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IEVADS

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC)  
katru gadu tiek sagatavoti bruto segumu aprēķini ar mērķi palīdzēt 
lauku uzņēmējiem racionalizēt un optimizēt savu ražošanu.

Ir apkopoti augkopības un lopkopības nozares bruto segumu ap-
rēķini lauksaimniecības uzņēmumos par 2015. gadu, kas atšķiras pēc 
ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto 
seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehno-
loģija.

Šogad pirmo reizi sagatavoti bruto segumi ķimenēm, krūmcido-
nijām un facēlijai. Pēc vairāku gadu pārtraukuma bruto segumi sa-
gatavoti dillēm un tomātiem. Ziemas kviešiem, tritikālei, rudziem, 
ziemas miežiem un ziemas rapšiem bruto segumi papildināti ar mi-
nimālās augsnes apstrādes tehnoloģiju.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad bruto segumiem klāt pievieno-
ti ekspertu ziņojumi par situāciju attiecīgajā nozarē 2015. gadā. 

Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vaja-
dzībām, ir jāņem vērā tajā izmantotā ražošanas tehnoloģija un citi 
apstākļi.

Lai atvieglotu bruto segumu sastādīšanu savām vajadzībām, iz-
mantojiet LLKC izveidoto bruto segumu sagatavošanas interne-
ta rīku, kas pieejams, ievadot interneta pārlūkā sekojošu adresi:   
http://laukutikls.lv/riki/gross_margins/

LLKC saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu  
mēslošanas un dzīvnieku ēdināšanas plānu izstrādei, par pamatu  
ņemot augsnes agroķīmisko analīžu kartes un saimniecībā pieejamos 
dzīvnieku ēdināšanas līdzekļus.

Izstrādātie materiāli var būt noderīgi tiem, kuri vēlas uzsākt  
saimniekošanu laukos vai kuri jau to ir izdarījuši, bet precīzai  
plānošanai nepieciešami aprēķini no nozarē strādājošām saim-
niecībām, dažādu nozaru konsultantiem, lauksaimniecības skolu  
pasniedzējiem, audzēkņiem, docētājiem, studentiem, Zemkopības 
ministrijas speciālistiem, Lauku atbalsta dienesta speciālistiem, kā arī 
citiem interesentiem.  Bruto seguma aprēķinus izmanto arī nozarei 
nozīmīgu aprēķinu veikšanai.

Materiāls ir sagatavots un publicēts, izmantojot LR Zemkopības 
ministrijas dotāciju līdzekļus. 

Bruto segumu aprēķinus sagatavojusi LLKC Ekonomikas nodaļa.
Ja jums ir kādi ieteikumi vai komentāri, sazinieties ar LLKC eko-

nomikas konsultanti Lieni Kalniņu (e-pasts: Liene.Kalnina@llkc.lv, 
tālr. 63050576). 
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2. BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANAS  
TEORĒTISKIE ASPEKTI

Bruto seguma aprēķins ir viena no svarīgākajām saimnieciskās darbības  
analīzes un prognozēšanas sastāvdaļām. 

