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I Pārskata teksts 

1. Ievads 

 

Inženierģeoloģiskie izpētes darbi objektā „5-stāvu dzīvojamā māja Ulbrokas ielā b/n 

(kad.№ 01001212879) Rīgā (I.kārta)” veikta pasūtītāja SIA „AFI INVESTMENTS” 

uzdevumā (2014.gada 1.augusta līgums № 804112). 

Izpētes darbus 2014.g.augustā – septembrī veica a/s “Ģeoserviss” (Komersanta 

reģistrācijas apliecība №40003125045 un Valsts vides dienesta izsniegtā zemes dzīļu 

izmantošanas licence № CS14ZD0323) ģeotehniskās izpētes nodaļas grupa izpilddirektores 

L.Moldanes vadībā.  

Ņemot vērā projektējamās mājas stāvu skaitu un izmērus inženierģeoloģisko izstrādņu 

skaits un attālums starp tām atbilst tehniskā projekta stadijai. 

Izpildīti šādi, ar pasūtītāju saskaņoti izpētes darbu veidi un apjomi: 

- instrumentāli piesaistītas 10 inženierģeoloģiskās izstrādnes (6 urbumi un 4 

statiskās zondēšanas punkti), aparatūra GPS Topcon HiPer+. Piesaisti veica a/s 

„Ģeoserviss” topogrāfiskās nodaļas izpilddirektors  - ģeodēzists J.Titovs 

(sertifikāts BC №505); 

- nourbti 6 inženierģeoloģiskie urbumi līdz 11.0m dziļumam, kopmetrāžā 66.00 m. 

Urbšana veikta ar mehāniskās urbšanas iekārtu UGB-VS (urbšanas 135 mm); 

- 4 punktos veikta statiskā zondēšana grunšu blīvuma un stiprības rādītāju 

noteikšanai. Statiskā zondēšana veikta ar zondēšanas iekārtu „PAGANI – TG 73-

220”, aparatūru „Geotech”, ar standarta tenzometrisko zondi 36 mm. Zondēšanas 

dziļums 11.0 – 11.7 m, zondēšanas kopmetrāža 45.3 m. Statiskās zondēšanas 

darbus izpildīja a/s „BMGS”; 

- urbšanas laikā no ģeoloģisko griezumu veidojošām gruntīm noņemti paraugi, no 

tiem 27 nodoti testēšanai a/s ”Ģeoserviss” laboratorijā (akreditācijas apliecība № 

LATAK-T-281-05-2004); 

- urbumos piemērīti gruntsūdens parādīšanās un nostāšanās līmeņi un noņemti 2 

gruntsūdens paraugi agresivitātes noteikšanai pret betona izstrādājumiem;  

- veikta ģeotehnisko urbumu likvidācija – aizbēršana ar izurbto smilšaino grunti. 

 

Izpētes laukuma dabas apstākļu sarežģītības pakāpe – II (8.pielikums LBN 005-99 

„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”). 

 

Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem: 

1. LBN 005-99 .. . . . . . . . . .  Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 
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2. LBN 207-01 ... . . . . . . . .  Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 

3. LBN 003-01 .. . . . . . . . . .  Būvklimatoloģija 

4. LVS 437:2002 ... . . . . .  Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija 

5. LVS EN 206-1  . . . . . . .  Betons. Tehniskie noteikumi 

6. VS 20069-81 .. . . . . . . . .  Gruntis. Statiskās zondēšanas metode 

7. GOST 9.602-2005... Pazemes būves. Vispārīgie noteikumi. 

 

 

2. Vispārējas ziņas un ģeoloģiskie apstākļi  

 

Dzīvojamo māju apbūvei atvēlētā teritori ja atrodas Rīgā, Latgales priekšpilsētā 

Pļavniekos – Ulbrokas ielā b/n (zemes gabala kad.№ 01001212879) – rajonā starp 

Ulbrokas, Salnas un Kupriču ielām. 

Inženierģeoloģiskā izpēte veikta teritori jas dienvidu daļā – 5-stāvu dzīvojamās 

mājas (I.kārta) laukumā. Apsekotais laukums neapbūvēts, tā austrumdaļu šķērso 

maģistrālais ūdensvads un 20kW gaisa elektrolīnija. 

Laukums ieti lpst noplanētajā bijušo dārziņu teritori jā, šeit aug augļu koki 

(ābeles) un citi lapu koki. 

