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TerraTech Solutions SIA

• Neliels un specializēts Latvijas uzņēmums, 
darbojas no 2014.gadā

• Specializējas automatizācijas risinājumos
lauku saimniecībām:
• Lauksaimniecības tehnikas automātiskā vadība

• Agregātu pārbūve un automatizācija

• Komplekso tehnikas parku risinājumu izstrāde
un ieviešana saimniecībām

• Lauku drenāžas ieklājēju sistēmu piegāde un 
apkalpošana

• Apmācības un klientu atbalsts

www.terratech.lv

www.facebook.com/TerraTechLV

info@terratech.lv

http://www.terratech.lv/
http://www.facebook.com/TerraTechLV


Kāpēc mēs esam par lauku drenāžu? 

• Augstāki ienākumi gan paaugstināta mitruma, gan sausuma

apstākļos – agronomiskie ieguvumi

• Ūdens horizonts, sakņu sistēma, augsnes struktūra un 

kapilaritāte, aerācija, N kontrole, sablīvēšanās kontrole, …

• Lielāka darba ražība – vairāk dienu darbam, garāka sezona

• Izmaksas vs ieņēmumi - uzlabota lauku rentabilitāte

• Palielināta zemes vērtība

• Nekoptu lauku gadījumā zemes vērtība pieaug ļoti būtiski –

100% un vairāk

• Bieži vien vienīgais veids saimniecības platību palielināšanai



Ierobežojošiefaktori

• Kas kavē lauku drenāžas izveidi
• Ievērojamas projektēšanas izmaksas jau

izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas
stadijā

• Ierīkošanas izmaksas ir augstas
• Salīdzinoši zems darba ražīgums

• Atbalsta trūkums – subsīdijas ierīkošanai
• Noteču pieejamība un kvalitāte

• Uzdevumi optimizācijai
• Atvieglot plānošanu
• Automatizēt darba procesu
• Sabalansēt darba procesu
• Izmantot jau esošos resursus



Laukudrenāžasierīkošanasiespējas

• Saimniecībai jāizvērtē savas iespējas:
• Veicamā darba apjoms
• Projektēšana un plānošana

• Dokumentācija
• Esošais tehnikas parks
• Laiks
• Līdzekļu pieejamība
• Sabalansētība

• Saimniecības resursu izmantošana:
• Vilcēja pieejamība – 12+ t, 8+ klase
• Universālais vai ķēžu ekskavators
• Drenu cauruļu pieejamība



Soil-Max drenu ieklājēji

• Specializēta ASV kompānija
• Tirgus daļa ASV virs 70%

• Pārliecinoša iekārtu uzbūve

• T1 īpaši izturīgs tērauds

• Praktiski nav kustīgu detaļu

• Ļoti maz dilstošu daļu – kalts un sānu paneļi

• Drenu zābaki 80 līdz 250 mm

• Pilns iekārtu spektrs – 120, 165 un 195 cm darba

dziļums

• Lielisks klientu atbalsts



Baltijā izmantotierisinājumi

• SoilMax drenu ieklājējs:
• ZD1600 – darba dziļums līdz 165 cm
• Uzkarināms
• Vadības sistēma ar savu RTK bāzes

staciju
• Vadības sistēmai ir latviešu valoda
• Attālināts atbalsts

• Ieklāšanas/pieslēguma veidi:
• No kolektora tranšejas
• No grāvja



Baltijā izmantotierisinājumi



No Latvijasklientupieredzes

• Galvenie secinājumi
• TTS klienti no 2018.gada ir ieklājuši

vairāk kā 200 000 m drenu

• Ieguldījuma atdeve ir ļoti augsta

• Tehnologiju darbības kopsavilkums

• Ātri

• Precīzi

• Efektīvi

• Lai šo rezultātu nodrošinātu, 
operatoram un darbu vadītājam
ir jāizpilda noteiktas prasības –
arī šeit nedrīkst kļūdīties



No Latvijasklientupieredzes

• Lauksaimnieka ieguvumi
• Ražīgums – 3000 m+ ieklāto drenu

dienā

• Izmaksas – būtiski zemākas, izmantojot
saimiecības jau esošos resursus

• Drenu ieklājējam praktiski nav dilstošo
daļu – tikai kalts un plastikāta sānu
paneļi

• Automatizācija - cilvēka faktora kļūdu
samazinājums

• Datu pārvaldība

• Starpsezonā var paveikt ļoti daudz



No Latvijasklientupieredzes

• Jāņem vērā:
• Labs operators ir noteicošais faktors darba

un datu kvalitātē

• Sistēmām ir jābūt pareizi kalibrētām un 
konfigurētām

• Uzmērīšana pirms ieklāšanas ir ļoti svarīgs
process, kas nosaka ieklāšanas kvalitāti

