
Mēra

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR 

  IEŅĒMUMI  

    Kumeļa vērtība pēc atšķiršanas 600.00

    Zirga izmantošana izjādēs h 80 14.2 1 138.40

    Kūtsmēsli (pēc uzglabāšanas) t 8 5.21 41.68

    KOPĀ (1) 1 780.08

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

    Auzas kg 1460 0.114 166.44

    Speciālā papildbarība kg 280 1.200 336.00

    Siens kg 2500 0.080 200.64

    Ganību zāle kg 8500 0.008 69.65

    Minerālbarība kg 36 2.50 90.00

    Pakaiši (skaidas) m
3

55 7.83 430.65

    Veterinārās izmaksas 42.69

    Nagu apstrāde, apgriešana 6 14.23 85.38

    Aplecināšana 150.00

    Citas mainīgās izmaksas 42.69

     KOPĀ (2) 1 614.14

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

      Algotais darbs h 180 4.74 853.20

    KOPĀ (3) 853.20

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 2 467.34

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas) 165.94

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas) -687.26

  ATBALSTS

    Valsts subsīdijas par vaislas ķēvi 135.00

    Valsts subsīdijas par kumeļa novērtēšanu 110.00

    KOPĀ (7) 245.00
  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-6) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas) -442.26

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

VAISLAS ĶĒVE (izmanto kumeļu iegūšanai - gada uzturēšanas 

izmaksas)

Dotais vaislas ķēves ar kumeļu bruto segums 
parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, 
kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai 
noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto 
rezultātu. 

Valsts subsīdijas piešķir par tīršķirnes vaislas 
ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un 
novērtēšanu pēc pēcnācējiem. Valsts subsīdijas 
piešķir par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un 
tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa 
tēvs ir sertificēts ērzelis. Subsīdijas ir uzrādītas 
atbilstoši 2014.gadā spēkā esošajām likmēm. 
Likmes mainās katru gadu, tāpēc plānojot ir 
jāseko līdzi informācijai par izmaiņām. 

Ieņēmumi rēķināti no ķēves izmantošanas vaislā. 
Papildus ienākumus varētu dot arī sasniegumi 
sacensībās, subsīdijas, vai ķēves izmantošana 
izjādēs vai aizjūgā pēc kumeļa atšķiršanas. 

Pie citām mainīgajām izmaksām ir pieskaitīta 
inventāra iegāde un apkope. 

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo 
lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem. 

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai 
saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši 
konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem 
(barības devas un sastāvs, kvalitāte). 


