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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Įvadas 

UAB „Gaonas” pagal URS INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT UK LIMITED 

filialo užsakymą atliko Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena papildomus žvalgybinius inžinerinius geologinius tyrimus skirtus specialiojo 

plano parengimui. Tyrimų vieta užima didelį plotą, kuris driekiasi nuo Kauno miesto iki Lietuvos 

ir Latvijos valstybių sienos (1 pav.). 

 
1 pav. Europinio standarto geležinkelio linijos 4 alternatyvų situacijos schema 

 

Šių žvalgybinių inžinerinių geologinių–geotechninių (IGG) tyrimų tikslas preliminariai 

nustatyti tiriamosios vietovės inžinerines geologines sąlygas. Tyrimo uždaviniai: išgręžti tyrimų 

gręžinius, paimti gruntų mėginius granuliometrinei analizei bei pavadinimų nustatymui. 
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 Žvalgybiniai IGG tyrimai atlikti yrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai 

geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1], STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone [2], taip pat vadovaujantis užsakovo 

pateikta technine užduotimi (1 priedas) ir su užsakovu ir Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) 

suderinta tyrimų programa (2 priedas). Tyrimų programos įvertinimo kopija pateikta 3 priede. 

IGG tyrimus sudarė penki darbų etapai: vietovės apžiūra, archyvinės medžiagos ir geologinių 

žemėlapių analizė, lauko tyrimai ir laboratoriniai grunto tyrimai bei ataskaitos parengimas. 

Lauko darbus sudarė dviejų gręžinių gręžimas ir geofizikiniai darbai. Gręžimo darbai 

vyko gegužės mėnesį. Gręžimo darbus atlikto UAB „Geologai“, gręžimo meistras Z. 

Valiukevičius. Gręžinių gylis – 30,0 m. Bendras gręžinių metražas – 60,3 m. Gręžimo metu gauti 

duomenys pateikti gręžinių stulpeliuose 8 priede. UAB „Geobaltic“ leidimas tirti žemės gelmes 

pateiktas 4.2 priede, UAB „Geologai“ – 4.3 priede. Tyrimų vietovės (4 alternatyvių trasų) ir 

papildomos atšakos per karstinį rajoną situacijos schema pateikta 5 priede. Gręžinių ir 

geofizikinių tyrimų vietų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis pateiktas 6 priede. 

 Darbų tvarka aprašyta darbų programoje (2 priedas), kuri patvirtina Lietuvos geologijos 

tarnybos (3 priedas). Pagal eiliškumą atlikti geofizikiniai tyrimai per visą trasos atkarpos dalį, 

kertančią karstinį rajoną. Pagal elektrinės tomografijos rezultatus LGT specialistai parinko dviejų 

gręžinių vietas. 

Grunto bandinių ėmimas, transportavimas ir saugojimas atitinka standarto LST CEN ISO 

22475-1:2006 reikalavimus. UAB „Gaonas“ leidimas tirti žemės gelmes pateiktas 4.1 priede. 

Laboratoriniai grunto tyrimai buvo atlikti Vilniaus universiteto inžinerinės geologijos 

laboratorijoje. Šių tyrimų metu, pagal techninę užduotų ir darbų programą buvo atlikta gruntų 

granuliometrinė analizė. Grunto granuliometrinės sudėties tyrimas atliktas pagal standartą LST 

CEN ISO/TS 17892 – 4:2004. Iš viso atlikta 15 laboratorinių bandymų. Iš jų: 13 smulkių gruntų 

granuliometrinės sudėties nustatymų hidrometro metodu ir 2 rupių gruntų granuliometrinės 

sudėties bandymų sietų metodu. Gauti rezultatai pateikti 7 priede. 

Vandens cheminės analizės ir agresyvumo betonui nustatymas buvo atliktas UAB 

„Vandens tyrimai“ laboratorijoje. Tyrimų rezultatai pateikti 10 priede. Pagal darbų programą 

buvo numatyta atlikti soties kalcio deficito nustatymą, tačiau gręžinių vietose aptikus molinius 

gruntus, šis punktas buvo neįgyvendintas dėl neaptiktų sukarstėjusių nuogulų. 

Tyrimų ataskaitą parengė inžinierius geologas D. Urbaitis. 

Matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1]. 
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Gruntų lauko aprašymas ir klasifikacija atlikta atitinkamai pagal LST EN ISO 14688-1 

[3], LST EN ISO 14688-2 [4] ir LST EN ISO 14689-1 [5]. 

 

2. Bendrieji duomenys 

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo 

plano koncepcijai buvo pasiūlytos 4 alternatyvos [7], kurioms 2015 m. sausio-vasario mėn. buvo 

atlikti žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai pagal STR1.04.02:2011. 

Pasikeitus numatomai geležinkelio linijos vietai greta Lietuvos – Latvijos sienos (susikirtimo 

taškas), papildomai buvo atlikti (naujai) trasos atkarpai žvalgybiniai inžineriniai geologiniai 

tyrimai. Trasa kerta Šiaurės Lietuvos karstinį rajoną, todėl tyrimai buvo vykdomi prisilaikant 

STR 1.04.03:2012 ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame 

rajone“. Tyrimai atlikti konkrečiai trasos daliai kertančiai karstinio rajono ribą. Numatyta trasos 

atkarpa driekiasi pro Namajūnų ir Dagių k., Pasvalio raj. 

 

2.1. Geomorfologinė situacija 

Tyrimų ploto reljefo genezė yra įvairi: glacialinio ir prie Mūšos upės fliuvialinio tipo. Pagal 

Lietuvos geomorfologinį rajonavimą alternatyvų teritorijos patenka į Pabaltijo žemumų sritį, 

kurioje vyrauja limnoglacialinės ir glacialinės lygumos. Elektrinės tomografijos tyrimų vietų 

absoliutinis aukštis svyruoja 22,0 – 29,0 m intervale [2 pav.] ir likus ~ 300 m iki Mūšos upės 

sumažėja iki 15,0 m (Mūšos upės vandens lygis ~ 15,0 m).  

