
KAZAS
Mēr–

vienība Cena, EUR Kopā, EUR

  IEŅĒMUMI  

     Piens kg 0.54 297.00

     Ganāmpulka atjaunošana (25%) kg/gab. 40 -0.25 2.75 -27.50

     Kazlēni (2 mēn. vec.) gab. 55.00 110.00

     Kūtsmēsli t 3.54 5.31

    KOPĀ (1) 384.8

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

     Piens kazlēniem l 0.30 49.50

     Graudi ( milti - kvieši, mieži, auzas, pupas) kg 0.12 20.40

     Linsēklu rauši kg 0.30 5.40

     Siens kg 0.06 21.00

     Bietes, kāļi kg 0.07 35.00

     Zaļbarība (ganību zāle) kg 0.005 6.00

     Laizāmā sāls kg 0.33 0.66

     Minerālvielas kg 0.96 2.30

     Pakaiši (salmi) kg 0.03 4.20

     Pārraudzība 15.00

     Veterinārie pakalpojumi 12.00

     KOPĀ (2) 171.46

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

     Algotais darbs h 4.06 170.52

170.52

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 341.98

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 213.35

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) 42.83

  ATBALSTS

    Valsts subsīdijas 40.00

    Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām 24.00

    KOPĀ (7) 64.00

  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) 106.83

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības konsultantes Lailas Plītas un SIA "Milkosa" sniegtie dati.
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Izstrādātais kazu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, 
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 (barības devas, 
sastāvs, u.c.). 

Kazas tiek brāķētas reizi 4 gados. Brāķētās kazas netiek realizētas.  

Kazas ganāmpulka atražošanai tiek izaudzētas saimniecībā, un to vērtība ir EUR 
110.00 
Ganāmpulka atjaunošanas izmaksas tiek sadalītas uz 4 gadiem – vienā gadā 
atražošanai ir paredzēti EUR 27.50 (1/4 daļa no EUR 110.00). 

Pārējās ar piena pārstrādi saistītās izmaksas tiek iekļautas pastāvīgo izmaksu 
sastāvā. 

Valsts subsīdijas tiek piešķirtas par pārraudzības ganāmpulkā esošas piena 
šķirņu slaucamās kazas (izslaukums vismaz 400 kg) ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu. Brīvprātīgo saistīto atbalstu par 
kazām lauksaimnieks var saņemt, ja laika posmā no iepriekšējā gada 1. oktobra 
līdz kārtējā gada 30. septembrim ir vismaz trīs atbalsttiesīgas kazas. Atbalsta 
maksājumi ir uzrādīti atbilstoši 2017. gadā spēkā esošajām likmēm. Atbalsta 
saņemšanas prasības un likmes mainās katru gadu, tāpēc plānojot ir jāseko līdzi 
informācijai par izmaiņām. 

Siena, ganību zāles cenas tiek ņemtas no attiecīgo lopbarības kultūraugu bruto 
segumu mainīgo izmaksu aprēķiniem. Graudu cena pielīdzināta vidējai iepirkuma 
cenai.  

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta 
apkopotā bruto vidējā stundu tarifa likme lauku strādniekiem lopkopībā 2017. 
gadā. 


