
KARPAS (uz 1 ha)

Mēr–

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

IEŅĒMUMI

Karpas kg 2000 4,00 8000,00 2000 2,50 5000,00

    KOPĀ (1) 8000,00 5000,00

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Karpu kāpuri gab. 80 000 0,003 240,00

Vienvasaras mazuļi gab. 6500 0,20 1300,00

Kombinētā barība BK 2,5 kg 5000 0,35 1750,00

Graudi (lopbarības kvieši) kg 8000 0,143     1144,00

Elektroenerģija kw 360 0,12 43,20 360 0,12 43,20

Degviela litri 100 1,01 101,00 100 1,01 101,00

Kūtsmēsli t 1,5 2,28 3,41 2 2,28 4,55

Kaļķis kg 200 0,25 50,00 100 0,25 25,00

Dīķa kopšanas mazvērtīgais inventārs eiro 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 50,00

     KOPĀ (2) 2237,61 2667,75

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

Algotais darbs h 70 5,06 354,20 70 5,06 354,20

354,20 354,20

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 2591,81 3021,95

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 5762,39 2332,25

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) 5408,19 1978,05

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Zivsaimniecības nodaļas eksperta Raivja Apsīša dati.

Divvasaru

    KOPĀ (3)

Vienvasaras Izstrādātais karpu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas 
saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto 
rezultātu. 

Lai sasniegtu 1. gadā aprēķinos redzamo rezultātu, nepieciešams ielaist karpu kāpurus     
80 000 gab. (izdzīvotība 50%). Rudenī vienvasaras karpu svars sasniegs 50 gramus.  

Lai sasniegtu 2. gadā aprēķinos redzamo rezultātu, nepieciešams ielaist karpu vienvasaras 
mazuļus 6500 gab. (izdzīvotība 70%),  kuru svars ir  50 grami. Rudenī divvasaru karpu 
svars sasniegs 400 gramus. Divvasaru karpu mazuļu pārdošanas cena 2,50–3,00 eiro/kg. 

Karpu barības koeficients, izmantojot speciālo kombinēto karpu barību, 2–2,5 un  ar kviešu 
graudiem 4-5. Barošana šajā piemērā tiek veikta pirmajā vasarā, izmantojot speciālo 
kombinēto karpu barību, bet otrajā vasarā – kviešu graudus (izmērcēti). Par papildu barību 
tiek izmantota dabiskā dīķa barības bāze. Lai paaugstinātu dīķa dabiskās barības bāzes 
līmeni, tiek izmantoti kūtsmēli dīķa mēslošanai. Pie +20 oC karpu barības deva ir vidēji 2% 
no tās ķermeņa svara, bet, temperatūrai pazeminoties līdz +16 oC , tikai 1%.  

Būtiskākās pastāvīgās izmaksas karpu audzēšanā ir dīķu, inventāra (svari, ūdens sūknis, 
oksimetrs u. c.) nolietojums, tehnikas remontizdevumi un administratīvās izmaksas.  

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā bruto 
vidējā stundu tarifa likme akvakultūras zivkopjiem 2019. gadā. Likmē iekļauts darba devēja 
VSAOI. 

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.). 