 

Ģeomorfoloģiskā  ziņā mājas laukums un tā tuvākā apkārtne ieti lpst Balti jas 

ledus ezera smilšainā līdzenuma robežās. Zemes virsma laukumā līdzena, ar 

abs.atzīmēm 9.60 – 10.10 m vjl robežās. 

 

Laukuma ģeoloģ isko griezumu  l īdz apsekotajam 11.0 – 11.7 m dziļumam 

pārstāv kvartāra nogulumi (Q).  

Līdz 3.6 – 6.3 m dziļumam (līdz abs.atzīmēm 3.51 – 6.13 m vjl) izplatītas 

Balti jas ledus ezera smalkās, vidēji rupjās un putekļainās smiltis ar smilšmāla 

starpslāņiem. Smiltis pēc dabīgā saguluma vidēji blīvas un irdenas. 

Dziļāk līdz izpētes dziļumam 11.0 – 11.7 m griezumu pārstāv lokālā pieledus 

baseina blīvās smalkās un putekļainās smiltis, ar kopslāņa biezumu 4.70 – 6.80 m. 

Pirmais no zemes virsmas pazemes ūdens horizonts – gruntsūdens, piesaistīts 

kvartāra smilšainiem nogulumiem. Gruntsūdens līmenis lauka darbu laikā (2014.gada 

26.augusts – 2.septembris) piemērīts 2.37 – 2.75 m dziļumā no zemes virsmas (uz 

abs.atzīmēm 7.18 – 7.28 m vjl). 

 

 

3. Grunšu inženierģeoloģiskais raksturojums 

 

Inženierģeoloģisko izstrādņu (urbumi, statiskās zondēšanas punkti) un griezumu 

līniju 1-1’ ÷ 7-7’ izvietojumu skat. plāna lapā (M 1:500) 1.grafiskajā pielikumā. 



Detālplānojums zemes vienībai  Ulbrokas ielā (kadastra apz. 0100 121 2879) 
Pielikumi (izpētes) 

 
 

SIA “Grupa93”, 2016.gads 
 

Izpētītā laukuma ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi  parādīti 

Inženierģeoloģiskajos griezumos 1-1’ ÷ 7-7’ skat. zīmējumā IĢ-1 2.grafiskajā 

pielikumā. 

Inženierģeoloģisko urbumu №№ 1 – 6 apraksts dots 4.teksta pielikumā, 

statiskās zondēšanas rezultāti 5.teksta pielikumā un laboratorijas testēšanas rezultāti 

6.teksta pielikumā. 

Ģeoloģisko griezumu veidojošo grunšu inženierģeoloģiskais raksturojums 

pamatots ar urbšanas, statiskās zondēšanas datiem un grunts paraugu testēšanas 

rezultātiem, kā arī izmantoti a/s “Ģeoserviss” inženierģeoloģiskajā datu bankā esošie 

laukumam piegulošajā apkārtnē dažādos objektos un dažādos gados veiktās 

inženierģeoloģiskās izpētes materiāli. 

Ģeoloģisko griezumu veidojošo grunšu fizikāli - mehānisko īpašību normatīvos 

un aplēses rādītājus skat. pārskata teksta gala tabulā. 

 

Ģeoloģisko griezumu līdz izpētes dziļumam 11.0 – 11.7 m pārstāv šādi grunšu 

veidi (IĢE): 

 

Augsne (slānis 2) – smilšaina, vāji l īdz vidēji humusēta, irdena, mitra, satur 

augu atl iekas un augu sakņu sistēmu. Organikas saturs „Iom” augsnē līdz 3.3 – 6.7%. 

Sagatavojot laukumu celtniecībai, augsnes kārta jānoņem, tā izmantojama 

labiekārtošanas un apzaļumošanas darbiem. 

 

Zem augsnes kārtas l īdz gruntsūdens l īmenim – līdz 2.37 – 2.75 m dziļumam 

(līdz abs.atzīmēm 7.18 – 7.28 m vjl) ģeoloģ isko griezumu pārstāv mitras smalkas un 

putek ļainas smiltis , vietām mālainas un ar plānām mālsmilts kārtiņām. 

 

Smalkas smiltis vidē j i  bl īvas (slānis 7’’a), atsevišķās vietās ar plānām ( l īdz 0.30 

m) bl īvām (slānis 7’a) kārtiņām. 

Putek ļainas smilt is irdenas (slānis 6’’’)  un vidē j i  bl īvas (slānis 6’’) .  

