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Tehnogēno jeb antropogēno nogulumu ģenēze primāri saistīta ar 

cilvēka darbību. Šo nogulumu un mākslīgo reljefa formu rašanās ir tieši 

saistīta ar saimniecisko darbību - to sastāvs, struktūra un tekstūra (ja 

tāda pastāv) ir cieši saistītas ar primāro derīgo izrakteņu ieguves 

tehnoloģiju, celtniecības, izgāztuvju ierīcības, rakšanas darbu, 

piesārņotu grunšu, pelnu, tehnoloģisko atlikumu deponēšanas veidiem 

(uzbērtās gruntis, terikoni). 

Tehnoloģiskās gruntis parasti tiek attēlotas lielmēroga speciālajos 

ģeoloģiskās informācijas izteiksmes līdzekļos – inženierģeoloģiskajās 

kartēs, derīgo izrakteņu ieguves un bagātināšanas kompleksu, vides 

aizsardzības projektu, kā arī citu urbanizētu un industriālu areālu 

plānos 

TEHNOGĒNIE NOGULUMI KĀ 
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2. att. Kudjape pēc “landfill mining” 

Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts 

doktora studijām LU», «Atbalsts doktora studijām LLU», Swedish 

Institute un Geo IT SIA atbalstu 

Pateicība 

Kadastrāli dārgās teritorijās (pilsētās, 

piejūras kūrortos, ostās) tehnogēno 

nogulumu derīgā materiāla ieguves un 

pārstrādes koncepcijai uz zemes, 

pieaugot resursu cenai un 

samazinoties pieejamībai, ir labas 

perspektīvas 

1. att. Kudjapes izgāztuve – “landfill mining” 

Secinājumi 

Izpētes rezultāti 

1) Industriālās tehnogēnās gruntis Jaunmīlgrāvī pēc 

aprēķiniem sastāda 1264 t jeb 15 kg m-2 superfosfāta 

izdedžu platības iecirknī: Cu 755 t, Pb 85 t, Zn 358 t, As 

66 t, bet Fe, Mn daudzums mērāms simtos tk t, kas jau 

ir vērā ņemams saimnieciski izmantojams apjoms. 

Metālu un metaloīdu mērķkoncentrācija vietām 

pārsniedz 30 g kg-1. Iegūtajos radiolokācijas profilos ir 

iespējams identificēt vairākus signālus, kas saistāmi 

ar grunts neviendabībām  

 

2) Sāremā salā tika realizēts „landfill mining” projekts - 

izgāztuve tika pārrakta un sašķirotais materiāls 

izmantots atkārtoti, savukārt, pašas izgāztuves 

materiāls tika izmantots kā pārsedzošais slānis. 

Projekta “Closing the Life Cycle of Landfills” 

zinātniskās daļas realizācija noritēja sadarbībā starp 

Zviedrijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas 

pētniekiem. Paraugi tika pētīti ar analītiskajām 

metodēm Latvijā 

3. att. BLB Termināls 

Jaunmīlgrāvī – tehnogēno 

nogulumu dažāda biezuma 

areāli 
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4. att. A un B. Divkanālu ģeoradara Zond-12e radiolokācijas profilēšanas 

rezultāti ar 900 MHz un 300 MHz antenu sistēmām objektā Jaunmīlgrāvī 

Urbšanas darbi, separācija, paraugu homogenizācija un 

analītiskās metodes: TXRF, AAS, ICP-MS 

Metodes 

Radiolokācijas profilēšanas metodika: sasaiste ar urbumu un zondējumu 

ģeoloģiskiem datiem. High-pass frekvenču filtrs, 81 sounding s-1. Prism 2.5 

software 
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