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IEVADS

Laikā, kad pastāv liela konkurence un nepastāvī-
ga ekonomiskā situācija, svarīgi katram saimniekam  
pašam sekot līdzi savas saimnieciskās darbības fi-
nanšu radītājiem. Saimniekiem jācenšas saimniekot  
efektīvi – sasniegt vēlamos finanšu rādītājus, izlietojot 
pēc iespējas mazāk resursu.

Viens no instrumentiem, kā lauksaimnieks var  
izvērtēt, cik efektīvi viņš strādā, ir savā saimniecībā 
audzēto kultūraugu un/vai dzīvnieku bruto segumu 
aprēķināšana. 

Bruto segumu aprēķinus kopš 1994. gada, sadarbo-
joties ar saimniecībām, ekspertiem un asociācijām, 
izstrādā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs (LLKC). Pasākuma mērķis – palīdzēt lauku uz-
ņēmējiem racionalizēt un optimizēt savu ražošanu.

Ir apkopoti augkopības un lopkopības nozares  
bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumos 
par 2016. gadu, kas atšķiras pēc ražošanas intensitātes 
pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto seguma 
aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas 
tehnoloģija.

Augkopības nozarē sagatavoti bruto segumi seko-
jošās apakšnozarēs: augļu un ogu audzēšana; dārzeņu, 
garšaugu un salātu audzēšana; graudaugu, eļļas augu, 
šķiedraugu un pākšaugu audzēšana; lopbarības augu 
audzēšana; nektāraugu audzēšana; zālāju audzēšana.  
Jaunums ir tas, ka graudaugiem, rapšiem, zālājiem, 
lopbarības augiem un nektāraugiem sagatavoti bruto 
segumi, kuros izmantotas nevis tehnisko pakalpoju-
mu vidējās tirgus cenas, bet gan tehnisko operāciju 
izmaksas, kādas var rasties, ja tehniskās operācijas 
tiek veiktas ar saimniecības resursiem, nevis pirk-
ti tehniskie pakalpojumi no citām personām (cenas  
aprēķinātas LLKC Inženiertehniskajā nodaļā).  
Dārzeņkopībā pirmo reizi ir sastādīts bruto se-
gums bioloģiski audzētiem ķiplokiem. Savukārt, pēc  
vairāku gadu pārtraukuma, bruto segums atkal  
aprēķināts siltumnīcā audzētiem salātiem.

Lopkopības nozarē sagatavoti bruto segumi 9 apakš-
nozarēs – aitkopība, biškopība, cūkkopība, gaļas liello-
pu audzēšana, kazkopība, piena lopkopība, truškopī-
ba, vistkopība, zirgkopība. Pirmo reizi sastādīti bruto 
segumi jaunzirgiem un nobarojamiem jaunlopiem16 
mēnešu vecumā.

Vairākiem augkopības kultūraugiem un lopu  
grupām veikti vēl sīkāki aprēķini dažādām ražošanas 
tehnoloģijām. Piemēram, kartupeļiem bruto segumi 
sastādīti, gan audzējot sēklai, gan audzējot pārtikai. 

Bez augkopības un lopkopības bruto segumiem 
šogad sagatavots bruto segums arī akvakultūrā –  
karpām. Kā arī aprēķinātas dīķa ierīkošanas izmaksas. 

Tāpat kā iepriekšējos divos gados, arī šogad bru-
to segumiem klāt pievienoti ekspertu ziņojumi par  
situāciju attiecīgajā nozarē 2016. gadā. Speciālisti ir 
īsi aprakstījuši aktualitātes augļkopībā, dārzeņko-
pībā, graudkopībā, piena lopkopībā, gaļas liellopu  
audzēšanā, aitkopībā, cūkkopībā un biškopībā. Šie  
ziņojumi atklāj tendences nozarē, kā arī palīdz izprast 
cēloņus cenu un daudzumu svārstībām gan saražo-
tajai produkcijai, gan izejvielām un pakalpojumiem. 
Tiek izskaidrota arī dažādu uzņēmējdarbības ārējo 
faktoru ietekme uz norisēm augkopības un lopkopības  
nozarēs.

Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saim-
niecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā izmantotā  
ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi. Un jāatceras, ka 
LLKC sastādītie bruto segumi pamatojas uz ilggadīgu 
audzēšanas pieredzi, bet tos nevar uzskatīt par univer-
sāliem un kategoriskiem. Katrā konkrētajā gadījumā 
audzētājam jāveic nepieciešamās audzēšanas korek-
cijas. Tehnikas pakalpojumu izmaksu noteikšanai ir 
izmantots LLKC tehnisko pakalpojumu cenu apko-
pojums, kas veikts, pamatojoties uz novadu lauku at-
tīstības speciālistu iesūtīto informāciju par 55 dažādu 
tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos.

Īpaši svarīgi rēķināt bruto segumus ir jaunajiem 
saimniekiem vai esošiem saimniekiem, kas domā par 
jaunas nozares izvēli. Pirms tam ar bruto segumu pa-
līdzību var izvērtēt, kuru nozari attīstīt attiecīgajos 
apstākļos būtu visizdevīgāk, tādā veidā novērtējot  
iespējamos ieguvumus un zaudējumus.