 
2 pav. Elektrinės tomografijos tyrimų vietų reljefo profilis (pagal www.geoportal.lt) 

 

2.2. Technogeninė situacija 

Tyrimų vietovėje vyrauja žemės ūkio teritorijos – dirbami laukai, kuriuose retai išsidėstę 

gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Ši teritorija yra padengta drenažo tinklų ir griovių sistema. Taip 

pat tyrinėtame plote yra žvyrkelių ir asfaltuotų kelių tinklas. Tyrimo plotuose potencialių taršos 
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židinių, kurie keltų pavojų gruntams ir požeminiam vandeniui (pagal LGT žemėlapį – 

Potencialūs geologinės taršos židiniai - PTŽ) yra išskirta dviejose vietose. Greta Baltpamūšio k. 

Esantis technikos kiemas (PTŽ – 1267) ir galvijų ferma (PTŽ – 1268), kurie traktuojami kaip 

vidutinio pavojaus vertinant galimybę užteršti tiek gruntą, tiek požeminį ar paviršinį vandenį. 

PTŽ – 1267 nuo trasos atkarpos yra ~ 180 m, o PTŽ – 1268 ~ 450 m. 

 

3. Geofizikiniai tyrimai (Elektrin ė tomografija) ir geologinė sandara 

Geofizikinius darbus atliko UAB „Geobaltic“. Buvo naudotas elektrinės tomografijos metodas.  

Elektrinė tomografija (ET) – tai vienas iš geofizinės žvalgybos metodų, jungiantis savyje 

du gerai žinomus metodus: elektrinį profiliavimą (EP) ir vertikalų elektrinį zondavimą (VEZ). 

Principinė ET taikymo galimybė geologiniuose, hidrogeologiniuose, archeologiniuose ir kt. 

tyrimuose pagrįsta tuo, kad gruntai ir uolienos, sudarančios geologinį pjūvį skiriasi vieni nuo kitų 

savitąja elektrine varža (toliau varža), kurios dydį savo ruožtu apsprendžia uolienos struktūra, 

talpinamo vandens kiekis ir jo mineralizacija. 

Galutinis ET rezultatas – tai geoelektrinis modelis, kuriame požeminė struktūra skaidoma 

į atskirus objektus, turinčius skirtingą varžą. Gauto modelio geologinė interpretacija priklauso 

nuo konkrečios geoelektrinės situacijos, tačiau pačiu bendriausiu atveju galima teigti, kad varža 

auga mažėjant vandens kiekiui uolienoje bei jo mineralizacijai, t.y. kuo mažiau vandens 

uolienoje ir jame ištirpusių druskų – tuo aukštesnė uolienos varža. Savo ruožtu vandens kiekis 

uolienoje priklauso nuo jos porų tūrio ir porų prisotinimo vandeniu laipsnio. Ypatingas elektros 

srovės tekėjimo atvejis fiksuojamas molingose uolienose, kadangi molio dalelės uolienoje prie 

visų kitų lygių sąlygų žymiai mažina varžą ir tas varžų mažėjimas proporcingas molio 

koncentracijai. 

Elektrinės tomografijos (ET) tyrimo planas matomas žemiau esančiuose paveiksluose. 

Tyrimo metu buvo atlikti matavimai penkiuose profiliuose. Tyrimai buvo atlikti naudojant 

Venerio α elektrinės žvalgybos liniją. Tyrimo gylis 45 m. Geoelektrinių pjūvių koordinatės LKS-

94 sistemoje pateiktos 6 priede.  

Žemiau pateikti elektrinės tomografijos geoelektriniai pjūviai [3 – 7 paveikslai]. Visi 

pjūviai pateikti su vienoda savitųjų elektrinių varžų skale. Gylių skalės atskaitos pradžia (nulinis 

aukštis) yra žemės paviršius. 

1 Geoelektrinis pjūvis Šiaurė – Pietūs. Apytiksliai tyrimų vietoje ~ 300 m atstumu nuo 

Mūšos upės yra reljefo peraukštėjimas, tai atsispindi ir geoelektriniame pjūvyje, kur iki panašaus 

atstumo nuo matavimų pradžios išskiriamas pirmas sluoksnis, kurio savitosios elektrinės varžos 
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svyruoja nuo 60 iki 100 Ohmm ir jo gylis siekia iki 9 – 11 m nuo esamo žemės paviršiaus. Pagal 

tai galima spręsti, kad čia kvartero nuogulų storis yra labai mažas ir siekia iki 6,0 m gylio prie 

upės. Apskritai visame profilyje vyrauja sąlyginai neaukštos savitosios elektrinės varžos ir nė 

vienam iš profilių neviršija 100 Ohmm. Nuo profilio vidurio (300 m) išsiskiria kvartero 

nuogulos, kurių storis kinta iki 9 – 12 m gylio. Šis sluoksnis pasižymi žemesnėmis savitosiomis 

elektrinėmis varžomis 30 – 60 Ohmm (moreninis smėlingas dulkingas molis, smėlis). Giliau, 

ypatingai pirmoje profilio dalyje užfiksuotos mažos sav. elektrinės varžos – 20-40 Ohmm. 

Tikėtina jog tai viršutinio devono Pamūšio svitos moliai. Einant gilyn savitosios elektrinės 

varžos nuosekliai didėja (iki 100 Ohmm), tikėtina jog nuo 34 – 37 m gylio pereina į dolomito 

sluoksnius. Apatinis sluoksnis išreikštas pakankamai tolygiai, su nedideliais pabangavimais (tai 

priklauso ir nuo žemės paviršiaus reljefo). Antroje profilio dalyje, nuo 300 iki 600 m sav. 

elektrinių varžų vertės šiek tiek padidėja (35 – 100), bet aiškaus sluoksniuotumo nėra. Galima 

manyti jog čia molingų nuogulų yra šiek tiek mažiau.  

 
3 Pav. Geoelektrinis pjūvis išilgai 1 profilio. (Horizontalioje ašyje parodytas atstumas nuo profilio pradžios, m, 
vertikalioje – gylis nuo žemės paviršiaus; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai, dešinėje paveikslo dalyje – 
savitųjų elektrinių varžų skalė) 
 

2 Geoelektrinis pjūvis Šiaurė – Pietūs. Profilio atstumai nuo 600 iki 1071 m. Profilio viršutinė 

dalis atskiria kvartero nuogulas nuo devono. Tačiau aiškaus išskyrimo nesimato, sav. elektrinių 

varžų vertės kinta nuo 50 iki 100 Ohmm. Kvartero sluoksnis išskiriamas iki 6 – 13 m gylio. 

