
AUDZĒJAMĀS TELES (no 13 līdz 24 mēnešu vecumam, 1. atnešanās) 

Mēr– Ekstensīvi Intensīvi

vienība Cena, EUR Kopā, EUR Cena, EUR Kopā, EUR 

  IEŅĒMUMI  

    Teles kg/gab. 430 1 1,26 541,80 500 1 1,26 630,00

    Teles gab. -1 530,87 -530,87 -1 546,93 -546,93

    Kūtsmēsli t 2,09 12,54 3,14 21,98

    KOPĀ (1) 23,47 105,05

 MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

    Skābbarība kg 0,012 43,20 0,012 86,40 

    Siens kg 0,046 5,06 0,046 4,14 

    Salmi (kā barība) kg 0,04 4,00

    Ganību zāle kg 0,005 15,00

    Proteīnbarība kg 0,40 72,18 

    Graudi kg 0,137 13,70 0,137 17,13 

    Minerālbarība kg 0,805 20,13 0,805 20,13 

    Sāls kg 0,24 0,86 0,24 0,86 

    Apsēklošana (reizes) reizes 21,34 25,40 38,40 53,76 

    Pakaiši (salmi) kg 0,04 28,80 0,04 40,00 

    Veterinārās izmaksas 7,11 7,11 

    Citas mainīgās izmaksas 21,34 35,57 

     KOPĀ (2) 184,60 337,27

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

    Algotais darbs h 6,58 230,30 6,58 230,30

    KOPĀ (3) 230,30 230,30

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 414,90 567,57

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) -161,13 -232,23

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) -391,43 -462,53

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.
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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.). 

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

Barības devā atkarībā no pamatbarības kvalitātes mēnesi 
pirms plānotās sēklošanas palielina proteīnbarības un graudu 
barības daļu. Pēc apstiprinātas grūsnības devā atstāj rupjo 
barību un minerālbarību. Divas nedēļas pirms atnešanās devā 
iekļauj barības līdzekļus, kas tiek izēdināti slaucamajām 
govīm.  

Ekstensīvajā audzēšanas variantā ir paredzēta pakaišu 
kūtsmēslu ieguve, bet intensīvajā – šķidrmēsli. Kūtsmēsli 
novērtēti vērtībā, kas pieņemta, vadoties pēc tajos ietilpstošo 
augiem pieejamo barības elementu vērtības. 

Siena, skābbarības, ganību zāles cenas tiek ņemtas no 
attiecīgo lopbarības kultūraugu bruto segumu mainīgo izmaksu 
aprēķiniem. Graudiem piemērota miežu iepirkuma cena. 

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts 
ieņēmumu dienesta apkopotā bruto vidējā stundu tarifa likme 
liellopu lopkopjiem 2020. gadā. Likmē iekļauts darba devēja 
VSAOI. 

Instensīvi audzētu vaislas teļu izmntošanu vaislai uzsāk 12,5 
līdz 14 mēnešu vecumā, bet ekstensīvi audzētu vaislas teļu 
izmntošanu vaislai 14 līdz 16 mēnešu vecumā. Uzsākot 
izmantot teles vaislai, to dzīvmasai ir jāsasniedz 60-65% no 
pieaugušas govs dzīvmasas. 

Vaislas telēm dzīvmasas pieaugumu diennaktī, pēc mākslīgās 
apsēklošanas neplāno lielāku par 150-250g, lai tās 
neaptaukotos. 

Grūsnajām vaislas telēm limitē enerģiju saturošus barības 
līdzekļus, lai nodrošinātu vieglas dzemdības. 
 