 

Mitro putek ļaino un smalko smilšu īpašību rādītāji:  

 
Putekļaina smilts 

irdena 
Slānis 6’’’ 

Putekļaina smilts 
vidēji blīva 
Slānis 6’’ 

Smalka smilts  
vidēji blīva 
Slānis 7’’a 

Smalka smilts  
blīva 

Slānis 7’a 

Granulometriskais sastāvs  (%):  

- rupja frakcija ( 2.0-0.5 mm) 0.8 1.0 – 3.8 

- vidēji rupja frakcija ( 0.5-0.25 mm) 6.4 19.2 – 40.8 

- smalkā frakcijas ( 0.25-0.1 mm) 58.4 51.2 – 67.6 

- putekļu frakcija ( 0.10-0.005 mm) 33.1 5.5 – 12.2 

- mālu frakcija ( <0.005 mm) 1.3 - 
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Dabīgās nogāzes leņķis “ψ” (grādos) –   

sausā stāvoklī 32 30 – 31 

ūdenspiesātinātai 30 29 – 30 

Filtrācijas koeficients “k” (m/dnn)  - pēc 
laboratorija sanalīzēm un pēc 
granulometriskā sastāva 

0.5 – 1.0 <0.5 4.5 – 9.0 3.5 – 6.0 

Normatīvais grunts blīvums “” (g/cm3) 1.66 1.68 1.76 1.82 

Porainības koeficients “e” 0.82 – 0.85 0.76 – 0.78 0.70 0.56 – 0.57 

Normatīvā īpatnējā pretestība zondes 
konusam “q”(MPa) 

2.06 3.58 6.98 11.18 

 

 

Zem gruntsūdens l īmeņa l īdz 3.60 – 6.30 m dzi ļumam (l īdz abs.atz īmēm 3.51 – 

6.13 m vjl) griezumu veido ūdenspiesātinātas smalkas un vidē j i  rupjas smilt is ar 

putek ļaina smilšmā la starpslāņ iem (slānis 15)  un plānām smilšmāla kārtiņām. 

 

Smalkās smiltis vidē j i  bl īvas (slānis 7’’) , 0.4 – 1.45 m biezu slāņu veidā 

apsekotas uzreiz zem gruntsūdens līmeņa. 

 

Vidē j i  rupjās smiltis vidē j i  bl īvas (slāņ i  8’’a un 8’’) un irdenas (slānis 8’’’) . Vidēji 

blīvajās smiltīs atsevišķās vietās (SZP – 3)  konstatētas plānas (līdz 0.6 m) blīvas 

starpkārtas (slānis 8’).  

Vidē j i  rupja smilts irdena (slānis 8’’’)  ar biežām mālainām kārtiņām apsekota 

urb.№2 un SZP – 1 un SZP – 3. Irdenā slāņa biezums 0.4 – 1.1 m robežās. 

 

Šo smalko un vidēji rupjo smilšu īpašību rādītāji: 

 
Smalka smilts 

vidēji blīva 
Slānis 7’’ 

Vidēji rupja 
smilts irdena 

Slānis 8’’’ 

Vidēji rupja 
smilts vidēji 

blīva 
Slānis 8’’a 

Vidēji rupja 
smilts vidēji 

blīva 
Slānis 8’’ 

Vidēji rupja 
smilts blīva 

Slānis 8’ 

Granulometriskais sastāvs  (%):  

- rupja frakcija ( 2.0-0.5 mm) 2.4 11.6 – 19.6 

- vidēji rupja frakcija ( 0.5-0.25 mm) 18.4 41.6 – 60.8 

- smalkā frakcijas ( 0.25-0.1 mm) 72.0 20.0 – 35.6 

- putekļu frakcija ( 0.10-0.005 mm) 7.2 3.2 – 7.6 

- mālu frakcija ( <0.005 mm) - - 

Normatīvais grunts blīvums “” (g/cm3) 1.97 1.96 2.01 2.04 2.08 

Porainības koeficients “e” 0.70 – 0.72 0.75 – 0.76 0.65 0.60 – 0.62 0.52 

Normatīvā īpatnējā pretestība zondes 
konusam “q”(MPa) 

6.30 2.22 4.89 9.12 14.32 

 

Putek ļains smilšmā ls (slānis 15)  ar biežām smilts kārtiņām, mīksti plastisks un 

sīksti plastisks, 0.6 – 1.70 m biezu slāņu veidā konstatēts augstāk minēto smilšu 
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slāņkopā projektējamās mājas laukuma ziemeļu daļā – urb.№№ 1 – 3 un SZP – 1. 