LLKC izstrādātie bruto seguma aprēķini un nozares 
ekspertu ziņojumi šobrīd pieejami LLKC mājaslapā: 
www.llkc.lv, sadaļā „Noderīgi”. Lai atvieglotu bruto 
segumu sastādīšanu savām vajadzībām, izmantojiet 
LLKC izveidoto bruto segumu sagatavošanas interne-
ta rīku, kas pieejams, ievadot interneta pārlūkā seko-
jošu adresi:  http://laukutikls.lv/riki/gross_margins/

Izstrādātie materiāli var būt noderīgi  jauniem un 
esošiem lauku uzņēmējiem, kam precīzai plānošanai 
nepieciešami aprēķini no nozarē strādājošām saim-
niecībām, dažādu nozaru konsultantiem, lauksaim-
niecības skolu audzēkņiem, studentiem un pasnie-
dzējiem, Zemkopības ministrijas speciālistiem, Lauku 
atbalsta dienesta speciālistiem, kā arī citiem intere-
sentiem.  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 Ekono-
mikas nodaļa.

Ja Jums ir kādi ieteikumi vai komentāri, sazinie-
ties ar LLKC Ekonomikas konsultanti Lieni Dabiņu 
(e-pasts: liene.dabina@llkc.lv, tālr. 63050576). 
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1. BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANAS  
TEORĒTISKIE ASPEKTI

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

1.1. 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 maksājumi,
  saimniecības vadīšanas izmaksas, saimniecības apdrošināšana, nomas                

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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maksājumi, nodokļi un citas izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojums 
(novērtēts naudā).
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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 

1.2. Bruto seguma aprēķins augkopībā

Šajā piemērā saimniecības bruto produkcijas vērtība ir EUR 34 386, 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. 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 2016. gadā

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2016

Bruto segums 3 ir noteikts, ņemot vērā 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 15.06.2016.

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 2016. 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 2016. 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.

Atbalsta maksājumu veidi Likmes, EUR/ha 
Platību maksājumi 
Vienotais platības maksājums (VPM) 62.46 
Zaļināšanas maksājums 36.56 
Atdalītie pārejas posma valsts atbalsti (PPVA) 
Atdalītais PPVA par platībām (APL) 4.27 
Atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA) 6.70 
Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA) 

par proteīnaugiem (SAP) 72.39 
par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 409.86 

par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) 68.09 
par sertificētu labības sēklu (SLS) 84.40 

par miežiem (SMI) 36.33 
par vasaras rapsi (SVR) 80.54 

par dārzeņiem (SDA) 535.80 
par augļiem un ogām (SAU) 151.79 

Pasākums “Bioloģiskā lauksaimniecība” (BLA) 
Ilggadīgie zālāji, aramzemē sētie zālāji, papuve 97.00 
Laukaugi (t. sk. tehniskās kultūras), pārejas kultūras uz 
aramzemes, zālāji sertificētu sēklu ieguvei, nektāraugi 

117.00 

Dārzeņi, garšaugi, ārstniecības augi, izņemot kartupeļus 399.00 
Augļu koki, ogulāji 485.00 
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Bioloģiskās lauksaimniecības aktivitātes paredzētas tiem lauksaimniekiem, kuriem jau ir pieredze biolo-
ģiskās lauksaimniecības saimniekošanā (t. sk. tiem, kuriem pirms 2016. 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 2016. 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 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 ir noteikts, izmantojot dator-
programmu 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 2016. 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 4%. 

Augkopības kultūraugu transporta izmaksas ir noteiktas atkarībā no vidējā transportēšanas attāluma 
un vidējā vienā reizē transportējamā produkcijas daudzuma. Atkarībā no kravas automašīnas kravnesības 
2016. gadā tika apkopotas šādas transporta pakalpojumu cenas (bez PVN):

  1,5 – 10 t –   0,79 EUR/km,
  virs 10 t   – 0,89 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.

 

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.

11

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.

1.3. 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 
2016. gadā pieejamo valsts un ES atbalstu (4. tabulā).

11

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.
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4. tabula
ES un valsts atbalsts lopkopībai 2016. gadā

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2016

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.
ES ārkārtas atbalstu par pienu piešķir par piena daudzumu, kas laikposmā no 1. marta līdz 31. augustam 

piegādāts atbilstošam pircējam (sīkāk skatīt MK noteikumos Nr. 688). 
Valsts papildu atbalstu piena ražotājiem maksā par piena daudzumu tonnās, kas piegādāts pircējam no 

2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim, ja piena ražotājam pēc stāvokļa 2016. gada 1. maijā ir reģis-
trētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

Atbalsta maksājumu veidi likmes mērvienība
ES ārkārtas atbalsts

par pienu 22.49 EUR/t
Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA)

par slaucamām govīm (SSG) 141.72 EUR/dzīvn.
par kazām (SKZ) 58.95 EUR/dzīvn.

par liellopiem (SLM) 76.68 EUR/dzīvn.
par aitām (SAI) 17.75 EUR/dzīvn.

