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DZIĻO PAMATU IZBŪVE UN BŪVBEDRES BLĪVAS APBŪVES APSTĀKĻOS  
CONSRUCTION OF DEEP FOUNDATIONS AND EXCAVATIONS IN DENSELY BUILT ENVIRONMENTS  

2022.gada 3.novembrī/ November 3, 2022 

Semināra vadītāji/ Speakers: 

Profesors, dr.sc.ing. MICHAŁ TOPOLNICKI (Polija),  
dr.sc.ing. CLEMENS KUMMERER (Austrija), dr.sc.ing. GRZEGORZ SOŁTYS (Polija), Msc.ing. DANIEL DYMEK 

 
Mihals Topoļnickis (Michal Topolnicki) ir profesors un Eiropā atzīts eksperts ģeotehniskās un hidrotehniskās izpētes jautājumos, aktīvi darbojas 

kā KELLER HOLDING vecākais tehniskais eksperts un lielo projektu direktors ar vides inženieriju saistītos jautājumos Polijā un citviet Eiropā. 

1982.gadā Gdaņskas Tehnoloģiju universitātē ieguvis doktora grādu hidrotehnikas inženiera specialitātē. 2004.gadā Polijas Republikas prezidents 

iecēla M.Topoļnicki profesora amatā. Patreiz M.Topoļnickis ir goda profesors Gdaņskas Tehnoloģiju universitātē. M.Topoļnickim ir vairāk nekā 40 

gadu profesionālās darbības pieredze dažādos zinātniskās pētniecības un ģeotehniskās izpētes projektos, kas ir saistīti ar dziļurbumu veikšanu, 

grunts sagatavošanu un pastiprināšanu dažādu konstrukciju būvniecībai, būvkonstrukciju projektēšanu, tai skaitā, ūdens tilpņu tuvumā un 

inženierkomunikāciju izbūvē. M.Topoļnickis patreiz aktīvi strādā Eiropas Savienības Pētījumu un inovāciju programmas GEOLAB ietvaros pie 

projekta, kas veic modelēšanu un veiktspējas novērtējumu pāļu dambim ar bazālu tērauda armatūru. M.Topoļnickis ir trīs grāmatu līdzautors, 

vairāk nekā 170 zinātnisko rakstu autors par dziļo grunts sagatavošanu, tās ietekmi uz vidi, grunts inženieriju un ģeotehnisko izpēti. Vadījis dažādas 

apmācības un uzstājies daudzās zinātniskās konferencēs daudzviet Eiropā. 

 

Klemens Kumerers (Clemens Kummerer) ir Keller Group PLC Eiropas nodaļas inženierpakalpojumu un ekspluatācijas nodaļas direktors, Eiropā 

atzīts eksperts ģeotehnikas jautājumos. 1999.gadā pabeidzis Grācas Tehnisko universitāti (Austrijā), ieguvis maģistra grādu būvniecības 

inženierzinātnē. 2003. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Ģeotehnikas un Hidrotehnikas inženiera specialitātē. K.Kummereram ir vairāk 

nekā 20 gadu pieredze dziļo pamatu konstrukciju projektēšanā un izbūvē. K.Kummerers ir daudzu zinātnisko publikāciju autors un līdzautors par 

dažādām aktuālām ģeotehnikas tēmām. Viena no nesenākajām publikācijām ir “Cityringen metro Kopenhāgenā: kompleksa ēku aizsardzība tuneļu 

izbūves laikā irdenā gruntī”. Pēdējos 5 gados K.Kummerers ir vadījis daudzus apmācību kursus inženieriem par ģeotehnisko izbūvi, konstrukciju 

projektēšanu un jaunākajām grunts stiprināšanas metodēm Austrijā un Vācijā gan angļu, gan vācu valodā, kā arī uzstājies daudzās starptautiskās 

konferencēs dažādās Eiropas valstīs. 

 
Gržegoržs Soltis (Grzegorz Soltys) ir inženierzinātņu doktors hidrotehnikas un vides inženierzinātņu jomā. Patreiz darbojas kā galvenais skaitliskās 

analīzes eksperts un vecākais projektētājs uzņēmumā Keller Polijā. 2000.gadā Gdaņskas Tehniskajā universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora 

grādu būvniecības inženierzinātnē. Sertificēts būvkonstrukciju projektētājs, kas specializējas arī ģeotehniski pastiprinātas grunts modelēšanā ar 

datorprogrammu palīdzību. G.Soltis ir 20 gadu pieredze dažādos zinātniski pētnieciskajos un ģeotehniskās izpētes projektos valsts mēroga 

autoceļu projektēšanā un izbūvē, debesskrāpju un tuneļu būvniecībā. G.Soltis ir piedalījies arī ļoti specifisku būvdarbu uzraudzībā, piemēram, 

rakšanas darbos zem Varšavas pils. G.Soltis ir daudzu publikāciju autors un līdzautors, apkopojot ilglaicīgu pētījumu un savākto datu analīzes 

rezultātus. 