2.1. Bruto seguma veidošanas process un tajā izmantoto  
terminu skaidrojums

Bruto segums – starpība, ko iegūst, no bruto produkcijas novērtējuma atskai-
tot mainīgās izmaksas. Visas mainīgās izmaksas un ieņēmumi bruto segumu 
kalkulācijā ir iekļauti bez pievienotās vērtības nodokļa.
Bruto produkcija – gada laikā vai citā noteiktā periodā saražotā produkcija. Tajā 
ietilpst:
  produkcijas realizācijas ieņēmumi,
  saimniecībā patērētā pašražotā produkcija (novērtēta naudā),
  nepabeigtās ražošanas (novērtētas naudā) augkopības un lopkopības 
produkcijas krājumu gada beigu un gada sākuma vērtību starpība.
No bruto produkcijas vērtības atskaita iepirkto lopu vērtību.
Mainīgās izmaksas – izmaksas, kuru lielums mainās līdz ar ražošanas apjoma 
izmaiņām un kuras ir sadalāmas pa atsevišķām lauksaimnieciskās ražošanas no-
zarēm.
Augkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem izmaksu posteņiem:
  sēklas materiāls,
  mēslojums,
  augu aizsardzības izmaksas,
  tehnikas pakalpojumu izmantošana,
  pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu kultūraugu.
Lopkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem posteņiem:
  lopbarība,
  medikamenti un veterinārie pakalpojumi,   
  dzīvnieku pārraudzība,
  apsēklošana,  
  pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu lopu veidu. 
Pastāvīgās izmaksas – relatīvi stabilas izmaksas, kas ir atkarīgas no saimniecības 
lieluma nevis no produkcijas ražošanas apjoma. Tajās ietilpst šādi izmaksu posteņi:
  ražošanas ēku un tehnikas remonts un uzturēšana, 
  elektroenerģija un kurināmais,
  pastāvīgi strādājošo darba algas un sociālās apdrošināšanas maksā- 
     jumi,
  saimniecības vadīšanas izmaksas, saimniecības apdrošināšana, no- 
     mas maksājumi, nodokļi un citas izmaksas,
  pamatlīdzekļu nolietojums (novērtēts naudā).
Tā kā degvielas un elektroenerģijas patēriņš ražošanas vajadzībām saimniecībās 
parasti ir zināms tikai par konkrētu laika periodu (visbiežāk – gadā vai sezonā) 
un to neuzskaita katrai nozarei vai kultūraugam atsevišķi, šīs mainīgās izmak-
sas pieskaita pie pastāvīgajām izmaksām. Ja kādā saimniecībā tiek veikta precīza 
šo resursu uzskaite, tad degvielas un elektroenerģijas patēriņu var iekļaut bruto 
segumā kā mainīgās izmaksas.

Saimniecības peļņa veidojas, no bruto seguma atskaitot pastāvīgās izmaksas. 
Saimniecības peļņa ir matemātiski aprēķināts lielums, jo tajā ietilpst arī vērtības, 
kas ir novērtētas naudas izteiksmē, bet kā reāla nauda nepastāv, piemēram, krāju-
mu izmaiņas, pamatlīdzekļu nolietojums u. tml. 
Bruto seguma veidošanās procesu skatīt 1. attēlā.
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Avots: LLKC 

1. att. 
Bruto seguma veidošanās shēma

Ilustrācijai izmantosim vienkāršotu bruto seguma aprēķina piemēru (EUR), kas ir veikts 25 ha lielai saimniecī-
bai ar 10 govīm. Saimniecībā 9 ha platībā audzē miežus, no kuriem 1 ha izmanto lopbarības ieguvei, bet grau-
dus no pārējiem 8 ha realizē. Saimniecībā audzē arī kartupeļus – 1 ha un zālājus – 15 ha platībā.
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1. tabula
Saimniecības bruto seguma aprēķina piemērs
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Ilustrācijai izmantosim vienkāršotu bruto seguma aprēķina piemēru (EUR), kas ir veikts 
25 ha lielai saimniecībai ar 10 govīm. Saimniecībā 9 ha platībā audzē miežus, no kuriem 1 ha 
izmanto lopbarības ieguvei, bet graudus no pārējiem 8 ha realizē. Saimniecībā audzē arī 
kartupeļus – 1 ha un zālājus – 15 ha platībā.

1. tabula

Saimniecības bruto seguma aprēķina piemērs

Postenis Vērtība, EUR 
Ieņēmumi no 10 govīm, t. sk.: 25 191 

– no piena 24 650 
– no kūtsmēsliem 541 

Ieņēmumi no 8 ha miežu 6045 
Ieņēmumi no 1 ha kartupeļu 3150 

Bruto produkcija, kopā 34 386 
Mainīgās izmaksas lopkopībā, t. sk.: 12 368 

– 15 ha ganību zālei 3687 
– 1 ha miežiem 560 

– minerālbarībai 376 
– pārējai lopbarībai 5327 

– veterinārām izmaksām 498 
 – citām mainīgām izmaksām 1920 

Mainīgās izmaksas augkopībā, t. sk. 8075 
– 8 ha miežiem 5600 

– 1 ha kartupeļiem 2475 

Mainīgās izmaksas kopā 20 442 

Saimniecības bruto segums 13 944 

Avots: LLKC 

Šajā piemērā saimniecības bruto produkcijas vērtība ir EUR 34 368, no kuriem EUR 
25 191 ir ieņēmumi no 10 govīm, EUR 6045 – no miežiem un EUR 3150 – no kartupeļiem.
Mieži 1 ha platībā tiek izmantoti lopbarībai, tāpēc to audzēšanas izmaksas ir uzskaitītas kā 
pašražotā lopbarība pie lopkopības mainīgajām izmaksām. 