Plānas smilšmāla kārtiņas apsekotas arī minēto smilšu slāņos visa laukuma robežās. 

 

Smilšmāla īpašību rādītāji:  

Dabīgais mitrums “W” (%)                                  25.2 – 27.6 

Mitrums uz plūstamības robežas “WL” (%) 31.6 – 33.8 

Mitrums uz drupšanas robežas “WP” (%)   16.6 – 19.0 

Plastiskuma skaitlis “IP” 13.1 – 15.8 

Plūstamības rādītājs (konsistence) “IL” 
0.58 – 0.61 (mīksti plastisks) 

0.47 (sīksti plastisks) 

Normatīvais grunts blīvums “” (g/cm3) 1.92 

Porainības koeficients “e” 0.75 – 0.85 

Normatīvā īpatnējā pretestība zondes konusam “q”(MPa) 0.81 

 
 

 

Zem visām augstāk minētām grunt īm no 3.6 – 6.3 m dzi ļuma (no abs.atz īmēm 

3.51 – 6.13 m vjl)  griezuma apakšējo daļu veido bl īva saguluma smalkas (slānis 7’) un 

putek ļainas (slāņ i  6’ un 6’a) smiltis . 

Urbumos un zondēšanas vietās apsekotais blīvo smilšu slāņkopas biezums 4.70 

– 7.40 m robežās. 

 

Blīvo smalko un putekļaino smilšu īpašību rādītāji:  

 
Smalka smilts blīva 

Slānis 7’ 
Putekļaina smilts blīva 

Slānis 6’ 
Putekļaina smilts blīva 

Slānis 6’a 

Granulometriskais sastāvs  (%):  

- rupja frakcija ( 2.0-0.5 mm) 0.1 – 0.7 0.1 – 0.9 

- vidēji rupja frakcija ( 0.5-0.25 mm) 5.2 – 13.6; 1 gad. 20.8 1.6 – 3.6 

- smalkā frakcijas ( 0.25-0.1 mm) 64.4 – 82.0 51.6 – 67.2 

- putekļu frakcija ( 0.10-0.005 mm) 6.8 – 11.1; 2 gad.20.4 un 21.0 no 28.0 – 28.8 līdz 39.5 – 43.9 

- mālu frakcija ( <0.005 mm) - - 

Normatīvais grunts blīvums “” (g/cm3) 2.10 2.11 2.04 

Porainības koeficients “e” 0.50 – 0.52 0.50 0.55 

Normatīvā īpatnējā pretestība zondes 
konusam “q”(MPa) 

24.38 25.15 11.71 
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4. Hidroģeoloģiskie apstākļi  

 

Projektējamās mājas laukumā līdz izpētes dziļumam 17.0 – 17.7 m konstatēts 

pirmais no zemes virsmas pazemes ūdens horizonts – gruntsūdens, piesaistīts 

kvartāra smilšainajiem nogulumiem. 

Gruntsūdens līmenis lauka izpētes darbu laikā (26.08. un 01.-02.09.2014.) 

inženierģeoloģiskajos izstrādnēs – urbumos un statiskās zondēšanas punktos 

piemērīts 2.37 – 2.75 m dziļumā no zemes virsmas, jeb uz abs.atzīmēm 7.18 – 7.28 m 

vjl. 

Piemērītos līmeņus var pieņemt kā augstākus par gada vidējiem, jo lauka 

izpētes darbi veikti tūlīt pēc ilgstoša intensīva lietus perioda. 

Neskatoties uz ūdens saturošo smilšu labajām fi l trācijas īpašībām kā papildus 

faktors augstajiem gruntsūdens līmeņiem ir laukuma un tā apkārtnes līdzenais reljefs 

bez izteikta gruntsūdens noteces virziena. 

Kompleksai apbūvei paredzētā l ielā zemes gabala ziemeļu daļā a/s 

„Ģeoserviss” 2008.gadā veiktās izpētes laikā gruntsūdens līmeņi urbumos piemērīti – 

marta mēnesī uz abs.atzīmēm 6.92 – 8.14 m vjl (ekstremāli augsti – siltā, nokrišņiem 

bagātā ziema) un aprīlī – maijā uz abs.atzīmēm 6.50 – 7.73 m vj l. Aprīļa – maija līmeņi 

vēl ir 0.2 – 0.6 m augstāki par gada vidējiem. 