Pārejas posma valsts atbalsts (PPVA)
PPVA par zīdītājgovi gadā 50.00 EUR/dzīvn.

PPVA par aitu māti gadā 3.36 EUR/dzīvn.
Valsts subsīdijas

par piena šķirņu slaucamo govi gadā (izslaukums 5000 kg –
6999 kg) 76.74 EUR/dzīvn.

par piena šķirņu slaucamo govi gadā (izslaukums vismaz 
7000kg) 94.39 EUR/dzīvn.

par vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirnes govi un 
vaislas teli 29.56 EUR/dzīvn.

par aitu mātes novērtēšanu 23.00 EUR/dzīvn.
par audzējamo aitu 13.00 EUR/dzīvn.

par vaislas teķi 50.00 EUR/dzīvn.
par piena kazas produktivitātes novērtēšanu 88.70 EUR/dzīvn.

par bišu saimi 17.07 EUR/saimi
papildus atbalsts piena ražotājiem 14.05 EUR/t
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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 

1.4. 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

ā ā ā
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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 ga-
nāmpulka 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 izde-
vumi (skatīt 3. attēlu). 
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1.5. Bruto seguma aprēķina paraugs
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Eksperti
Bruto segumu veidi

LLKC Ārējie

Oskars Balodis, LLKC Augkopības 
nodaļas vadītājs

(e–pasts: oskars.balodis@llkc.lv), 
Andris Skudra, LLKC Augkopības 

nodaļas vecākais speciālists
(e–pasts: andris.skudra@llkc.lv)

Graudaugu, eļļas augu, 
šķiedraugu, pākšaugu 

un papuves bruto 
segumi

Laura Kirsanova, LLKC Augkopības 
nodaļas konsultante (e-pasts: 

laura.kirsanova@llkc.lv).

Graudaugu bioloģiskie 
bruto segumi, 

lopbarības kultūraugu, 
zālāju sēklas bruto 

segumi

Māris Narvils, LLKC Augkopības 
nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā 

(e–pasts: maris.narvils@llkc.lv)

Latvijas Augļkopju asociācija; 
Jānis Lepsis – Pūres Dārzkopības 

izmēģinājumu centra vadītājs; 
Latvijas

Valsts Augļkopības institūts; 
Andrejs Brūvelis – Smiltsērkšķu 

audzētāju apvienības vadītājs; 
Pauls Kantāns – z/s “Abullāči 2” 

īpašnieks; Dr.sc.ing. Andris Ansis 
Špats – z/s “Gundegas” īpašnieks, 
Z/s “Smilškalni”, SIA “Lubeco”

Augļu un ogu bruto 
segumi

Māris Narvils, LLKC Augkopības 
nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā 

(e–pasts: maris.narvils@llkc.lv)

Edīte Strazdiņa KS “Mūsmāju 
dārzeņi” vadītāja;

attiecīgo kultūraugu audzētāji

Dārzeņu un garšaugu 
bruto segumi

Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības 
nodaļas vadītāja

(e–pasts: silvija.dreijere@llkc.lv), 
Aija Galeja, LLKC Pierīgas biroja 

lopkopības konsultante
(e–pasts: aija.galeja@llkc.lv)

Slaucamo govju, 
audzējamo teļu un zirgu 

un jaunzirgu bruto 
segumi

Daiga Baltiņa, LLKC Lopkopības 
nodaļas speciāliste lopkopībā

(e–pasts: daiga.baltina@llkc.lv)

Z/s „Gribēni” (vistkopība), 
Dzintra Lezdiņa, Latvijas šķirnes 

trušu audzētāju asociācijas 
speciāliste (truškopība)

Nobarojamo gaļas 
jaunlopu, zīdītājgovju, 

vaislas teļu, vaislas 
buļļu, vistu, trušu bruto 

segumi
Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības 

nodaļas konsultants – eksperts 
veterinārmedicīnā

(e–pasts: dainis.arbidans@llkc.lv)

Sivēnmāšu un 
nobarojamo cūku bruto 

segumi

Ilmārs Gruduls, LLKC Lopkopības 
nodaļas konsultants piena kvalitātes 

jautājumos
(e–pasts: ilmars.gruduls@llkc.lv)

Z/s „Līvi” (kazkopība)

Aitu māšu, nobarojamo 
jēru, jēru šķirnei, 

audzējamo aitu, vaislas 
teķu un kazu bruto 

segumi
Guntars Melnis, LLKC Daugavpils 

biroja vadītājs, biškopības konsultants
(e–pasts: guntars.melnis@llkc.lv)

Bišu un facēlijas bruto 
segumi

Raivis Apsītis, LLKC Zivsaimniecības 
nodaļas eksperts (e-pasts: 

raivis.apsitis@llkc.lv)

Karpu bruto segums, 
dīķa ierīkošanas 

izmaksu aprēķins

2. BRUTO SEGUMU SAGATAVOŠANĀ  
PIEAICINĀTIE EKSPERTI