Avots: LLKC 

2.2. Bruto seguma aprēķins augkopībā

Šajā piemērā saimniecības bruto produkcijas vērtība ir EUR 34 368, no kuriem EUR 25 191 ir ieņēmumi no 10 
govīm, EUR 6045 – no miežiem un EUR 3150 – no kartupeļiem. Mieži 1 ha platībā tiek izmantoti lopbarībai, 
tāpēc to audzēšanas izmaksas ir uzskaitītas kā pašražotā lopbarība pie lopkopības mainīgajām izmaksām. 

Izdevumā ir aprēķināts dažādu kultūraugu Bruto segums 1, Bruto segums 2 un 
Bruto segums 3. 

Bruto segums 1 ir noteikts, pieņemot, ka saimniecībā visus darbus veic pašu spē-
kiem un neizmanto pakalpojumus. Ja izmanto saimniecībai piederošo tehniku, tās 
izmantošanas izmaksas ietilpst saimniecības pastāvīgajās izmaksās kā pamatlīdzekļu 
nolietojums, remonts, apkope un degvielas patēriņš. 

Intensīvās ražošanas rādītāji ir aprēķināti, ņemot vērā ražību, kuru var iegūt, iz-
mantojot konkrētajā bruto segumā uzrādīto ražošanas tehnoloģiju. Audzēšanas teh-
noloģijas ir atkarīgas arī no paredzamā produkcijas izmantošanas veida (piemēram, 
graudi pārtikai vai lopbarībai, burkāni pārdošanai buntītēs u. c.). Audzējot kultūrau-
gus saskaņā ar bioloģiskās audzēšanas metodi, tehnoloģijas atšķiras no konvencio-
nālajā saimniekošanā lietotajām tehnoloģijām. Skābbarības ražošanā ir salīdzinātas 
divas atšķirīgas tehnoloģijas – skābbarības gatavošana rituļos un stirpās. Āboliņam un 
timotiņam sēklai, lopbarības zālājiem, augļiem un ogām aprēķinos atsevišķi ir izdalīts 
ierīkošanas un pārējie ražošanas gadi. 2015. gadā ziemas kviešiem, tritikālei, rudziem, 
ziemas miežiem un ziemas rapšiem bruto segumi papildināti ar minimālās augsnes 
apstrādes tehnoloģiju.

Bruto segums 2 parāda ražošanas variantu, kad saimniecībai būtu jāpērk visi teh-
nikas pakalpojumi. Izmantotās tehnikas pakalpojumu cenas ir iegūtas, aprēķinot vi-
dējo tirgus cenu no pakalpojumu sniedzējiem Latvijas novados.
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2. tabula
ES atbalsts kultūraugiem 2015. gadā

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2015

Bruto segums 3 ir noteikts, ņemot vērā 2015. gadā augkopībā pieejamo Eiropas Savienības (ES) atbalstu. 
Augkopības bruto segumos ietvertā atbalsta apkopojumu skatīt 2. tabulā.

Platību maksājumus 2016. gadā veido Vienotais platības maksājums (VPM) un Maksājums par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb Zaļināšanas maksājums (skatīt 2. tabulu). 

Vienotais platības maksājums (VPM) tiek piešķirts par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek au-
dzēts kāds no atbalsttiesīgajiem lauksaimniecības kultūraugiem, kur uzturēšanā ir ievēroti labas lauksaimnie-
cības un vides stāvokļa nosacījumi un kura ir lauksaimnieka īpašumā vai lietošanā uz 15.06.2015.

Zaļināšanas maksājumam lauksaimnieks piesakās automātiski – piesakoties uz VPM. Lauksaimniekiem 
zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalst-
tiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas netiek pieteikti tiešajiem maksājumiem, ja vien saimniecībai nav pie-
mērojams izņēmums. Zaļināšanas prasības neattiecina uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski 
sertificētām platībām.

Pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (PPVA) ir tā saucamais vēsturiskais maksājums. 
Lauksaimnieks 2015. gadā šo maksājumu varēja saņemt par hektāru skaitu, kas 2009. gadā bija apstiprināts kā 
atbilstošs PVTM par laukaugu platībām.

Atdalīto pārejas posma valsts atbalstu par platībām (APL) lauksaimnieks 2015. gadā varēja saņemt par to 
laukaugu hektāru skaitu, par kuru 2006. gadā saņēma PVTM par laukaugu platībām vai līgumā ar kartupeļu 
cietes ražotāju noteiktām platībām.

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomis-
ku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu 
saglabāšanu.
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2. tabula 
ES atbalsts kultūraugiem 2015. gadā 

 

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2015 
 

Bioloģiskās lauksaimniecības aktivitātes paredzētas tiem lauksaimniekiem, kuriem jau 
ir pieredze bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanā (t. sk. tiem, kuriem pirms 2015. gada 
bija tikai pārejas periods). Lai saņemto šo atbalstu, visai saimniecībai, t. i., visām 
saimniecības vienībām (t. sk. dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētām. Arī tie 
lauksaimnieki, kas 2015. tikai sāka saimniekot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm (t. 
i., atrodas pārejas periodā), atbalsta maksājumu var saņemt. Tādā gadījumā atbalsta likmes 
atšķiras no LLKC bruto segumos iekļautajām bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta likmēm. 

Bruto segumā par 2015. gadu ir parādīts izlietoto minerālmēslu fiziskais daudzums, kā 
arī doti nepieciešamo minerālmēslu apjomi tīrvielā. Aprēķinu tabulās minētā minerālmēslu 
lietošana ir tikai viens no iespējamiem mēslošanas variantiem. Graudaugiem un rapšiem 
nepieciešamais minerālmēslu daudzums 2015. gadā ir noteikts, izmantojot datorprogrammu 
augu mēslošanas plānu sastādīšanai.  

Saimniecībā minerālmēslojums ir jāizvēlas, pamatojoties uz augu barības vielu izneses 
normatīviem atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un ražībai, ja augsnes nodrošinājums ar 
minerālvielām ir vidējs.  
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Bioloģiskās lauksaimniecības aktivitātes paredzētas tiem lauksaimniekiem, kuriem jau ir pieredze biolo-
ģiskās lauksaimniecības saimniekošanā (t. sk. tiem, kuriem pirms 2015. gada bija tikai pārejas periods). Lai sa-
ņemto šo atbalstu, visai saimniecībai, t. i., visām saimniecības vienībām (t. sk. dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski 
sertificētām. Arī tie lauksaimnieki, kas 2015. tikai sāka saimniekot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm 
(t. i., atrodas pārejas periodā), atbalsta maksājumu var saņemt. Tādā gadījumā atbalsta likmes atšķiras no 
LLKC bruto segumos iekļautajām bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta likmēm.

Bruto segumā par 2015. gadu ir parādīts izlietoto minerālmēslu fiziskais daudzums, kā arī doti nepieciešamo 
minerālmēslu apjomi tīrvielā. Aprēķinu tabulās minētā minerālmēslu lietošana ir tikai viens no iespējamiem 
mēslošanas variantiem. Graudaugiem un rapšiem nepieciešamais minerālmēslu daudzums 2015. gadā ir no-
teikts, izmantojot datorprogrammu augu mēslošanas plānu sastādīšanai. 

Saimniecībā minerālmēslojums ir jāizvēlas, pamatojoties uz augu barības vielu izneses normatīviem atbilsto-
ši izvēlētajai tehnoloģijai un ražībai, ja augsnes nodrošinājums ar minerālvielām ir vidējs. 

Izdevumā ietvertajiem bruto segumiem saimniecībās ar bioloģisko audzēšanas veidu mēslošanai tiek izman-
toti kūtsmēsli. Kūtsmēslos esošā NPK daudzums ir koriģēts, ņemot vērā tā izmantošanās procentu. Kūtsmēsli 
bruto segumos iekļauti nevis tirgus cenā, bet vērtībā, kas tiek noteikta, pieņemot, ka iegūto kūtsmēslu vērtība ir 
vienāda ar tajos ietilpstošo, augiem pieejamo barības elementu – N, P2O5 un K2O – tirgus cenu. Līdzīgā veidā 
ir noteikta arī iegūto kūtsmēslu vērtība lopkopības bruto segumu aprēķinos.