Antras sluoksnis, kuris yra iki 20 – 34 m gylio pasižymi žemomis sav. elektrinių varžų vertėmis, 

kurios kinta nuo 25 iki 50 Ohmm. Šis sluoksnis tikėtina yra sudarytas iš Pamūšio molių 

sluoksnių su dulkio ir smėlio tarpsluoksniais. Apatinėje profilio dalyje stebimos sąlyginai 

aukštos sav. elektrinių varžų vertės, kurios kinta nuo 60 iki 100 Ohmm. Profilio pabaigoje buvo 
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išgręžtas gręžinys ir buvo patvirtinta jog žemų varžų sluoksnį sudaro Pamūšio moliai, o viršutinė 

dalis, iki 13 m yra kvartero nuogulos (moreninis smėlingas dulkingas molis ir smulkus smėlis).  

 
4 Pav. Geoelektrinis pjūvis išilgai 2 profilio. (Horizontalioje ašyje parodytas atstumas nuo profilio pradžios, m, 
vertikalioje – gylis nuo žemės paviršiaus; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai, dešinėje paveikslo dalyje – 
savitųjų elektrinių varžų skalė, pjūvyje juoda linija pavaizduota gręžinio Nr. 2 vieta) 
  

Galime teigti jog apatinė dalis tikriausiai yra sudaryta iš Ystros svitos dolomitų, ypatingai 

tuose ruožuose, kur sav. elektrinių varžų vertės pakyla iki 80-100 Ohmm. 

 

3 Geoelektrinis pjūvis Šiaurė – Pietūs. Profilio atstumai nuo 0 iki 593 m ilgio. Profilio 

viršutinė dalis neturi aiškaus atskyrimo tarp kvartero ir devono nuogulų. Matome jog profilio  
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5 Pav. Geoelektrinis pjūvis išilgai 3 profilio. (Horizontalioje ašyje parodytas atstumas nuo profilio pradžios, m, 
vertikalioje – gylis nuo žemės paviršiaus; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai, dešinėje paveikslo dalyje – 
savitųjų elektrinių varžų skalė) 
pirmoje dalyje, atstumu nuo matavimo pradžios iki ~ 200 m sutinkami žemų varžų sluoksniai, 

kur Ohmm kinta nuo 25 iki 40. Didžioji dalis pjūvio yra sudaryta iš ganėtinai panašių nuogulų, 

kurių sav. elektrinių varžų vertės yra nuo 40 iki 60 Ohmm. Tik nuo 30 – 40 m gylio stebime 

padidėjusias varžų vertes, kurios siekia 70-100 Ohmm. Tai tikriausiai Ystros svitos dolomitai. 

 

4 Geoelektrinis pjūvis Šiaurės Rytai – Pietvakariai. Šis profilis labai panašus į prieš tai buvusį, 

vėl gi kvartero ir devono riba išskiriama labai sunkiai. Tačiau labai aiškiai atskiriame žemesnių 

savitųjų elektrinių varžų sluoksnius (30-40 Ohmm), kurie yra iki 30 – 42 m gylio. Apatinė dalis 

nuosekliai didėja iki 100 Ohmm. 

 
6 Pav. Geoelektrinis pjūvis išilgai 4 profilio. (Horizontalioje ašyje parodytas atstumas nuo profilio pradžios, m, 
vertikalioje – gylis nuo žemės paviršiaus; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai, dešinėje pjūvio dalyje – 
savitųjų elektrinių varžų skalė) 

 

5 Geoelektrinis pjūvis Šiaurės Rytai – Pietvakariai. Šiame profilyje kvartero nuogulos nuo 

devono atsiskiria aiškiau. Viršutinė profilio dalis, iki 6 – 8 m gylio yra sudaryta iš kvartero 

nuogulų. Sluoksnis pasižymi žemesnėmis savitosiomis elektrinėmis varžomis 30 – 50 Ohmm 

(moreninis smėlingas dulkingas molis, molingas dulkis). Einant gilyn savitosios elektrinės varžos 

nuosekliai didėja ir ryškiai išsiskiria antras sluoksnis su aukštomis sav. elektrinėmis varžomis 65 

– 100 Ohmm. Gali būti tai ar Pamūšio svitos cementuotas smiltainis ar dolomitizuotas molis. Po 
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šiuo sluoksniu, praktiškai iki tyrimu metu pasiekto gylio (45,0) aptinkamos žemesnių sav. 

elektrinių varžų sluoksniai, kurių vertės varijuoja nuo 33 iki 60 Ohmm ir tik pačioje pado 

apačioje varžos šiek tiek išauga iki 70-80 Ohmm. Tikėtina jog tai Pamūšio svitos moliai, ką ir 

patvirtina gręžimo metu gauti rezultatai. 

 
7 Pav. Geoelektrinis pjūvis išilgai 4 profilio. (Horizontalioje ašyje parodytas atstumas nuo profilio pradžios, m, 
vertikalioje – gylis nuo žemės paviršiaus; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai, dešinėje pjūvio dalyje – 
savitųjų elektrinių varžų skalė pjūvyje juoda linija pavaizduota gręžinio Nr. 1 vieta) 
  

 Pagal gręžinio Nr. 1 rezultatus matome, jog kvartero nuogulos aptiktos iki 8,2 m gylio. 

Giliau aptinkamos viršutinio devono Pamūšios svitos nuogulos, kurias iki 11,8 m gylio sudaro 

smiltainis ir po juo, iki 13,8 m gylio esantis silpnai sucementuotas smulkus smėlis. Po minėtomis 

nuogulomis, iki 30,0 m gylio aptinkama ištisinė Pamūšio molio storymė su žalsvai pilko dulkio 

tarpsluoksniais. 

 Priede Nr. 9 yra pateikti aplink planuojamą atkarpą per karstinį rajoną archyviniai 

gręžiniai ir jų numeriai. Deja greta linijos nėra nė vieno gręžinio, kurį būtų galima įtraukti į 

detalų elektrinės tomografijos rezultatų nagrinėjimą.  

