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Drenu remonta 
tehnoloģijas
1. Drenu skalošana:
• var veikt pašu spēkiem;
• lēns un mazproduktīvs process:
• saknes sastums švammē, 
• nopeldējušu drenu spraugas 

nesamazinās,
• stipri aizsērējušas drenas un 

kolektoru  izskalot ir grūti un 
darbietilpīgi,

• drenas skalojot mitrais drenu sieniņu 
māls var mehāniski sadrupt.



2. Drenu arkls
• ātrākā esošā tehnoloģija;
• mazi akmeņi netraucē;
• Pielietojama, ja nav veco drenu;
• varētu pielietot arī ja ir vecā drenāža, 

to šurfējot, liekot jauno drenu starp 
vecajām drenām- tikai tad ja vecās 
nav aizsērējušas;

• vecās drenas sabojā, bojājuma vietas 
nevar konstatēt, slikti filtrējoša grunts 
nav samaisīta un var būt 
nepietiekama filtrācija;

• Nav pārliecība, ka spēj strādāt sausā 
mālā normālā dziļumā



3. Drenu zāģis

• būtiski lēnāka tehnoloģija par arklu;
• vienā ātrumā vai lēnāks par vienkausa 

ekskavatoru;
• vecās drenas sabojā: 
• bojājuma vietas var konstatēt, 
• var arī nepamanīt ar ķēdi aizķerot 

caurules augšu vai pilnībā pārzāģēt;
• nestrādā akmeņainā augsnē;
• labi strādā kūdrā. Varbūt pat vienīgais 

veids mitrumā, kur vienkausa 
ekskavators un arkls grimst svara dēļ.



4. Vienkausa ekskavators (1)

• universālākā un piemērotākā laukiem ar 
esošu drenāžu;

• pareizs platuma kauss ar lemesi- 60-70cm, 
50cm ir par šauru;

• var rakt pa veco drenāžu, to apskatīties, 
redzēt aizsērējumu;

• vajadzības gadījumā var strādāt ar 2 m kausu- 
īpaši mitrā gruntī, kad pa veco cauruli nāk 
daudz ūdens;

• vajag daudz cilvēkus- cauruli jānospriego un 
ar lāpstām jāapber pieturot cauruli ar kāju, lai 
caurule neaizslīd. Smagākās gruntīs cauruli 
apber divatā vai pat trijatā. Caurule ūdenī 
uzpeld, tāpēc tā ātri ar kāju pieturot jāapber.



Vienkausa ekskavators (2)

• prasa visiem lielu pieredzi, lai neapraktu 
brūkošās tranšejas malas;

• jāstrādā ļoti precīzi, jāspēj ar 1,5cm 
precizitāti izrakt tranšeju;

• ļoti netīrs un fiziski smags darbs, mitrā 
gruntī tranšejas ātri piepildās ar ūdeni;

• izzūdoša tehnoloģija, jo nākamā paaudze 
negribēs pēc augstskolas beigšanas nirt 
dubļu tranšejās. Rietumos būvnieki jau 
tagad neizmanto par spīti, ka iespējams 
panākt labāko kvalitāti.



Uzturēšanas problēmas un 
risinājumi

• nobloķētas iztekas tamdēļ pastiprināti 
aizsērē drenas. Iztekas jātīra katru gadu;

• kūdrā grāvis pilns ar ūdeni un māla drenas 
izstaigā un jāmaina.  Jāpārtīra garāks 
grāvja posms, ar dambju jaukšanu bebri 
nepazudīs;

• akas aizsērējušas, salauztas- katru gadu 
jātīra, lai var pamanīt brīdi, kad tās 
jāmaina vai jāremontē;

• Nerakt saknes un celmus 
lauksaimniecības zemē, būs peļķes un 
apgrūtinoši drenēt.



Būvniecības problēmas un 
risinājumi (1)
• Gruntī pastiprināts dzelzs oksīda 

daudzums- iztekas izlaist grāvī zem 
ūdens. lai oksidācija notiktu grāvī nevis 
kolektorā;

• Krūmi virsū drenām- pēc pieredzes 
gandrīz 100% jāpārbūvē;

• Veco drenu pievienošana jaunajam 
kolektoram- lai pievienotu tās 
jāpamana. Jānovērtē stāvoklis vai 
pievienot vai pārbūvēt. Jāmāk 
pievienot. Jābūt cauruļu, trejgabalu, 
ģeotekstila izvēlei.



Būvniecības problēmas un 
risinājumi (2)
• caurules un tās filtrmateriāla izvēle- 

LLU veikt vairāk lauka pētījumu;
• tranšejas filtra izvēle un droša 

filtrmateriāla iebēršana tranšejā- LLU 
veikt vairāk lauka pētījumu;

• divas un trīs vecās kārtas, to 
izvietojums neatbilst plānam. Rokot 
pa vecām trasēm pamazām atšķetināt 
drenu un kolektoru virzienus, to 
stāvokli.