Kaltēšanas izmaksu aprēķinā 2015. gadā, pamatojoties uz augkopības ekspertu sniegto informāciju, ir pie-
ņemts, ka graudaugu ziemāju un vasarāju kultūrām, rapšu sēklām un eļļas liniem mitrumu bija nepieciešams 
samazināt līdzvērtīgi – par 2%. 

Augkopības kultūraugu transporta izmaksas ir noteiktas atkarībā no vidējā transportēšanas attāluma un 
vidējā vienā reizē transportējamā produkcijas daudzuma. Atkarībā no kravas automašīnas kravnesības 2015. 
gadā tika apkopotas šādas transporta pakalpojumu cenas (bez PVN):

  1,5 – 10 t –   0.80 EUR/km,
  virs 10 t   – 0.90 EUR/km.
 Aprēķinos izmantota mērvienība tonnkilometrs (tkm) – transporta mērvienība, kas raksturo vienas 

tonnas produkcijas pārvadājumu viena kilometra attālumā. To aprēķina, transporta pakalpojuma cenu par 
kilometru dalot ar pārvadājamās produkcijas daudzumu. Līdz ar to arī transporta pakalpojumu cenas par ki-
lometru tiek koriģētas, aprēķinot transporta cenu par tonnkilometru.

Avots: LLKC 

3. tabula
Darbīgās vielas apjoma aprēķina piemērs

Kompleksais mēslojums: NPK 5:20:30 (N – slāpeklis, P – fosfors, K – kālijs),  
fiziskais apjoms 150 kg.
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3. tabula
Darbīgās vielas apjoma aprēķina piemērs

Kompleksais mēslojums: NPK 5:20:30 (N – slāpeklis, P – fosfors, K – kālijs), fiziskais apjoms 150 kg.

Rādītāji N P2O5 K20
Tīrviela, % 5 20 30
Fiziskais apjoms, kg 150 150 150
Tīrviela, kg = kg x (tīrv.%) : 100 8 30 45
Avots: LLKC 

Izdevumā ietvertajiem bruto segumiem saimniecībās ar bioloģisko audzēšanas veidu 
mēslošanai tiek izmantoti kūtsmēsli. Kūtsmēslos esošā NPK daudzums ir koriģēts, ņemot vērā 
tā izmantošanās procentu. Kūtsmēsli bruto segumos iekļauti nevis tirgus cenā, bet vērtībā, kas 
tiek noteikta, pieņemot, ka iegūto kūtsmēslu vērtība ir vienāda ar tajos ietilpstošo, augiem 
pieejamo barības elementu – N, P2O5 un K2O – tirgus cenu. Līdzīgā veidā ir noteikta arī 
iegūto kūtsmēslu vērtība lopkopības bruto segumu aprēķinos.

Kaltēšanas izmaksu aprēķinā 2015. gadā, pamatojoties uz augkopības ekspertu sniegto 
informāciju, ir pieņemts, ka graudaugu ziemāju un vasarāju kultūrām, rapšu sēklām un eļļas 
liniem mitrumu bija nepieciešams samazināt līdzvērtīgi – par 2%. 

Augkopības kultūraugu transporta izmaksas ir noteiktas atkarībā no vidējā 
transportēšanas attāluma un vidējā vienā reizē transportējamā produkcijas daudzuma. 
Atkarībā no kravas automašīnas kravnesības 2015. gadā tika apkopotas šādas transporta 
pakalpojumu cenas (bez PVN):

 1,5 – 10 t – 0.80 EUR/km,
 virs 10 t  – 0.90 EUR/km.

Aprēķinos izmantota mērvienība tonnkilometrs (tkm) – transporta mērvienība, kas 
raksturo vienas tonnas produkcijas pārvadājumu viena kilometra attālumā. To aprēķina,
transporta pakalpojuma cenu par kilometru dalot ar pārvadājamās produkcijas daudzumu.
Līdz ar to arī transporta pakalpojumu cenas par kilometru tiek koriģētas, aprēķinot transporta 
cenu par tonnkilometru.