Arčiausiai trasos yra gręžinys Nr. 28076. Pagal minėto gręžinio aprašymą kvartero 

storymė yra iki 8,4 m gylio, o giliau iki gręžimu pasiekto gylio (12,0 m) aptiktas Pamūšio svitos 

molis ir dulkis. Tai patvirtina ir mūsų tyrimų metu gautus rezultatus. Kiti gręžiniai (12000 ir 

12308) yra ~ 200 – 220 m nuo planuojamos trasos, netoli 2 gręžinio. Gręžinyje Nr. 12308 yra 

aprašytas gipsas su dolomito ir mergelio tarpsluoksniais (21,0 – 32,0 m gylyje). Gręžinys Nr. 
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31012 yra ~ 1 km į šiaurę nuo planuojamos geležinkelio linijos. Tame gręžinyje taip pat yra 

išskirtas itin didelis gipso su dolomito ir mergelio tarpsluoksniais sluoksnis, kuris slūgso 14,0 – 

32,0 m gylyje. Gręžinys Nr. 11636 yra ~ 2 km į rytus nuo planuojamos linijos. Šiame gręžinyje 

kvartero nuogulos išskirtos iki 21,0 m gylio, o po juo išskirtas masyvus dolomitas su mergelio 

tarpsluoksniais. Taigi pagal archyvinius gręžinius reikia atkreipti dėmesį ypatingai į gręžinius Nr. 

12308 ir 31012, kuriuose yra parašyti gipso sluoksniai, kurie gali būti ištirpinti ir jų žemės 

paviršiaus vietose gali atsirasti smegduobių. 

 

4. Hidrogeologinė sąlygos 

Gruntinis vanduo tyrimų metu aptiktas 2,5 – 4,7 m gylyje (ties 22,5 – 22,9 m altitude). 

Prognozuojamas maksimalus šio vandens lygis, priklausomai nuo metų laikų ir meteorologinių 

sąlygų gali būti prie pat žemės paviršiaus. Gilesnių sluoksnių vandens lygiai nebuvo matuoti, nes 

buvo gręžiama su molio skiediniu (dėl aukšto požeminio vandens lygio), todėl matavimas tampa 

nekorektiškas. Iš gruntinio vandens buvo paimti du vandens mėginiai, kurie ištirti UAB 

„Vandens tyrimai“ laboratorijoje. Pagal LST EN 206-1:2002 standarto apibrėžtas požeminės 

aplinkos agresyvumo klases gręžinių vietose požeminė aplinka, hidrocheminiu požiūriu, yra 

silpnai agresyvi (XA1 klasė).  

Tarpsluoksnis vanduo buvo aptiktas viršutinio devono Pamūšio svitos smiltainyje ir smulkiame 

smėlyje. Vanduo slūgso 8,5 – 23,9 m gylyje (atitinkamai gręžinyje Nr. 1 ir 2). 

 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal gręžimo duomenis, geologiniu požiūriu, tiriamo ruožo atkarpoje sutinkami Nemuno 

ledynmečio limnoglacialiniai (lg III nm3) ir glacialiniai (g III nm3) ž. Pagal techninę užduotį ir 

darbų programą buvo numatyta atlikti grunto granuliometrinės sudėties bandymai. Iš viso buvo 

atlikta 15 grunto granuliometrinės sudėties bandymų. Rezultatai pateikti 7 priede. Glacialines 

nuogulas pagal granuliometrinę sudaro moreninis smėlingas dulkingas molis. Moreninių nuogulų 

sudėtis yra įvairialypė, nuogulos yra ypatingai stiprios, su dideliu kiekio žvirgždo ir gargždo (iki 

7 %). Limnoglacialines nuogulas dažniausiai sudaro molis ir dulkingas molis, molingas dulkis, 

šiek tiek dulkingas smulkus smėlis. Po kvarteru aptinkamos vyraujančios Pamūšio svitos molių 

nuogulas, kurios pagal granuliometrinę sudėtį paprastai yra nuo dulkingo molio iki molio. Retu 

atveju šioje storymėje aptinkami smėlio ar smiltainio tarpsluoksniai.  
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Detalus gręžinių aprašymas, geometriniai duomenys pateikti prie gręžinių stulpelių (8 

priedas). Inžinerinis geologinis pjūvis pateiktas 11 priede. Skyrelyje Nr. 3 pateikti detalūs 

geoelektriniai pjūviai.  

 

6. Gruntų fizikin ės ir mechaninės savybės 

Žvalgybinių tyrimų stadijoje nenumatyta tyrinėti gruntų fizikinės ir mechanines savybes, todėl į 

inžinerinius geologinius sluoksnius gruntai nebuvo skaidyti.  

  

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Geologinių procesų ir reiškinių geležinkelio atkarpoje kertančioje Šiaurės Lietuvos karstinį 

rajoną – nepastabėta. 

 

8. Siūlymai, rekomendacijos ir išvados 

1. Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (II 

etapas) specialiajam planui rengti buvo atlikti žvalgybiniai inžineriniai geologiniai 

tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, 

prisilaikant STR STR 1.04.03:2012. Pagal gautus duomenis parengta tyrinėjimų ataskaita. 

2. Šie žvalgybiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atitinka techninėje 

užduotyje keliamus reikalavimus. Darbai atlikti pagal parengtą darbų programą. 

3. Pagal Lietuvos geomorfologinį rajonavimą alternatyvų tyrimų teritorija patenka į 

Pabaltijo žemumų sritį, kurioje vyrauja limnoglacialinės ir glacialinės lygumos. 

Absoliutinis aukštis svyruoja 15,0 – 29,0 m intervale, tolygiai mažėjantis iš vakarų į rytų 

pusę (link Mūšos upės) 

4. Tyrimų vietose vyraujantys kvartero gruntai yra glacialinės ir limnoglacialinės kilmės, 

kuriuos sudaro moreninis smėlingas dulkingas molis ir atitinkamai dulkingas molis bei 

molingas dulkis.  

5. Dulkingų gruntų (clSi), kurie pasižymi dažniausiai tiksotropinėmis savybėmis (jautrūs 

vibracijai) gręžimo vietoje aptikta 0,3 – 1,7 m ir 4,6 – 6,7 m gylyje (gręž. Nr. 1). 

Jautrumas vibracijai turi būti vertinamas projektinių tyrimų metu. 

6. Prekvartero nuogulas gręžinių vietose sudaro Pamūšio svitos moliniai gruntai. Pagal 

gręžimo duomenis jokių sukarstėjusių uolienų neaptikta. Elektrinės tomografijos metu 

gauti rezultatai taip pat ypatingai sudėtingų sąlygų neparodė. Detalesnė informacija bus 

patikslinta projektinių tyrimų metu atlikus gręžimo darbus. 
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7. Gruntinis vanduo tyrimų metu aptiktas 2,5 – 4,7 m gylyje (ties 22,5 – 22,9 m altitude). 