Problēmas un risinājumi 
būvējot ar vienkausa 
ekskavatoru (1)
• precīzi līmeni noturēt- lai mazāk jārok ar 

zolējamo lāpstu. Par dziļu izrakto bez 
blietēšanas piebērt nedrīkst- tajā vietā 
grunts nosēdīsies. Tāpēc daži cenšas iet pa 
veco un likt tieši vecajā gultnē. Vecais bieži 
ir nopeldējis, tad arī jaunais būs bez pareiza 
krituma;

• drenu un kolektora iebūves dziļums- 
izvēlēties pareizo (atkarībā no grunts 
filtrācijas, vecās izņemt vai atstāt). Izeja ir 
prasīt padomu pieredzējušajiem. Pašiem 
paies daudz gadi līdz sakrāsies pietiekama 
pieredze sarežģītos jautājumos.



Problēmas un risinājumi  
būvējot ar vienkausa 
ekskavatoru (2)
• Pārmitra grunts darba laikā, nogruvumi, īpaši 

aktuāli ņemot ārā vecās drenas. Labākais drenu 
remonta laiks ir mazūdens periods- maija otrā 
puse, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris. Ir bijuši 
arī gadi, kad sauss ir novembrī un janvārī. 
Slapjās vietās nav pareizi remontēt arī tad, ja 
lauks ir brīvs un nav citu darbu;

• Plūstošā smilts- būvēt un remontēt mazūdens 
periodā. Plūstošā smilts ir smilts ar māla vai 
putekļu daļiņām. Sausā laikā tās ir cietas kā 
betons, turpretī slapjā pat dēļi var arī nelīdzēt. 
Ja tranšejas dibenu ceļ uz augšu par 15 cm 
nelīdzēs arī tūlītēja tranšejas aizbēršana.



Kokosa filtrmateriāla lauka 
apsekojums un grunts 
novērtējums
• gan LLU, gan drenu cauruļu ražotāji kokosa 

filtrmateriālu iesaka izmantot māla gruntīs un 
kūdrā;

• pieredze liecina, ka mālā kokosa caurule piesērē 
dažu gadu laikā.



Augsnes profila 
raksturojums
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• Vecā drena ir vienā līmenī vai augstāk.
• Atkarībā no tīrības pakāpes to pievieno vai 

pārliek pa jaunam. 
• Ja ir pārliecība, ka vecā sistēma labi strādā, 

var vecās var savienot savā starpā.
• Aizejošo aiztamponē.

drenu pievienošanā

Īsas pamācības



• Vecā drena ir vienā līmenī vai augstāk.
• Atkarībā no tīrības pakāpes to pievieno vai 

pārliek pa jaunam.

drenu pievienošanā

Īsas pamācības



• Vecā drena ir vienā līmenī vai augstāk. Vecās var 
savienot arī savā starpā.

• Ja vecā ir dziļāk, tad jaunā jāpārliek dziļāk lai 
būtu vienā līmenī.

drenu pievienošanā

Īsas pamācības



• Var izskalot. Var nākamajā gadā skatīties vai 
atkal aizsērē. 

• Atrast bojāto bez pārlikšanas būs ilgi.

Kolektora aizsērējuma pakāpe 
1/3

Īsas pamācības



• Nevar izskalot. Pārsvarā tādā būs arī saknes, 
skalotāja sprausla tās sastums švammē.

Kolektora aizsērējuma pakāpe 
2/3

Īsas pamācības



• Nevar izskalot. Jāpārliek visa sistēma, visticamāk 
ar visiem zariem.

Kolektora aizsērējuma pakāpe 
1/1

Īsas pamācības



• Pamatnes vietu rok ar platu planējamo kausu, 
ar vismaz 8 t ekskavatoru;

• Atvērumus pieslēgumiem nepieciešamajā 
augstumā zāģē vai urbj ērtā vietā;

• Nosēdumiem atstāj vismaz 60 cm;
• Aizejošais kolektors ir vismaz 5 cm zem 

ienākošiem;
• Virs zemes atstāj vismaz 50 cm aku;
• Pieslēguma caurules ir cietās bez perforācijas;
• Pieslēguma vietu apbetonē, ja urbj ar kroņurbi- 

ērti ir nebetonēt bet lietot ģeotekstilu;
• No 3 pusēm pabeigtai akai zemē iesprauž 

signālmietiņus.

akas maiņā

Īsas pamācības
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Jautājumi un atbildes



VECAS KOKA DRENĀŽAS ŠĶERSOŠANA



ZOLES LĀPSTA DRENĀŽAS IZBŪVEI



PILTUVES VIRS BOJĀTAS DRENĀŽAS



MELIORĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PĀRBŪVE

DEFEKTU APSEKOŠANA UN DEFEKTU LIELUMU 
NOVĒRTĒŠANA
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