 

Daniels Dimeks (Daniel Dymek) ir uzņēmuma Keller Polija vecākais projektu vadītājs un tehniskais direktors. Atzīts eksperts sarežģītu ģeotehnisku 

betona un metāla konstrukciju būvniecības risinājumu jomā. 2007. gadā Gdaņskas Tehnoloģiju universitātē ieguvis bakalaura grādu vides un 

būvinženierijas fakultātē, ģeodēzijas inženierijas un ēku vērtēšanas specialitātē. D.Dimeks patreiz aktīvi darbojas dažādos ar ģeotehnisku, betona 

un metāla konstrukciju projektēšanu saistītos projektos, kā arī ir aktīvs Polijas Ģeotehnikas komitejas biedrs un Pomerānijas apriņķa būvniecības 

kameras biedrs. D.Dimeks savā karjerā ir piedalījies ievērojamos Polijas sabiedriskās infrastruktūras izbūves projektos, kā piemēram – S19 

ekspress ceļš no Žešuvas uz Babiku, Polijā, sniedzis pamatu un ekskavācijas darbu konsultācijas 174 metrus augstam debesskrāpim ar pieciem 

pazemes līmeņiem un Kozini dzelzceļa stacijas pamatu izbūvei ar trim pazemes līmeņiem. Dažādu zinātnisku rakstu autors vai līdzautors. 

 

PROGRAMMA/ AGENDA 

10:00 – 10:10 Opening and introductions Atklāšana un iepazīšanās 

10:10 – 11:30 Deep foundations and excavation control in dense 
city environments – challenges and possibilities 
Speakers: Prof., dr.sc.ing. Michał Topolnicki, dr.sc.ing. 
Grzegorz Sołtys, MSc. Daniel Dymek – Keller Polska 

Dziļie pamati un būvbedru kontrole blīvā pilsētas 
vidē – izaicinājumi un iespējas 
Runātāji: Prof., dr.sc.ing. Mihals Topolņickis, dr.sc.ing. 
Gržegožs Soltis, MSc. Daniels Dimeks – Keller Polska 



- Different systems of retaining walls (secant piles, 
d-walls, soilmix, nails)  

- Stability control methods (anchors, struts, decks) 
- Sealing of deep excavations below groundwater 

level 
- Design principles and geotechnical data needed 
- Case studies of advanced design using FE 3D  
- Lessons learned from challenging applications 
- Questions and answers 

- Dažādas atbalstsienu sistēmas (sekantējošo pāļu 
sienas, diafragmas sienas, dziļā grunts stabilizācija, 
grunts enkuri un stiegrošana) 

- Stabilitātes kontroles metodes (enkuri, statņi, klāji) 
- Būvbedres pamatnes nostiprināšana zem 

gruntsūdens līmeņa 
- Projektēšanas principi un nepieciešamie 

ģeotehniskie dati 
- Projektēšanas piemēri izmantojot augstas 

sarežģītības 3D GEM (3-dimensionālu galīgo 
elementu metodi)  

- Izaicinošos projektos gūtās mācības  
- Jautājumi un atbildes  

11:30 – 12:00 Break Pārtraukums 

12:00 – 13:30 Underpinning of buildings and compensation 
grouting  
Speakers: Prof., dr.sc.ing. Michał Topolnicki, dr.sc.ing. 
Clemens Kummerer – Keller Holding 
- Principles of jet and compensation grouting  
- Creating space below existing buildings 
- Protecting deep foundations 
- Underpinning of historical buildings 
- Monitoring of settlements and deformations 
- Case studies of advanced application 
- Lessons learned from challenging projects 
- Questions and answers  

Ēku pamatu pastiprināšana un kompensācijas 
cementācija 
Runātāji: Prof., dr.sc.ing. Mihals Topolņickis, dr.sc.ing. 
Klemens Kumerers – Keller holdings 
- Strūklas cementācijas un kompensācijas 

cementācijas izbūves un projektēšanas principi 
- Telpas izveidošana zem esošām ēkām 
- Dziļu pamatu aizsardzība 
- Vēsturisko ēku pamatu pastiprināšana 
- Sēšanās un deformāciju monitorings 
- Augstas sarežģītības projektu piemēri 
- Izaicinošos projektos gūtās mācības 
- Jautājumi un atbildes 

13:30 – 14:30 Lunch Break Pusdienu pārtraukums 

14:30 – 16:00 The use of ground improvement for heavily loaded 
objects 
Speaker: Prof., dr.sc.ing. Michał Topolnicki  – Keller 
Polska 
- Principles of selected GI methods 

(vibrocompaction, stone columns, dynamic 
compaction, wet deep and mass mixing, rigid 
inclusions) 

- Design practice and execution 
- Case studies illustrating the use of GI as an 

alternative to conventional piling 
- Benefits from GI applications and reduced CO2  

emission 
- Lessons learned from challenging projects 
- Questions and answers  

Grunts pastiprināšanas risinājumu izmantošana 
projektos ar lielām slodzēm uz pamatu konstrukcijām 
Runātājs: Prof., dr.sc.ing. Mihals Topolņickis – Keller 
Polska 
- Grunts pastiprināšanas metožu izvēles principi 
(vibroblīvēšana, grunts pāļi, dinamiskā blīvēšana, dziļā 
grunts stabilizācija, stingie pastiprinājumi) 
- Projektēšanas un izbūves principi 
- Projektu piemēri, kur grunšu pastiprināšana 
izmantota kā alternatīvu tradicionālajiem pāļu 
pamatiem 
- Grunšu pastiprināšanas priekšrocības un samazinātas 
CO2 emisijas 
- Izaicinošos projektos gūtās mācības 
- Jautājumi un atbildes 

16:00  Closing  Noslēgums 

 

Semināru moderē/ Moderated by: Jānis Berķis un Pēteris Šķēls (Latvija/ Latvia) 
 
Semināra norisi iepirkuma līguma 2022/53 ietvaros nodrošina apvienība SIA “CLEANTECH HUB & CARMELLE” 

 
 

 