Prognozuojamas maksimalus šio vandens lygis gali būti prie pat žemės paviršiaus. 

8. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių visame tyrimų plote, o ypatingai virš 

moreninių gruntų laikinai kaupsis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai bus 

prie pat žemės paviršiaus.  

9. Pagal archyvinius gręžinius reikia atkreipti dėmesį ypatingai į gręžinius Nr. 12308 ir 

31012, kuriuose yra parašyti gipso sluoksniai, kurie gali būti ištirpinti ir jų žemės 

paviršiaus vietose gali atsirasti smegduobių. Gręžiniai nuo planuojamos geležinkelio 

linijos yra ~ 200 m ir ~ 1 km atstumu. Prieš atliekant tolimesnius darbus būtina į tai 

atsižvelgti. 

10. Gręžinyje Nr. 12308 yra aprašytas gipsas su dolomito ir mergelio tarpsluoksniais (21,0 – 

32,0 m gylyje). Gręžinys Nr. 31012 yra ~ 1 km į šiaurę nuo planuojamos geležinkelio 

linijos. Tame gręžinyje taip pat yra išskirtas itin didelis gipso su dolomito ir mergelio 

tarpsluoksniais sluoksnis, kuris slūgso 14,0 – 32,0 m gylyje. Gręžinys Nr. 11636 yra ~ 2 

km į rytus nuo planuojamos linijos. Šiame gręžinyje kvartero nuogulos išskirtos iki 21,0 

m gylio, o po juo išskirtas masyvus dolomitas su mergelio tarpsluoksniais.  

11. Pagal LST EN 206-1:2002 standarto apibrėžtas požeminės aplinkos agresyvumo klases 

gręžinių vietose požeminė aplinka, hidrocheminiu požiūriu, yra silpnai agresyvi (XA1 

klasė).  

12. Privaloma atlikti projektinius inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus pagal STR 

1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos 

karstiniame rajone. 
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Techninė užduotis 
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TECHNINE UZDUOTIS

IGG fyrimq stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi - kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: Europinio standarto geleiinkelio linijos Kaunas -
Lietuvos r Latvijos siena specialiojo plano rengimas ir poveikio aplinkai vertinimas.......

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, seni[nrja, gyvenvietd, gatvd, statinio numeris
Kaunas - Lietuvos ir Latviios valstybiq siena..

Uisakovo ir/ar projektuotojo duomenys (URS Infrastructure & Environment UK Limited
filialas, Vytenio g. 9125, LT-03 1 13 Vilnius, Lietuva, mantas.kausylas@urs.com)

Statybos rflSis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): geleZinkelio kelias
Statinio kategorija: ypatingas statinys ..........
Geotechnin0 kategorija (projektiniuose fyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.
Statinioprojektavimospecialiosioss4Iygosfieinustatytos)

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:
Numatomi pamatq konstrukcijq variantai:.
Perduodamosipagrind4apkrovosir jqintensyvumas
Kiti parametrai:

Statybvietds centro koordinat€s (LKS-94): X- 6238882;Y- 520600
Statybos sklypo ribos ir ribq koordinat6s

iNumeris
i  " ' " " " " ' ' " "

i l  . . . '
,2

s,,
623780r

6239068

6240520

Y

519671

s?fi$$3

$?s7371
J

4
.
)

,624A358
,6238129
;...., .. . .

" 

6237 557

57097 +

520792

s  19819

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:
Siole stadijoje geotechniniai parametrai nenustatomi.

Normatyviniq dokumentrp, kuriais vadovaujantis atliekami fyrimai, s4ra5as:
l. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02:201 1. InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai. 2011. u
2. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.03:2012,,lniineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai Siaures Lietuvos karstiniame rajone.

Ank$iiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: .
Tyrimq vietoje iniineriniq geologiniq ir geotechniniq tyrimrl neatlikta.

Kiti papildomi reikalavimai: .Pasikeitus numatomai geleZinkelio linijos vietai greta
Lietuvos -'Latvijos sienos, papildomai atlikti (naujai) trasos atkarpai (priedas Nr. 1)
Zvalgybinius inZinerinius geologinius tyrimus . Trasa kert4 Siaures Lietuvos karstini rajon4,
todel tyrimus privaloma atlikti prisilaikant STR 1.04.03 :2A12 ,,InZineriniai geologiniai ir
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geotechniniai tyrimai Siaures Lietuvos kar.stiniame rajone". Priei pradedant darbus, parengti
dTPq program4' kuri turi bdti suderinta su l,ietuvos giologijos tarnyba. Tyrimuose reikalinga
atlikti geofizikinius tyrimus ir pagal geofizikinius duor*nir kartu su l-ietuvos geologrjos
tarnybos specialistais parinkti dvi skirtingas grgliniq vietas ir isitikinti jog projektuojamo
geleiinkelio ribose nebus vandenyje tirpiq uolienq (gipso).
Vykdytojas privalo pateikti uZsakovui, Lietuvos g*oiogijos tarnybos patvi
inzineriniq geologiniq ir geotechniniq tyrimq ataskaitq.

Uisakovas Vitalij Vilesko
vard€, para5as, data

J* lS-

fi#trF*"-"*W\
f ilRs \S

h.*u*#

INFR},$TNUCTUNg &
ENViEti,ryfiiAi-{T--t1{.L1$-$f *'S'{tt}&'1ft'ti.""

Projekro vadovas .l**-*:i}.
V., pavar#, para5as, data

V., pavarde, paraias, data

h,ffi
rR)
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2 priedas – 1 lapas 
Tyrim ų programa 
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3 priedas – 1 lapas 
Tyrim ų programos įvertinimo kopija 
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4 priedas – 3 lapai 
Leidimai tirti žem ės 

gelmes 
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus , ,ri
2015 m. sausio 26 d. isakvmo Nr. f /ld-t
priedas

LIETUV( )S  GBO[ ,OGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIM S
TIRTI ZBUNS GBLMES

2Q I s-0 I -26 Nr. I.I+6809
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Resliublikos Zemds gelmiq istaty'mu, I e i d U i a m a :

UAB."Gaonas"
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio,asmens vardas pavarde)

(kodas (taikoma juridiniams a.smenims) 303515421, buveine (adresas) Vilniaus rn. sav.
Vilniaus m. Ola.ndq g. i0A-5)

nuo 20L5-0W_
(leidimo isigaliojimo data)
a t l i k t i :

inZinerini geologin{ (geotechnini) tyrim4.