• Automātika dara savu darbu labi

• Drenu cauruļu loģistika – patēriņš ir liels, 
tās beidzas ļoti ātri, un sagāde var 
nobremzēt procesu



Praktiskiesoļi

• Process
• Situācijas izvērtēšana un lēmuma

pieņemšana
• Izpratne par ierobežojumiem:

• Dokumentācija
• Šķēršļu apzināšana – kabeļi, 

komunikācijas, etc

• Uzmērīšana - topogrāfija
• Plāna izstrāde apjomu, izmaksu un 

darbu izvērtēšanai
• Projektēšana
• Ieklāšanas process
• Kvalitātes pārbaude un informācijas

pieejamība



Izveidojiet drenāžas plānu



Drenāžas plāna piemērs

• Piemērs:
• Veikta uzmērīšana un izveidota

topogrāfiskā karte

• Programmā tika izveidots 3D 
modelis un noteikti dabisko noteču
virzieni

• Modelēti kolektoru un drenu
virzieni, solis pēc noteiktajiem
parametriem

• Drenāžas koeficienti, slīpumi, drenu
cauruļu izmēri un veidi, etc

• Programma ļauj pārbaudīt
drenāžas plāna darbaspēju katrā
punktā

• Plāns nav projekts, bet var būt tā
pamats



Topogrāfija

Uzmērīšana

Ieklāšana

IntelliSlope®



• Uzmērīšanas braucienu veic pirms
katras drenas ieklāšanas.

Uzmērīšana

IntelliSlope®



Ieklāšanas režīmā drenu ieklājējs tiek
vadīts, nodrošinot tā pareizo dziļumu. 
IntelliSlope® sistēmai ir 3 ieklāšanas
režīmi.

IntelliSlope®

Ieklāšana



®

• No uzmērījumu saraksta
izvēloties ieklāšanas līknes
projektēšanai

• Tiek noteikti 4 galvenie
parametri
• Minimālais slīpums
• Mērķa dziļums
• Minimālais dziļums -

sarkans
• Maksimālais dziļums -

zils
• Tikai pēc parametru

pilnīgas salāgošanas
sistēma ļauj sākt ieklāšanu

AutoTile®



• Ja sistēma jūt kļūdu
projektā, ekrānā parādās
atbilstošs paziņojums

• Projektētās līknes parametri
ir jālabo, pirms varēs veikt
drenas ieklāšanu

• Sistēma neļaus pat mēģināt
izmantot nepiemērotu
drenas profilu

AutoTile®



• Sasniedzot nepieciešamo
dziļumu, sistēma ļauj sākt
drenas ieklāšanu

AutoTile®



• Šajā brīdi sistēma ir pārņēmusi
ieklājēja vadību

• Turpinot kustību, sistēma
nepārtraukti reģistrē drenas
ieklāšanas datus un 
salīdzinaar projektēto profilu

AutoTile®



AutoTile® video



Atsekošanaun kļūdulabošana

• Katrs ieklātās drenas
profils tiek saglabāts
• Ļoti augsta

detalizācijas pakāpe
• Datus var eksportēt

.klm, .kmz, .shp failu
veidā

• Datu slāni var 
izveidot LVM Geo 
kartē

• Iespēja precīzi
noteikt kļūmes
atrašanās vietu

• Ir iespēja to ātri
izlabot

Akmens



Priekšrocībasautomatizētamrisinājumam

• Priekšrocības zemnieku saimniecības modelī
• Uzmērīšana un plānošana – galīgo projektu var veikt

vēlāk

• Būtiski samazināts cilvēka kļūdas faktors

• Darba ražīgums ir būtiski lielāks, izmaksas zemākas, 
resursu izmantošana

• Ieklāšanas procesu vada automātika, kas vadās pēc
mērķa dziļuma/ slīpuma parametriem

• Kvalitātes pārbaude un datu pieejamība

• Vienreizējs ieguldījums, kas kalpos gadiem

• Ieguldījums ar tūlītēju atdevi

• Jūs iegūstat laiku, kas ir nenovērtējami!



No mūsuklientupieredzes

• Un vēl - pēc drenu ieklāšanas:

• Nenotiek augsnes slāņu
sajaukšanās

• Nav obligāti nepieciešami
papildus darbi tranšejas
aizbēršanai un līdzināšanai



No mūsuklientupieredzes

• Un pēdējais – šādi drenu
ieklāšanu var veikt, kad ir
mazākā iespēja

• Attēlā redzams rezultāts drenas
ieklāšanai pa viegli apsalušu
ziemas rapša lauku

• Zaudējumi no pārlieka mitruma ir
lielāki nekā zaudējumi no drenas
ieklāšanas procesa

• Process ir ātrs, līdz ar to dod
milzīgu elastību



Jautājumi?

Paldies par jūsu laiku un 
pacietību!