2.3. Bruto seguma aprēķins lopkopībā

Atšķirībā no augkopības bruto segumiem lopkopības bruto seguma aprēķinu tabulās nav mašīnu un roku 
darba operāciju, bet ir izmaksas par algoto darbaspēku.

Slaucamajām govīm, sivēnmātēm, aitām, kazām, dējējvistām un bitēm bruto segums ir aprēķināts gadam, 
audzējamiem teļiem, audzējamām telītēm un nobarojamiem dzīvniekiem – audzēšanas periodam.

Lopbarībā izmantojamo kultūraugu (piemēram, graudu) cena ir vienāda ar to tirgus cenu, bet speciālo lop-
barības kultūraugu cena ir vienāda ar to audzēšanas izmaksām.

Lopkopībā Bruto segums 3 arī ir iegūts, pamatojoties uz Bruto segumu 2 un ņemot vērā lopkopībai 2015. 
gadā pieejamo valsts un ES atbalstu (4. tabulā).
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4. tabula
ES un valsts atbalsts lopkopībai 2015. gadā

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2015

ES ārkārtas atbalstu par piena daudzumu tonnās, kas pircējam piegādātas no 2014. gada 1. augusta līdz 
31. oktobrim, piešķir piena ražotājam, kurš ir reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā un 
kuram pēc stāvokļa uz 2015. gada 1. janvāri bija piena piegādes kvota un reģistrētas slaucamas govis vai teles, 
kas vecākas par 18 mēnešiem.

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomis-
ku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu 
saglabāšanu.

Pārejas posma valsts atbalstu (PPVA) par zīdītājgovi saņem par:
  gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku; 
  govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai;
  telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.
Pārejas posma valsts atbalstu (PPVA) saņem par aitu māti, kas ir vecāka par gadu vai vismaz vienu reizi 

atnesusies un ja aitu māšu kopskaits ganāmpulkā ir ne mazāk kā 10.
11 

 

2.3. Bruto seguma aprēķins lopkopībā 

Atšķirībā no augkopības bruto segumiem lopkopības bruto seguma aprēķinu tabulās 
nav mašīnu un roku darba operāciju, bet ir izmaksas par algoto darbaspēku. 

Slaucamajām govīm, sivēnmātēm, aitām, kazām, dējējvistām un bitēm bruto segums ir 
aprēķināts gadam, audzējamiem teļiem, audzējamām telītēm un nobarojamiem dzīvniekiem – 
audzēšanas periodam. 

Lopbarībā izmantojamo kultūraugu (piemēram, graudu) cena ir vienāda ar to tirgus 
cenu, bet speciālo lopbarības kultūraugu cena ir vienāda ar to audzēšanas izmaksām. 

Lopkopībā Bruto segums 3 arī ir iegūts, pamatojoties uz Bruto segumu 2 un ņemot 
vērā lopkopībai 2015. gadā pieejamo valsts un ES atbalstu (4. tabulā). 

4. tabula 
ES un valsts atbalsts lopkopībai 2015. gadā 

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2015 
ES ārkārtas atbalstu par piena daudzumu tonnās, kas pircējam piegādātas no 2014. 

gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, piešķir piena ražotājam, kurš ir reģistrēts vienotajā 
zemkopības nozares informācijas sistēmā un kuram pēc stāvokļa uz 2015. gada 1. janvāri bija 
piena piegādes kvota un reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem. 

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas 
ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai 
nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu. 

Pārejas posma valsts atbalstu (PPVA) par zīdītājgovi saņem par: 
– gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes 

dzīvnieku;  
– govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai; 
– telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu. 