Direktori
ffi

(para5as)
Jonas Satbflnas

(vardas ir pavarde)lo2
t c a  d

'f,
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Forma patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie Lictuvos Respublikos aplinkos ministeriios
direktoriaus 200I-12- 12 isakymu Nr. l2

LIETUVOS GEOLOGIJOS TAR.NYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS
TIRTI ZNNABS GELMES

2002-02-25 Nr8
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemds gelmiq istatymu, I e i d Z i a m a :

Uiids.reie.i.a.kp.i.np.i.hen.dnsve.i..::G.E.-O--L.QGAI::
( iuridinio asmens pavadinimas)

( kodas ?.3-0-5.2?3., buveind (adresas) Kqna.r-s.kiq.9,..3..5.--113.,.-LT.-.]QQ9.Yi.l.qi6 )

nuo ....2002. m...-v.a.qaf i.g.7L. L.,.
(leidimo lsigaliojimo data)

atlikti:
pq-Zem.iqiq.yar.I.de.ne..(yipu.r,[.s.tu,.!.aip.pe.t.Z-e.noe$..gelm.iu.s.ilur.I.l.ines

e.qer. srja .s). p a.ie$k E .ir . ixal wb a.

eqqlqgiqi ir..hidrqe.e.Qlqgir-{ Ze..mss.eq.lm.i.u.kar-tas-{af-4vi-tr,r-4;

iqZinsnnige..o.lqgt.Dj(ge..(itesh.4.luD..tvr.i.naa;

q.k q gs sr.l.o- gini .tYri.na ;

nqshanini.kart.o.gratay.imsl,..iqZlnsr.ini.u..teqhr].rnlu,..e.kqp.Lq.a!a.qi$.iu
ye.nden.i.u.i.t.re.kti,.,rtp.b.qiine,..dpj.q..au.rirr.kin0u.i.saya.ttyn.u.q$.e-gr.9.Ziniu.lI

-d.rsleli.q,.diame.!r.a. sre.Zqkvli.q.gr.EZiua.i r.likvi.d..av.ima'

J.up zes..M.qqkevieluq

(Varclas ir pavarde)
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5 priedas – 1 lapas 
Europinio standarto geležinkelio linijos situacijos 

schema 
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6 priedas – 1 lapas 
Gręžinių ir geofizikinių tyrim ų koordinačių ir 

altitudžių žiniaraštis 
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Nr. x y Abs. a.

1 6238271,0 520236,5 25,4

2 6239427,0 520799,0 27,2

1 6240419,6 520837,8 -

1 6239825,7 520836,8 -

2 6239825,7 520836,8 -

2 6239372,2 520761,5 -

3 6239372,2 520761,5 -

3 6238824,3 520568,8 -

4 6238824,3 520568,8 -

4 6238312,4 520265,7 -

5 6238312,4 520265,7 -

5 6237757,0 519742,7 -Segmento pabaiga

Elektrinė tomografija

Segmento pradžia

6 priedas. Gręžinių ir gefozikinių tyrimų koordinačių ir altitudžių sąrašas

Segmento pabaiga

Segmento pradžia

Segmento pabaiga

Gręžiniai

Segmento pradžia

Segmento pabaiga

Segmento pradžia

Segmento pabaiga

Segmento pradžia
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Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena žvalgybinių inžinerinių 
geologinių tyrimų ataskaita (II etapas). 

UAB „Gaonas“  2015-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 priedas – 15 lapų 
Gruntų granuliometrin ės sudėties nustatymo 

protokolai 
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

14,25 9,62 17,83 21,78 21,07 8,53 4,25 2,67

14,25 2,67

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

63,48 33,85

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Smėlingas dulkingas molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandinio gylis, m 2,4 - 2,7
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Smėlingas dulkingas molis sasiCl

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 1
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

21,08 7,40 30,53 35,92 3,48 0,94 0,65 0,00

21,08 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

94,93 5,07

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Dulkingas molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 1
Bandinio gylis, m 4,0 - 4,2
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,58 22,00 49,31 17,26 0,85 0,00 0,00 0,00

10,58 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

99,15 0,85

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Molingas dulkis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 mm)
Žvyro kiekis     

( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 1
Bandinio gylis, m 5,0 - 5,2
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molingas dulkis clSi
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Cu 2,41
Cc 1,08

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
11,38 28,80 0,49 0,40 0,25 0,84

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN ISO 
14688-2

Smulkus smėlis
Data 2015.05.12
Atliko D. Gribulis

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
55,58 1,40 0,86

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (II etapas)

Gręžinio Nr. Bandinio gylis, m
1 11,8 - 12,0

Smėlis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

46,84 11,25 15,36 23,22 1,76 0,85 0,72 0,00

46,84 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

96,67 3,33

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 1
Bandinio gylis, m 15,7 - 16,0
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

36,36 7,25 10,39 26,35 17,83 0,64 1,18 0,00

36,36 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

80,35 19,65

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 1
Bandinio gylis, m 17,8 - 18,1
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl
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2,74 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

44,02 10,26 18,99 17,36 8,93 0,44 0,00 0,00

44,02 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

90,63 9,37

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandinio gylis, m 22,5 - 22,8
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 1
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

73,32 8,52 6,87 11,29 0,00 0,00 0,00 0,00

73,32 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

100,00 0,00

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 1
Bandinio gylis, m 28,7 - 29,0
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

13,88 10,66 18,76 19,98 21,27 8,53 4,25 2,67

13,88 2,67

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

63,28 34,05

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Smėlingas dulkingas molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 2
Bandinio gylis, m 2,2 - 2,5
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Smėlingas dulkingas molis sasiCl
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Cu 2,94
Cc 1,55

Mg/m3

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
10,81 10,47 0,52 0,39 0,11 0,00

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN ISO 
14688-2

Smulkus smėlis
Data 2015.05.12
Atliko D. Gribulis

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
60,51 15,70 1,49

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (II etapas)

Gręžinio Nr. Bandinio gylis, m
2 5,0 - 7,0

Smėlis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

35,50 24,75 29,66 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00

35,50 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

100,00 0,00

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Dulkingas molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 mm)
Žvyro kiekis     

( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 2
Bandinio gylis, m 9,7 - 10,0
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

