
VAISLAI AUDZĒJAMĀS TELES (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz atnešanās brīdim 26–30 mēnešu vecumā)

Mēr–

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR 

IEŅĒMUMI  

Jaunlops kg 1,90 1140,00

Teļš gab. 600,00 -600,00 

Kūtsmēsli t 2,20 15,40 

    KOPĀ (1) 555,40 

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Lopbarības graudi kg 0,195 70,20 

Siens kg 0,041 49,20 

Skābbarība kg 0,011 93,50 

Ganību zāle kg 0,004 10,00 

Sāls kg 0,20 5,00 

Minerālbarība kg 1,50 30,00 

Pakaiši kg 0,04 96,00 

Veterinārie pakalpojumi 20,00 

Citas mainīgās izmaksas 30,00 

     KOPĀ (2) 403,90 

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

Algotais darbs h 6,92 55,37 

    KOPĀ (3) 55,37 

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 459,27 
  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 151,50 

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) 96,13 

ATBALSTS

Valsts subsīdijas 23,00 

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem (SLM) 109,01 

    KOPĀ (7) 132,01 
  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) 228,14 

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas konsultantes Daigas Baltiņas sniegtie dati.
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Izstrādātais vaislas teles bruto segums parāda  konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas 
saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto 
rezultātu.  

Saņemtais atbalsta apjoms katrā saimniecībā var būt atšķirīgs. Valsts subsīdijas piešķir par 
ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes izvērtēšanu vismaz 2. pakāpes krustojuma gaļas 
šķirņu zīdītājgovij un telei, ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem. SLM var saņemt par zīdītājgovīm 
kas netiek slauktas, bet tiek izmantotas teļu zīdīšanai. Tām jābūt turētām saimniecībā vismaz 
6 mēnešus pēc kārtas, sākot ar kārtējā gada 15. maiju.  Atbalsta maksājumi ir uzrādīti 
atbilstoši 2021. gadā spēkā esošajām likmēm. Atbalsta saņemšanas prasības un likmes 
mainās katru gadu, tāpēc plānojot ir jāseko līdzi informācijai par izmaiņām.  

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.). 

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēslu ieguve (lopu turēšana uz vienlaidus grīdas). 

Dzīvnieku realizācijas cena noteikta, balstoties uz  iepirkuma cenām Latvijas tirgū (bez PVN).  

Siena, skābbarības, ganību zāles cenas tiek ņemtas no attiecīgo lopbarības kultūraugu bruto 
segumu mainīgo izmaksu aprēķiniem.  

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā bruto 
vidējā stundu tarifa likme liellopu lopkopjiem 2021. gadā. Likmē iekļauts darba devēja VSAOI. 
 

Barības devas atkarīgas no teles atsķiršanas laika, kā arī audzēšanas  metodes (intensīvi vai 
ekstensīvi). 