Ņemot vērā smalko un vidēji rupjo smilšu fi l trācijas koeficientus 

nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšanai projektējamās mājas 

būvbedrē izmantojama adatfi ltru iekārta. 

Gruntsūdens kā ķīmiskā vide ir nedaudz agresīvs (klase XA1) betonam pēc 

agresīvās ogļskābes CO2
 satura 16.5 mg/l pie klases XA1 robežvērtībām ≥15 un ≤30 

mg/l. Pārējo agresivitāti noteicošo ķīmiskā sastāva komponentu saturs ir mazāks par 

LVS EN 206-1 „Betons. Tehniskie noteikumi” norādītajām agresivitātes robežvērtībām.  

Gruntsūdens paraugu testēšanas rezultātus skat. 6.teksta pielikuma 5.lapā. 

 

 

5. Slēdziens  

 

1. Celtniecības apstākļus projektējamās mājas laukumā nosaka inženierģeoloģiskā 

griezuma augšējas daļas ģeoloģiskā uzbūve, kur līdz 3.6 – 5.4 m dziļumam (līdz 

abs.atzīmēm 4.53 – 6.13 m vjl)vidēji blīvo smilšu nogulumos konstatēti irdenu 

smilšu un putekļaina smilšmāla starpslāņi. 

2. l īdz gruntsūdens līmenim – līdz 2.37 – 2.75 m dziļumam (līdz abs.atzīmēm 7.18 

– 7.28 m vjl) apsekoti 0.5 – 1.3 m biezi irdenas putekļainas starpslāņi (griezumā 

– slānis 6’’’). Zem gruntsūdens līmeņa šinī griezuma daļā izplatīta irdena vidēji 
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rupja smilts (slānis 8’’’) un mīksti plastisks – sīksti plastisks smilšmāls (slānis 

15). Irdenās smilts starpslāņu biezums 0.4 – 1.1 m un smilšmāla 0.6 – 1.7 m. 

3. Kā gruntspamatne zem projektējamiem pamatiem izmantojamas dažāda 

granulometriskā sastāva vidēji blīvas un blīvas smilt is. 

4. Pamatu aprēķini jāveic ņemot vērā projektējamās mājas slodzes un izmantojot 

pārskata teksta gala tabulā dotos griezumu veidojošo grunšu fizikāli – 

mehānisko īpašību rādītājus. 

5. Gruntis griezuma augšējā daļā nav agresīvas betonam – sulfātjonu SO4
2-  saturs ir 122.0 

– 229.0 mg/kg pie LVS EN 206 – 1 „Betons. Tehniskie noteikumi” norādītās 

agresivitātes robežvērtības ≥2000 mg/kg. Attiecībā pret tēraudu gruntis raksturojas ar 

zemu un vidēju koroziālo aktivitāti – katodstrāvas vidējais blīvums „ik” ir 0.020 – 

0.190 A/m2 pie GOST 9.602-2005 „Pazemes būves” norādītajām vidējās korozitātes 

robežvērtībām 0.05 – 0.20 A/m2. Grunts paraugu testēšanas rezultātus skat. 6.teksta 

pielikuma 4.lapā. 

6. Normatīvais sasaluma dziļums, kas iespējams reizi 10 gados, mālainai grunti j ir  

115 cm un smilšainai gruntij  ir  137 – 138 cm (LBN 003 – 01 „Būvklimatoloģija” 

19.tabulas 6.attēls).  

7. Gruntsūdens līmenis izstrādnēs piemērīts (26.08.–02.09.2014.g.) 2.37 – 2.75 m 

dziļumā no zemes virsmas (uz abs.atzīmēm 7.18 – 7.28 m vjl). Piemērītos 

līmeņus var pieņemt kā augstākus par gada vidējiem un tuvus maksimālajiem. 

Zemes gabala ziemeļu daļā a/s „Ģeoserviss” veiktās izpētes laikā 2008.gadā 

martā gruntsūdens līmeņi fiksēti uz abs.atzīmēm 6.92 – 8.14 m vjl (ekstremālie 

līmeņi) un aprīlī – maijā uz abs.atzīmēm 6.50 – 7.73 m vjl (augstāki par gada 

vidējiem). Gruntsūdens kā ķīmiskā vide ir nedaudz agresīvs (klase XA1) 

betonam – agresīvās ogļskābes CO2
 saturs ir 16.5 mg/l pie klases XA1 

robežvērtībām ≥15 un ≤30 mg/l. Pārējo agresivitāti noteicošo ķīmiskā sastāva 

komponentu saturs ir mazāks par agresivitātes robežvērtībām.  

