
VAISLAS TEĶI
Mēr–

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR

IEŅĒMUMI  

Brāķētie dzīvnieki (50% gadā) kg/gab. 100 0,5 1,25 62,50 

Ganāmpulka atjaunošana (50% gadā) kg/gab. 80 -0,5 5,00 -200,00 

Vilna kg/gab. 0,50 3,00 

Kūtsmēsli t 2,78 1,67 

    KOPĀ (1) -132,83 

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Siens kg 0,041 4,76 

Mieži kg 50 0,195 9,75 

Lopbarības pupas kg 21 0,255 5,36 

Skābbarība kg 0,011 12,06 

Ganību zāle kg 0,004 7,38 

Minerālbarība kg 0,90 3,60 

Veterinārās un pārraudzības izmaksas 15,00 

Cirpšanas izmaksas 3,00 

Sertifikācija 15,00 

Pakaiši kg 0,04 4,20 

     KOPĀ (2) 80,10 

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

Algotais darbs h 6,74 67,36

    KOPĀ (3) 67,36

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 147,45

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) -212,93

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) -280,29

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas konsultanta piena kvalitātes jautājumos Ilmāra Grudula un audzētāju sniegtie dati.
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Iztrādātais vaislas teķu 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.). 

Plānotais vasaras periods vaislas teķiem ir 155, bet ziemošanas periods – 210 
dienas. Teķi paredzēts realizēt uzpircējiem. 

Vasaras periodā vaislas teķiem kā pamatbarība tiek plānota ganību zāle vai 
zaļbarība ar nelielām spēkbarības devām, kuras ir atkarīgas no ganību zāles 
botāniskā sastāva. 

Ziemošanas periodā tiek izbarota tradicionālā barības deva – siens, 
skābbarība un spēkbarība. 

Siena, skābbarības, ganību zāles cenas tiek ņemtas no attiecīgo lopbarības 
kultūraugu bruto segumu mainīgo izmaksu aprēķiniem. Kā spēkbarība tiek 
izbaroti mieži un lopbarības pupas. 

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


