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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.IEVADS
Ģeotehniskās izpētes darbi Sidgundas ciemā, Rikteres ielā, tika veikti 2016.gadā 3.oktobrī,
pamatojoties uz SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” pasūtījumu.

Izpētes mērķis bija noteikt grunts raksturlielumus ceļu rekonstrukcijas darbiem.

Izpētes darbi tika veikti ģeotehniķa M.Būdnieka (sertifikāta Nr.20-6290, 1.pielikums) vadībā atbilstoši
Latvijas valstī spēkā esošiem normatīviem, kā arī Pasūtītāja dotajiem norādījumiem.

Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma plāns dots pārskata 2.pielikumā, ierīkoto urbumu apraksti
pievienoti pārskata 3.pielikumā, ģeotehniskie griezumi aplūkojami 4.pielikumā, bet laboratorisko
pārbaužu rezultāti pievienoti 5.pielikumā.

2.VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR DABAS APSTĀKĻIEM
Izpētes teritorija atrodas Sidgundas ciema dienvidu daļā. Izpētes urbumi atrodas teritorijā ar daļēji
tehnogēni pārveidotu reljefu un attālums starp izpētes urbumiem taisnā līnijā ir no 146-243 m.

Saskaņā ar izpētes teritorijas topogrāfisko plānu visu izpētes urbumu atverēm tika noteiktas absolūtā
augstuma atzīmes (Latvijas augstumu sistēmā) un tās ir robežās no 76.30....80.50 m v.j.l. Izpētes
urbumu koordinātas dotas pārskata 3.pielikumā.

Fizģeogrāfiski teritorija ir attiecināma uz Viduslatvijas zemienes Madlienas (Viduslatvijas)
nolaidenumu.

3.VEIKTO DARBU APRAKSTS UN IZPĒTES METODES
Izpētes darbi tika veikti ar darbu Pasūtītāju saskaņotās izpētes vietās un saskaņotam izpētes
dziļumam.

Darbu gaitā tika:

 ierīkoti četri ģeoloģiskās izpētes urbumi līdz 2.0 m dziļumam no zemes virsmas (kopā 8 m)

 kopumā noņemti četri traucētas struktūras smilšu un mālu grunts paraugi un veikta to
testēšana LATAK akreditētā laboratorijā

Izpēte veikta izmantojot vītņurbšanas metodi ar urbšanas instrumentu komplektu STIHL BT121, kas
aprīkots ar 1.0 m gariem un 62 mm diametra urbšanas šnekiem.

Lauku darbus veica darbu vadītājs/ģeologs M.Būdnieks un ģeologa palīgs K.Kalniņš.

Laboratoriskās pārbaudes
Izpētes darbu gaitā tika noņemti 4 traucētas struktūras (C kategorijas) smilšu (3.gab) un māla (1.gab)
grunts paraugi, kuri pēc to apraksta sastādīšanas tika ievietoti gaisa un ūdens necaurlaidīgā
iepakojumā un nogādāti valsts akreditētā (akreditācijas Nr. LATAK – T - 281) AS “Ģeoserviss” grunts
testēšanas laboratorijā, kurā grunts paraugiem tika veiktas sekojošas analīzes:

 Granulometriskais sastāvs

 Filtrācijas koeficients sablīvētā stāvoklī

Grunts paraugu testēšana veikta pēc sekojošām testēšanas metodēm:

 Granulometriskais sastāvs – LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, p.5.2.; 5.3

 Filtrācijas koeficients – GOST 25584-90 p.2

Grunts testēšanu veica AS “Ģeoserviss” inženiere I.Meijere un laboratorijas vadītāja Z.Zariņa.
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4.ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE

Izpētes gaitā atsegtās gruntis klasificētas saskaņā ar Latvijas Valsts standartu LVS 437 “Būvniecība.
Gruntis. Klasifikācija”, saskaņā ar vītņurbšanas laikā veiktajiem ģeologa novērojumiem un
laboratorisko pārbaužu rezultātiem.

Ģeotehniskās izpētes laikā ierīkotajos izpētes urbumos tika atsegtas kvartāra (Q) periodā izveidotas
tehnogēnas (tQ4), kā arī dabīgi veidojušās glaciolimniskas (lgQ3 ltv) smilšu gruntis un glacigēnas (gQ3

ltv) mālu gruntis.

Tehnogēnās gruntis

Tehnogēnās gruntis tika atsegtas visos izpētes urbumos un tās veido ģeoloģiskā griezuma augšējo
daļu līdz 0.50...1.10 m dziļumam no zemes virsmas. Urbumā Nr.1 tehnogēno grunšu virskārtu 0.25 m
biezumā veido dolomīta šķembas ar smilts piejaukumu, urbumā Nr.2 0.20 m biezs grantainas smilts
slānis, bet urbumos Nr.3 un Nr.4 vidēji rupja smilts ar oļiem. Dziļāk tehnogēno grunšu slāni veido
pārraktas vai viendabīgas uzbērtas smilšu gruntis, kas urbumā Nr.1 satur arī sīkus būvgružus.

Smilšu gruntis

Dabīgas, glaciolimniskas izcelsmes, smilšu gruntis tika atsegtas urbumos Nr.2 un Nr.4 tieši zem
tehnogēno grunšu slāņiem. Urbumā Nr.2 tās veido smalka granulometriskā sastāva smilts, bet
urbumā Nr.4 smalka smilts ar vidēji rupjas smilts piejaukumu.

Mālu gruntis

Dabīgas, glacigēnas izcelsmes, mālu gruntis tika atsegtas visos izpētes urbumos un tās veido
plastiskas konsistences morēnas mālsmilts, kas atsegta urbumā Nr.1, mīksti plastiskas konsistences
morēnas smilšmāls, kas atsegts urbumos Nr.1, Nr.2 un Nr.3, kā arī sīksti plastiskas konsistences
morēnas smilšmāls, kas konstatēts urbumā Nr.4.

Izpētes teritorijā ierīkotajos urbumos, kas sniedzas līdz 2.0 m dziļumam no zemes virsmas
gruntsūdens līmenis netika sasniegts.

5. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

 Izpētes teritorijas ģeoloģisko griezumu izpētes urbumu vietās līdz 0.50...1.10 m dziļumam
veido tehnogēnas gruntis, bet dziļāk dabīgas smilšu un mālu gruntis. Izpētes urbumu vietās
ģeotehniskie apstākļi ir vērtējami kā vienkārši.

 Pie nelabvēlīgiem hidrometeoroloģiskiem apstākļiem – ilgtošiem nokrišņiem, straujas sniega
segas nokušanas pavasara mēnešos u.t.t., izpētes teritorijā ir iespējama īslaicīga maldu
gruntsūdens uzkrāšanās virs mālu grunts slāņiem ar līmeņa nostāšanos virs tiem iegulošajos
tehnogēnajos vai dabīgajos smilšu grunts slāņos, kas izskaidrojams ar mālu grunšu vājajām
filtrācijas īpašībām.