Gruntsūdens paraugu testēšanas rezultātus skat. 6.teksta pielikuma 5.lapā. 
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GRUNTS	FIZIKĀLI	–	MEHĀNISKO	ĪPAŠĪBU	RĀDĪTĀJI	

 
 

 Grunts nosaukums Porainības 
koeficients 

“e” 

Grunts blīvums “ρ“, 
g/cm3 

Iekšējās berzes 
leņķis ““, 

grādos

Saiste “C”, kPa Deformācijas 
modulis “E”, 

MPa 

Īpatnējā 
pretestība 

zondes 
konusam 

“q”,  
MPa ρn ρo.95 ρ0.85  n 

 

0.95 

 

0.85 
C n C 0.95 C 0.85 

 
Gruntis mitras 

2 Augsne  
 

1.55-
1.60   

Jānoņem 
- 

6’’’ 
6’’ 

Putekļaina smilts 
irdena,  
vidēji blīva 

0.82-0.85 
0.76-0.78 

1.66 
1.68 

1.63 
1.66 

1.64 
1.67 

27 
28 

24 
26 

26 
27 

1.5 
2 

- 
1 

1 
2 

7-8 
10 

2.06 
3.58 

7’’a 
7’a 

Smalka smilts –  
vidēji blīva, 
 blīva 

0.70 
0.56-0.57 

1.76 
1.82 

1.73 
1.78 

1.74 
1.80 

32 
35 

30 
33 

31 
34 

2 
3.5 

1 
2 

1 
2.5 

25 
36 

6.98 
11.18 

 
Gruntis ūdenspiesātinātas 

6’a 
6’ 

Putekļaina smilts 
blīva 
blīva 

0.55 
0.50 

2.04 
2.11 

2.00 
2.08 

2.01 
2.10 

33 
37 

31 
36 

32 
36 

5.5 
8 

4.5 
6 

5 
7 

28 
>34 

11.71 
25.15 

7’’ 
7’ 

Smalka smilts –  
vidēji blīva, 
blīva 

0.70-0.72 
0.50-0.52 

1.97 
2.10 

1.95 
2.07 

1.96 
2.09 

32.5
37 

30 
35 

32 
36 

2 
6 

1 
4 

2 
5 

18 
>36 

6.30 
24.38 

8’’’ 
8’’ 
8’’a 
8’ 

Vidēji rupja smilts –  
irdena,  
vidēji blīva,  
vidēji blīva, 
blīva 

0.75-0.76 
0.60-0.62 

0.65 
0.52 

1.96 
2.04 
2.01 
2.08 

1.92 
2.01 
1.98 
2.05 

1.94 
2.04 
2.00 
2.06 

30 
37 
35 
38 

28 
34 
33 
35 

29 
36 
34 
37 

1 
2 
1 

2.5 

- 
- 
- 
1 

- 
1 
- 
1 

9 
27 
18 
35 

2.22 
9.12 
4.89 

14.32 

15 

Putekļains smilšmāls 
mīksti plastisks līdz 
sīksti plastisks 0.75-0.80 1.92 1.88 1.90 18 14 16 22 18 20 6-8 0.81 

 
 
 
 
 
 

       Sastādija: 

 

       Izpilddirektore   L.Moldane 
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		Akciju	sabiedrība	

       
 
 

URBUMA № 1 APRAKSTS 
 
NOVIETOJUMS:    mājas laukums  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 9.98 m vjl.   URBŠANAS DATUMS 01.09.2013. 
GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS  2.75 m (7.23 m vjl)  
 

№ p.k. 
Slāņa № 
griezu-

mā 

Slāņa pamatne 
Slāņa 

biezums 
Grunts apraksts 

Ieža stiprība un 
mitrums Abs. 

atzīme 
Dziļums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  2 9.68 0.30 0.30 Augsne – smilšaina, tumši pelēka, ar augu 
saknēm un atliekām; organikas „Iom” saturs 
4.1% 

Irdena, mitra 

2.  7’’a 7.23 2.75 2.45 Smalka smilts ar vidējās frakcijas ( 0.5-
0.25mm) saturu 25.6-26.0%; dzeltenpelēka, 
no 1.8 m pelēka 

Vidēji blīva, mitra 

3.  7’’ 5.78 4.20 1.45 Smalka smilts pelēka Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