25,35 23,69 36,72 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00

25,35 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

100,00 0,00

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Dulkingas molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

2

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 2
Bandinio gylis, m 11,8 - 12,1
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

29,12 7,90 22,28 27,66 13,04 0,00 0,00 0,00

29,12 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

86,96 13,04

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Dulkingas molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 mm)
Žvyro kiekis     

( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 2
Bandinio gylis, m 14,0 - 14,3
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

40,67 16,78 18,69 10,77 9,84 2,32 0,93 0,00

40,67 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

86,91 13,09

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 mm)
Žvyro kiekis     

( >2 mm)

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 2
Bandinio gylis, m 17,3 - 17,6
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Smėlis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

66,83 7,54 15,77 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00

66,83 0,00

Atliko:

Tikrino:

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerinės 
geologijos ir gruntų mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

100,00 0,00

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 
14688-2

Molis

Dalelių kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Smėlio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandinio gylis, m 27,0 - 27,3
Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl

Kietų dalelių tankis ρs 2015.05.12

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena (II etapas)
Gręžinio Nr. 2
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Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena žvalgybinių inžinerinių 
geologinių tyrimų ataskaita (II etapas). 

UAB „Gaonas“  2015-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 priedas – 2 lapai 
Gręžinių stulpeliai 
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Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena žvalgybinių inžinerinių 
geologinių tyrimų ataskaita (II etapas). 

UAB „Gaonas“  2015-05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 priedas – 1 lapas 
Gręžimo vietų ir geofizikinių tyrim ų schema 
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Latvijos Respu blika

5 segmentas

4 segmentas

1 segmentas

3 segmentas

2 segmentas

16532

16530

12627

12622 12465

12405

12308

12156

12000

11636

20907

25081

26516

28076

28082

28085

31012

56428

22 g ręžinys

21 g ręžinys

2Gr-82

2Gr-83

2Gr-84

2Gr-85

2Gr-86

2Gr-119

2Gr-118

2Gr-117
2Gr-121

2Gr-122

2Gr-123

2Gr-124

2Gr-125

Saločiai

Kamardė

Vilkynė

Grudžiai

Saločiai

Šakarniai

Murziškis

Stasiškiai

Dagiai

Molynė

Nairiai

Majėnai

Mork ūnai

Kiemėnai

Namišiai

Kyburiai

Gniaužiai

Namajūnai

Kužmiškis

Kervesiai

Saudogala

Gineikiai

Kupriškis

Šakarniai

Gripkeliai

Bajorėliai

Šalnaičiai

Grąžteliai

Buiviškiai

Kurpalaukis

Baltpamūšis

Deveitoniai

Leveik oniai

Škilinpamūšis

mšk. Puk ytė

Bričkų miškas

Lieknų miškas

Majėnų miškas

Kiemėnų miškas

Kyburių miškas

Kamardės miškas

Šakarnių miškas

Kamaties miškas

Petriškių miškas

Straupėnų miškas

Saudogalos miškas

Baltpamūšio miškas

Mū
ša

Mūš a

Mūša
Mūša

3105

A10

3104

312
3

3108

3120

311
6

1303

31
34

Siloso bokštas
Škilinpamūšio dvaro sodyba

Saločių dvaro sodybos fragmentai

PilkapisŠalnaičių senovės gyvenvietė

Piliakalnis

Kyburių kapinynas

Buv. dvaro sodybos fragmentai

Buv. dvaro sodybos fragmentai

Tiltas

Kapinės

Baltijos kelio joniškiečių ženklo vieta

Šakarnių pušis

Baltpamūšio veimutinė pušis

Kamaties upelio slėnio botaninis draustinis

520000,000000

520000,000000

62
40
00
0,0
00
00
0

62
40
00
0,0
00
00
0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Atkarpa einanti per karstinį reg ioną
Alternatyva Nr. 1
Alternatyva Nr. 2
Alternatyva Nr. 3
Alternatyva Nr. 4
Elektriniai tomog rafiniai seg mentai
Gręžiniai
Naujos g ręžinių vietos
Archyviniai g ręžinių vietos

!!!G Siūloma g eležinkelio stoties vieta

Geležinkelis
Magistraliniai keliai
Krašto keliai
Rajoniniai keliai
Vietiniai keliai
Dujotiekis
Naftotiekis

! ! 330 k v oro linija
Miškų plotų ribos
Karstinio rajono riba
Vandens telkiniai
U rbanizuotos teritorijos
Gamybinės teritorijos

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Pelkės
Kultūros paveldos teritorija
Kultūros paveldo objek tų vizualinės apsaug os zona
Kultūros paveldo objek tai

kj Geolog iniai gamtos paveldo objek tai
kj Botaniniai  gamtos paveldo objek tai

Zoolog iniai g amtos paveldo objek tai
Hidrog rafiniai gamtos paveldo objek tai
Hidrogeolog iniai gamtos paveldo objek tai
Geomorfolog iniai gamtos paveldo objektai
Geolog iniai gamtos paveldo objek tai
Botaniniai gamtos paveldo objek tai
Biosferos rezervatai

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Rezervatai
Funkcinio prioriteto zona
Draustiniai
Buferinės apsaug os zonos
Biosferos polig onai
PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos)
BAST (buveinių apsaug os svarbios teritorijos)
Atk uriami saug omi sk lypai
Parkai
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Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena žvalgybinių inžinerinių 
geologinių tyrimų ataskaita (II etapas). 
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10 priedas – 2 lapai 
Vandens cheminės analizės rezultatai 
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t

(, Vandens tyrimai Zirmiinq g. 106, Vilnius a S(5)2325287

UZSAKOVAS: UAB "Gaonas"

Vandens bendrosio s cheminds analiz6s rezultatai

Objektas
Rail Baltica

GrgZinys (punktas)
I

Paemimo data
2 0 1 5  0 5  0 8

Anal i te mgl mg-ekv./l ekv.Yo Analizes metodas
Anijonai

cl' 28.7 0.809 9.67 L S T E N I S O  I O 3 O 4
Soq' 23.2 0.483 5.77 LSTEN ISO IO3O4
HC03- 374 6 . 1 3 73.3 LST ISO 9963-I
COr'- 0 . 1 0 0.003 0.039 Aoskaidiuoiama
NOz' <0.010 LST EN ISO IO3O4
NO:- 58 .4 0.943 I  1 . 3 LST EN ISO IO3O4

