
ĶIMENES
Mēr–

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

 IEŅĒMUMI   

    Sēkla kg 1000 1.80 1800.00

    KOPĀ (1) 1800.00

 MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

    Sēkla kg 10 3.00 30.00

    Mēslojums:

    Tīrvielā kg

      NPK 6:18:34 kg 500 0.34 171.00

      Amonija sulfāts kg 200 0.21 42.00 200 0.21 42.00

    Augu aizsardzība:

      Herbicīdi 48.75

      Insekticīdi 10.02

      Glifosāti 12.24

     KOPĀ (2) 303.99 52.02

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

Aršana reizes 1 48.18 48.18

Šķīvošana reizes 1 31.24 31.24

Minerālmēslu izkliedēšana reizes 2 17.46 34.92 1 17.46 17.46

Kultivēšana reizes 1 31.56 31.56

Pievelšana reizes 1 19.17 19.17

Sēšana reizes 1 28.84 28.84

Smidzināšana reizes 2 19.36 38.72 2 19.36 38.72

Appļaušana reizes 2 33.17 66.34

Ražas nokulšana reizes 1 67.62 67.62

Tīrīšana reizes 1 5.45 5.45

Kaltēšana reizes 1 11.00 11.00

Transports (1.5 t/140 km) tkm 140 0.51 71.40

    KOPĀ (3) 298.97 211.65

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 602.96 263.67

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) -303.99 1747.98

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) -602.96 1536.33

  ATBALSTS

Vienotais platības maksājums (VPM) 69.84 69.84

Zaļināšanas maksājums 40.43 40.43

    KOPĀ (7) 110.27 110.27

  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) -492.69 1646.60

1. gads

N:P2O5:K2O (72:90:145) 

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti audzētāju sniegtie dati.

2. gads

N:P2O5:K2O (42:0:0) 

Izstrādātais ķimeņu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas 
tehnoloģijas, kas saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai 
šādos apstākļos iegūtu konkrēto ražību. 

Bruto segums sastādīts ķimenēm, kas audzētas vieglā smilts 
augsnē ar vidēju P2O5 un  K2O nodrošinājumu. Augsnes 
skābums pH 6.0–7.0. Obligāts priekšnoteikums ir 3–4 gadu 
optimāla augu maiņas plāna ievērošana (ziemāju labības, 
rušināmaugi, zaļbarības augi u. c.). 

Ķimeņu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu 
ieteikuma. 
Mēslojuma daudzums ķimenēm izvēlēts tāds, lai sasniegtu 
attiecīgu ražas līmeni. 

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko 
pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto 
tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2017. gadā. 
Pēc ekspertu atzinuma, ķimenes vidēji tiek transportētas 140 km 
lielā attālumā 1.5 t vienā reizē. Kaltējot ķimenes, nav ieteicams 

pārsniegt optimālo temperatūru +45..+50 °C. 

Katrā saimniecībā saņemtie atbalsta veidi un lielumi attiecīgam 
kultūraugajam var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var 
arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas 
teritorijā, kurā ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, ir 
iespējams saņemt arī atbalstu "Maksājumi apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi", kā arī pieejami vēl citi 
atbalsta veidi. Atbalsta veidi un likmes norādītas atbilstoši 2017. 
gadam. 
 

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 (augsnes auglība, 
iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u. c.). 



pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto 