4.  15 4.78 5.20 1.00 Putekļains smilšmāls ar biežām smilts 
kārtiņām, brūns 

Mīksti plastisks 
(IL = 0.61) 

5.  7’ -1.02 11.00 5.80 Smalka smilts brūni pelēka Blīva, 
ūdenspiesātināta 

 
 

URBUMA № 2 APRAKSTS 
 
NOVIETOJUMS:    mājas laukums  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 9.81 m vjl.   URBŠANAS DATUMS 02.09.2013. 
GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS  2.60 m (7.21 m vjl)  
 

№ p.k. 
Slāņa № 
griezu-

mā 

Slāņa pamatne 
Slāņa 

biezums 
Grunts apraksts 

Ieža stiprība un 
mitrums Abs. 

atzīme 
Dziļums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  2 9.66 0.15 0.15 Augsne – smilšaina ar augu saknēm, pelēka 
(organika „Iom” 3.3%) 

Irdena, mitra 

2.  7’’a 9.11 0.70 0.55 Smalka smilts rudi brūna Vidēji blīva, mitra 
3.  6’’’ 8.61 1.20 0.50 Putekļaina smilts mālaina, pelēka Irdena, mitra 
4.  7’’a 7.21 2.60 1.40 Smalka smilts ar vidējās frakcijas ( 0.5-

0.25mm) saturu 32.8%; brūna ar pelēku 
nokrāsu 

Vidēji blīva, mitra 

5.  8’’a 6.71 3.10 0.50 Vidēji rupja smilts brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

6.  15 6.11 3.70 0.60 Putekļains smilšmāls brūns, ar smilts 
kārtiņām 

Mīksti plastisks 
(IL = 0.58) 

7.  8’’’ 5.01 4.80 1.10 Vidēji rupja smilts pelēkbrūna, ar 
smilšmāla kārtiņām 

Irdena, 
ūdenspiesātināta 

8.  8’’ 3.51 6.30 1.50 Vidēji rupja smilts pelēkbrūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

9.  7’ -1.19 11.00 4.70 Smalka smilts brūna, no 8.1 m ar 
pelēkzilganiem plankumiem 

Blīva, 
ūdenspiesātināta 
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					Akciju	sabiedrība	

       
 

 
 
 

URBUMA № 3 APRAKSTS 
 
NOVIETOJUMS:    mājas laukums  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 9.93 m vjl.   URBŠANAS DATUMS 01.09.2013. 
GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS  2.70 m (7.23 m vjl)  
 

№ p.k. 
Slāņa № 
griezu-

mā 

Slāņa pamatne 
Slāņa 

biezums 
Grunts apraksts 

Ieža stiprība un 
mitrums Abs. 

atzīme 
Dziļums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  2 9.73 0.20 0.20 Augsne – smilšaina ar augu saknēm un 
atliekām, tumši pelēka 

Irdena, mitra 

2.  7’’a 7.23 2.70 2.50 Smalka smilts dzeltenbrūna , līdz 1.2 m ar 
rudi brūnām kārtām 

Vidēji blīva, mitra 

3.  8’’a 6.23 3.70 1.00 Vidēji rupja smilts oranždzeltena, no 3.0 m 
brūna 

Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

4.  15 4.53 5.40 1.70 Putekļains smilšmāls brūns, ar smilts 
kārtiņām,  

Sīksti plastisks 
(IL = 0.47) 

5.  7’ 2.73 7.20 1.80 Smalka smilts brūna Blīva, 
ūdenspiesātināta 

6.  7’ 0.43 9.50 2.30 Smalka smilts ar putekļu frakciju ( 0.1-
0.005mm) saturu 21%; pelēcīgi brūna 

Blīva, 
ūdenspiesātināta 

7.  7’ -1.07 11.00 1.50 Smalka smilts, brūna ar zilganpelēkiem 
ieslēgumiem 

Blīva, 
ūdenspiesātināta 

 
 
 
 

URBUMA № 4 APRAKSTS 
 
NOVIETOJUMS:    mājas laukums  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 9.73 m vjl.   URBŠANAS DATUMS 01.09.2013. 
GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS  2.55 m (7.18 m vjl)  
 

№ p.k. 
Slāņa № 
griezu-

mā 

Slāņa pamatne 
Slāņa 

biezums 
Grunts apraksts 

Ieža stiprība un 
mitrums Abs. 

atzīme 
Dziļums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  2 9.53 0.20 0.20 Augsne – smilšaina, ar augu sakņu sistēmu, 
tumši pelēka  