Katijonai
Na- 26.2 t . t 4 12.2 LST EN ISO 491
K- 29.4 0.752 8.06 LST EN ISO 491

Ca'- t07 5.34 57.2 LST EN ISO 491
Mg'- 25.5 2.r0 22.5 LST EN ISO 491
NH+" <0.010 LST EN ISO 491

Kitos analites
pH 1.21 (pH vienetai) LST EN ISO 10523

Perm. skaidius 4.12 ms O/l LST EN ISO 8467
Sav. elektr. laidis 780 uS/cm 25"C LST EN 27888

Ani jonq: 8.368 Kati jonq:9.328
B.kietumas :7.44 Karb.kiet. : 6.13

I5tirpusiq min. medZ. suma: 673 mg4
CO2 (pusiausvyrinis) : 41.8 mg/l

Chemike analitike

Balansas: +0.959 (mg-ekv./l)
Nekarb.kiet. : 1.31 (mg-ekv./l)

Sausa liekana 180"C : 486 mg/l
CO2 (agresyvus) : 9.13 mgll

lrl
Wfr/.^rgi nij a Jak ubausk i ene

i l 6
U

, ,  Van d"n r tt l t i n rn l , ,

UZsakymo Nr. 1 50508KT21 5
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Zirmiinq g.106, Vilnius a 8(5)2325257

UZSAKOVAS: UAB "Gaonas"

Vandens b endro si o s chemine s anal ize s r ezultatai

Objektas
Rail Baltica

GrgZinys (punktas)
2

Paemimo data
2015 05  08

Analite mC/l mg-ekv./l ekv.Yo Analizes metodas
Anijonai

cl ' 37.9 1 . 0 7 l 3 . l LST EN ISO 10304
SOr'' 24.5 0 .510 6.24 LST EN ISO 10304

HCO.' 327 5.36 65.5 LST ISO 9963-1
CO,' 0.05 0.002 0.022 Apskaidiuoiama
NOr' <0 .010 LST EN ISO IO3O4
NO:- 16.9 1 .24 t5.2 LST EN ISO IO3O4

Katijonai
Na 26.1 1 . 1 3 12.3 LST EN ISO 491
K- 35 .8 0 .916 9.89 LST EN ISO 491

Ca' l 0 t 5.04 54.4 LST EN ISO 491
Me 26.4 2 . 1 7 ^ 1  ^ LST EN ISO 491
NHq" <0.010 LST EN ISO 491

Kitos analites
pH 7.01 (pH vienetai) LST EN ISO 10523

Perm. skaidius 6.97 me O/l LST EN ISO 8467
Sav. elektr. laidis 800 uS/cm 25'C LST EN 27888

Ani jonq :  8 .181 Katijonq :9.262

B.kietumas :7.21 Karb.kiet. :  5.36

I5tirpusiq min. medZ. suma = 656 m{l
CO2 (pusiausvyrinis) : 57.9 mgll

Chemike analitike

Balansas : +1.081 (mg-ekv./l)
Nekarb.kiet. : 1.85 (mg-ekv./l)

Sausa liekana 180"C : 492 mgil
CO2 (agresyvus) = 24.2 mgll

4rt
qU/S 

r\ginij 
a Jakubausk i ene

u b
, ,Vaqd.1s. .

t y r r m a r

UZsakymo Nr. I 50508KT21 5
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Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena žvalgybinių inžinerinių 
geologinių tyrimų ataskaita (II etapas). 

UAB „Gaonas“  2015-05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 priedas – 1 lapas 
Inžinerinis geologinis pjūvis 

 

                                          644



                                          645



ORIGINALAS PASTU
NEBUS SIUNEL$TA.S

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudZetine istaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tet. :  (8 5) 233 28A9,2332482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.tgt.tt.
kaupiami ir iq asmenq registre, kodas 188710780

2015-05-18 Nr.

2015-05-14 Nr.

UAB,,Gaonas"

El. pa5tas: gaon@gaon.lt

(4)-1.7- 4sg6

15-02

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau Tarnyba) prieS
iregistruodama Jusq imones teikiam4 Zvalgybiniq inZineriniq geologiniq tyrimq ataskait4 objektui
,,Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena (II etapas)"
(toliau - Tyrimq ataskaita), atliko jos vertinim4, vadovaudamasi Tarnybos nuostatq 12in'2010,
Nr.144-7 37 6) 9.2.1 .4. punktu.

Tarnyba palami, kad Tyrimq ataskaita parengta atsiZvelgiant i Tarnybos ivertint4
inZineriniq geologiniq tyrimq program4 ir statybos techniniq reglamentq STR 1 .04,02:2011
,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" (Zin., 2012, Nr. 5-144) ir STR 1.04.03:2012
,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaures Lietuvos karstiniame rajone" 12in.,2012,
Nr. 32- 1 503) nuostatas.

Direktorius a Jonas Satklnas

Gediminas vaidiunas tel. (8 5) 233 3775, el.p. gediminas.vaiciunas@lgt.lt
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ORIGtr\IALAS PASTU
NEBUS SIUNCIA}TAS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudzetin6 [staiga, s. Konarskio g. 35, LT-03123 Vitnius, tet.: (8 5) 2gg 2g}g, z3g 24a2,
_ faks. (8 5) 233 6j56, et. p. tgt@tgt.tt, http//www.igt.tt.

, kodas 188710780

UAB,,Gaonas" 2015-0s-13
[ 201s-0s-14

Nrlx) -  t l1-, l6uJ
Nr. 15-02

DEL INZINERINIU GEOLOGINIV TYRIMU ATASKAITOS IREGISTRAVIMO

Informuojame, kad,,Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos
valstybiq siena (II etapas) Zvalgybinitl inZineriniq geologiniq tyrimq ataskaita" (UZsakovas: URS
INFRASTRUKTURE & ENVIRONMENT UK LIMITED filialas) nustatyta tvarka (Valstybes
Zinios, 2001,Nr. 102-3634;2005,Nr. 45-1448; 2010, Nr. 157-79g5;201,2,Nr. 5-144; z)ri,Nr. 49-
2396) pateikta Lietuvos geologijos tarnybai.

Jonas Satklnas

Ataskaita [registruota Geologijos fonde Nr. 20209.

Direktorius

Liudmila Ramanauskiene, tel. (8 5) 2331535, el.p. liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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