
BITES
Mēr–

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR

IEŅĒMUMI

Medus kg 25,00 3,70 92,50 40,00 3,90 156,00

Vasks kg 1,50 9,00 13,50 1,50 13,00 19,50

Ziedputekšņi kg 4,00 8,50 34,00

Propoliss kg 0,10 35,00 3,50

Bišu maize kg 0,60 28,00 16,80

    KOPĀ (1) 109,50 226,30

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Cukurs (invertsīrups) kg 15,00 0,60 9,00 25,00 0,60 15,00

Dravošanas inventārs 5,00 12,00

Bišu mātes gab. 0,20 15,00 3,00 0,50 4,00 2,00

Veterinārās izmaksas 10,00 15,00

Transports 10,00 50,00

Realizācijas izmaksas 8,00 29,00

    KOPĀ (2) 45,00 123,00

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

Algotais darbs h 14 5,76 80,64 6 5,76 34,56

    KOPĀ (3) 80,64 34,56

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 125,64 157,56

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 64,50 103,30

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) -16,14 68,74

  ATBALSTS

Valsts subsīdijas 8,50

    KOPĀ (7) 8,50
  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) -16,14 77,24

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC biškopības konsultanta Guntara Meļņa sniegtie dati.

Ekstensīvi Intensīvi Izstrādātais bišu bruto segums parāda  konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas 
saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā 
iegūtu konkrēto rezultātu. 

Sastādītais bruto segums pamatojas uz ilggadīgu audzēšanas pieredzi, bet to 
nevar uzskatīt par universālu un kategorisku. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāveic 
korekcijas atbilstoši saimniekošanas tehnoloģijai un apstākļiem. Palielinoties 
saimju skaitam, samazinās izmaksas uz vienu saimi. 

Jāņem vērā, ka medus ienesums var būt ļoti mainīgs, jo liela nozīme ir laika 
apstākļiem. 

Intensīvajā ražošanas variantā tiek izmantoti daudzkorpusu stropi, un dravu ved 
uz nektāraugu ganībām, bet ekstensīvajā – Latvijas stāvstropi, un dravo 
stacionāri. 

Veterinārajās izmaksās ietilpst medus analīzes, inventāra dezinficēšanas un 
bišu saimju ārstēšanas izdevumi. 

Valsts subsīdijas piešķir, ja pretendents ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, 
reģistrējis bišu saimes, un to skaits līdz iepriekšējā gada 1. novembrim  ir lielāks 
par 29. Subsīdijas ir uzrādītas atbilstoši 2020. gadā spēkā esošajām likmēm. 
Atbalsta saņemšanas prasības un likmes mainās katru gadu, tāpēc plānojot ir 
jāseko līdzi informācijai par izmaiņām. 

Intensīvā ražošanas variantā produkcijas apjoma pieaugumu iegūst, palielinot 
bišu saimju produktivitāti.  
Ekstensīvā ražošanas variantā produkcijas apjoma pieaugums tiek panākts, 
palielinot bišu saimju skaitu.  

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta 
apkopotā bruto vidējā stundu tarifa likme biškopjiem 2020. gadā. Likmē iekļauts 
darba devēja VSAOI. 