Irdena, mitra 

2.  7’’a 8.63 1.10 0.90 Smalka smilts rudi brūna Vidēji blīva, mitra 
3.  6’’’ 7.33 2.40 1.30 Putekļaina smilts ar mālainām kārtiņām, 

gaiši pelēka 
Irdena, mitra 

4.  8’’a 6.13 3.60 1.20 Vidēji rupja smilts brūni pelēka Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

5.  6’ -1.27 11.00 7.40 Putekļaina smilts pelēkbrūna Blīva, 
ūdenspiesātināta 

 
 
 
 
 

OBJEKTS:  5-stāvu dzīvojamā māja Ulbrokas ielā b/n 
(kad.№ 01001212879) Rīgā (I.kārta) 
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					Akciju	sabiedrība	

       
 

 
 
 

URBUMA № 5 APRAKSTS 
 
NOVIETOJUMS:    mājas laukums  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 9.84 m vjl.   URBŠANAS DATUMS 02.09.2013. 
GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS  2.60 m (7.24 m vjl)  
 

№ p.k. 
Slāņa № 
griezu-

mā 

Slāņa pamatne 
Slāņa 

biezums 
Grunts apraksts 

Ieža stiprība un 
mitrums Abs. 

atzīme 
Dziļums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  2 9.59 0.25 0.25 Augsne – smilšaina ar augu sakņu sistēmu 
un augu atliekām, pelēka 

Irdena, mitra 

2.  7’’a 8.74 1.10 0.85 Smalka smilts dzeltenīgi oranža  Vidēji blīva,  
mitra 

3.  6’’ 7.84 2.00 0.90 Putekļaina smilts gaiši pelēka, mālaina  Vidēji blīva,  
mitra 

4.  7’’a 7.24 2.60 0.60 Smalka smilts pelēkbrūna Vidēji blīva,  
mitra 

5.  7’’ 6.64 3.20 0.60 Smalka smilts ar vidējās frakcijas ( 0.5-
0.25mm) saturu 37.2% 

Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

6.  8’’a 5.64 4.20 1.00 Vidēji rupja smilts pelēkbrūna, ar 
smilšmāla kārtiņām 

Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

7.  6’ 3.94 5.90 1.70 Putekļaina smilts brūna Blīva, 
ūdenspiesātināta 

8.  7’ 0.54 9.30 3.40 Smalka smilts brūna  Blīva, 
ūdenspiesātināta 

9.  6’ -1.16 11.00 1.70 Putekļaina smilts, brūna ar zilganpelēkām 
kārtiņām 

Blīva, 
ūdenspiesātināta 

 
 
 

URBUMA № 6 APRAKSTS 
 
NOVIETOJUMS:    mājas laukums  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 9.63 m vjl.   URBŠANAS DATUMS 01.09.2013. 
GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS  2.375 m (7.26 m vjl)  
 

№ p.k. 
Slāņa № 
griezu-

mā 

Slāņa pamatne 
Slāņa 

biezums 
Grunts apraksts 

Ieža stiprība un 
mitrums Abs. 

atzīme 
Dziļums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  2 9.43 0.20 0.20 Augsne – smilšaina tumši pelēka, ar augu 
sakņu sistēmu (organika „Iom” 6.7%) 

Irdena, mitra 

2.  7’’a 8.83 0.80 0.60 Smalka smilts oranždzeltena Vidēji blīva,  
mitra 

3.  7’’a 7.23 2.40 1.60 Smalka smilts ar vidēji rupjās frakcijas ( 
0.5-0.25mm) saturu 40.8%, pelēka, no 1.8m 
dzeltenīgi brūna 

Vidēji blīva,  
mitra 

4.  8’’ 3.83 5.80 3.40 Vidēji rupja smilts brūni pelēka Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

OBJEKTS:  5-stāvu dzīvojamā māja Ulbrokas ielā b/n 
(kad.№ 01001212879) Rīgā (I.kārta) 

PASŪTĪJUMA Nr. 804112 



Detālplānojums zemes vienībai  Ulbrokas ielā (kadastra apz. 0100 121 2879) 
Pielikumi (izpētes) 

 
 

SIA “Grupa93”, 2016.gads 
 

5.  7’ -1.37 11.00 5.20 Smalka smilts pelēkbrūna, no 8.8 m 
dziļuma putekļaino frakciju ( 0.1-
0.005mm) saturs līdz 20% 

Blīva, 
ūdenspiesātināta 


