvožemio sluoksnio plotis, kuris turi būti pašalintas, yra lygus tranšėjos pločiui viršuje, plius 
0,5 m iš abiejų jos pusių. Maksimalus - neturi viršyti MDV apsaugos zonos ribų. Derlingo 
dirvožemio sluoksnis buldozeriu nustumiamas į laikinas prizmės formos sankaupas. 
Neleidžiama, kad susimaišytu derlingo dirvožemio sluoksnis su mineralinių gruntu. 
Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių šulinių dangčius, ženklus, 
įrenginius, kelius. 

11. Nustačius dujų nuotėkį, mechaniniu būdu atkasti dujotiekius draudžiama, išskyrus atvejus 
kai to neįmanoma padaryti dėl įšalo ar nepalankaus grunto (molingo, akmeningo ar pelkėto). 



Darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, 10 procentų sumažinus esamą dujų slėgį, laikantis 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, naudojant kolektyvines ir asmenines apsaugos 
priemones.  

12. Veikiančių mechanizmų (ekskavatorių, buldozerių) darbo zonoje draudžiama būti 
pašaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmu darbu.  

13. Prie tranšėjos šlaito draudžiama laikyti mechanizmus ir sandėliuoti medžiagas. 
14. MDV atkasimo, tranšėjos įrengimo ir užpylimo gruntu panaudojant mechanizmus darbų 

metu susidarius pavojingoms aplinkybėms, netikėtai nepalankiai pasikeitus 
meteorologinėms ar kitoms sąlygoms, kai negalima įvykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų bei užtikrinti Instrukcijoje nurodytų darbų atlikimo, darbų vadovas turi 
nedelsiant nutraukti darbus. 

15. Kiekvienu atveju, atliekant MD atkasimo, tranšėjos įrengimo ir užpylimo gruntu naudojantis 
mechanizmais darbus, netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų 
medžiagų ir šaudmenų, apie kuriuos nebuvo perspėta, kilus sprogimo pavojui, ar esant 
kitiems nenumatytiems atvejams, būtina nedelsiant nutraukti darbus ir pranešti darbų 
vadovui. Darbų vadovas, įvertinęs esamą situaciją, apie galimą avariją praneša Sistemos 
valdymo centrui. 
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