8 15

Bruto produkcija no 1 ha 
kviešu 

Bruto produkcija no 1 ha 
kartupeļu 

Bruto produkcija no 1 cūkas 

   
Mainīgas izmaksas 1 ha 

kviešu: sēkla, mēslojums, 
pesticīdi, tehnikas 

pakalpojumi 

Mainīgas izmaksas 1 ha kartupeļu: 
sēkla, mēslojums, pesticīdi, 
tehnikas pakalpojumi un 

darbaspēks 

Mainīgas izmaksas 1 cūkas 
nobarošanai: 

sivēni, barība, zāles 

   
Bruto segums no 1 ha kviešu Bruto segums no 1 ha kartupeļu Bruto segums no 1 cūkas 

   
Hektāru skaits Hektāru skaits Cūku skaits 

   
Bruto segums no 

kviešu audzēšanas  
Bruto segums no kartupeļu 

audzēšanas  
Bruto segums no 
cūku nobarošanas 

  

 

  

 Kopējais bruto segums no nozarēm  
  

 

  

Saimniecības pastāvīgās izmaksas: 
ēku, tehnikas nolietojums un remonts, nodokļi, kredītprocenti, elektrība, saimnieka un pastāvīgo 

strādājošo darba algas, transporta izmaksas, apdrošināšana, zemes noma 
  

 
Saimniecības peļņa 

  

Avots: LLKC 
2. att. Saimniecības peļņas veidošanas shēma

Avots: LLKC 

2.4. Bruto segumu paskaidrojošās shēmas

Bruto segumu aprēķini ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas saimniecības vadītājam palīdz analizēt 
saimniekošanas rezultātus. Bruto seguma aprēķins ir jāveic visiem kultūraugiem un lopu sugām, kas saimnie-
cībā tiek audzētas pārdošanai. Tādā veidā tiek aprēķināts kopējais lauksaimniecības bruto segums, no kura 
atņemot saimniecības pastāvīgās izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojumu u. c., tiek aprēķināta saimniecības peļņa 
vai zaudējumi (skatīt 2. attēlu). 

2. att. 
Saimniecības peļņas veidošanas shēma
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3. att. 
Govju ganāmpulka atražošanas shēma Avots: LLKC 

Tieši tāds pats koeficientu aprēķināšanas princips ir arī pārējiem dzīvniekiem. 4. attēlā redzama cūku  
ganāmpulka atražošanas shēma. 

4. att. 
Cūku ganāmpulka atražošanas shēma 

Ja pieņem, ka ganāmpulkā gada laikā vidēji ir 100 sivēnmātes, tad koeficienti tiek aprēķināti sekojoši:
  brāķēšanas koeficients = brāķēto sivēnmāšu skaits/vidējais sivēnmāšu skaits (33/100 = 0,33);
  dzimstības koeficients = dzimušo sivēnu skaits/vidējais sivēnmāšu skaits (1008/100 = 10,08);
  ganāmpulka atjaunošanas koeficients = apsēkloto remontcūku skaits/vidējais sivēnmāšu skaits 

(33/100 = 0,33). Šis koeficients ieņēmumu sadaļā iet ar mīnus zīmi, t.i., -0,33, jo, lai ganāmpulku atražotu, ro-
das izdevumi.

Avots: LLKC 

Lopkopības bruto segumos ieņēmumu sadaļā, lai aprēķinātu precīzus ieņēmumus no teļu piedzimšanas 
uz vienu dzīvnieku vienību (dzimstības koeficients) un brāķētiem dzīvniekiem uz vienu dzīvnieku vienību 
(brāķēšanas koeficients), kā arī precīzus izdevumus dzīvnieku nomaiņai (atjaunošanai) uz vienu dzīvnieku vie-
nību (ganāmpulka atjaunošanas koeficients),  tiek izmantoti koeficienti. Koeficienti tiek aprēķināti, izmantojot 
ganāmpulka atražošanas shēmas. 

Ja pieņem, ka ganāmpulkā gada laikā vidēji ir 100 govis, tad koeficienti tiek aprēķināti sekojoši:
  brāķēšanas koeficients = brāķēto govju skaits/vidējais govju skaits (33/100 = 0,33);
  dzimstības koeficients = dzimušo teļu skaits/vidējais govju skaits (90/100 = 0,9);
  ganāmpulka atjaunošanas koeficients = apsēkloto teļu atražošanai skaits/vidējais govju skaits  

(33/100 = 0,33). Šis koeficients ieņēmumu sadaļā iet ar mīnus zīmi, t.i., -0,33, jo, lai ganāmpulku atražotu, 
rodas izdevumi (skatīt 3. attēlu). 
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2.5. Bruto seguma aprēķina paraugs
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3. BRUTO SEGUMU SAGATAVOŠANĀ  
PIEAICINĀTIE EKSPERTI
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