
VAISLAS BUĻĻI (ganāmpulkā bulli izmanto 2 gadus)
Mēr–

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

 IEŅĒMUMI  

    Vaislas bullis kg/gab. 1200 0,5 2,30 1380,00

    Nopirkts vaislinieks kg/gab. 700 -0,5 2,14 -749,00

    Aplecinātas govis EUR/gab. 28,00 840,00

    Kūtsmēsli t 3,05 21,35

    KOPĀ (1) 1492,35

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

    Lopbarības graudi kg 0,17 91,80

    Siens kg 0,06 150,00

    Skābbarība kg 0,014 84,00

    Ganību zāle kg 0,006 60,00

    Sāls kg 0,33 6,60

    Minerālbarība kg 1,31 32,75

    Pakaiši kg 0,05 52,00

    Veterinārie pakalpojumi 20,00

    Citas mainīgās izmaksas 30,00

     KOPĀ (2) 527,15

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

    Algotais darbs h 6,08 121,60

    KOPĀ (3) 121,60

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 648,75
  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 965,20

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) 843,60 

  ATBALSTS

    Valsts subsīdijas 284,60

    Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem (SLM) 102,02

    KOPĀ (7) 386,62
  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) 1230,22
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Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas konsultantes Lailas Plītas sniegtie dati.
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Izstrādātais vaislas buļļa bruto segums parāda  vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas saskaņā ar 
ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu. 

Tiek pieņemts, ka vidēji ganāmpulkā ir 25 līdz 30 lecināmas govis un teles. Kā ieņēmumi ir ņemta vērā 
samaksa par katru sēklojumu   (EUR 28.00). Jo lielāks govju skaits, jo lielāks vaislas buļļu bruto segums. 

Vaislas bullis tiek iegādāts ar mērķi aplecināt ganāmpulkā esošās govis un teles. Pēc divu gadu darbības to 
realizē, visbiežāk – pārdodot citām saimniecībām.  

Vaislinieka vidējais dzīvmasas pieaugums ir 400 g diennaktī. 

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēslu ieguve. Kūtsmēsli novērtēti vērtībā, kas pieņemta, vadoties pēc tajos 
ietilpstošo augiem pieejamo barības elementu vērtības. 
 

Saņemtais atbalsta apjoms par vaislas bulli katrā saimniecībā var būt atšķirīgs. Valsts subsīdijas piešķīra 
sertificētam tīršķirnes vaislas bullim, kas novērtēts pēc pēcnācējiem. SLM var saņemt par bulli vai vērsi, kas 
kārtējā gada laikā saimniecībā sasniedzis 16 mēnešu vecumu un turēts vairāk nekā sešus mēnešus ilgu 
turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā. Atbalsti ir uzrādīti atbilstoši 2018. 
gadā spēkā esošajām likmēm. Atbalsta saņemšanas prasības un likmes mainās katru gadu, tāpēc plānojot ir 
jāseko līdzi informācijai par izmaiņām. 

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 (barības devas, sastāvs u. c.). 

Dzīvnieku realizācijas cena noteikta, balstoties uz  iepirkuma cenām Latvijas tirgū (bez PVN).  

Siena, skābbarības, ganību zāles cenas tiek ņemtas no attiecīgo lopbarības kultūraugu bruto segumu mainīgo 
izmaksu aprēķiniem.  

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā bruto vidējā stundu 
tarifa likme liellopu lopkopjiem 2018. gadā. 


