
Mēr–

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR

  IEŅĒMUMI  

    Zirga izmantošana izjādēs h 250 18,00 4500,00

    Kūtsmēsli (pēc uzglabāšanas) t 8 2,08 16,64

    KOPĀ (1) 4516,64

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Auzas kg 1400 0,11 154,00

Speciālā barība kg 350 1,20 420,00

Siens kg 2700 0,044 118,80

Ganību zāle kg 8530 0,005 42,65

Minerālbarība kg 25 2,50 62,50

Pakaiši (skaidas) m
3

14 8,00 112,00

Pakaiši (salmi) kg 1600 0,04 64,00

Veterinārās izmaksas 64,03

Nagu apstrāde, apgriešana, kalšana reizes 5 36,00 180,00

Citas mainīgās izmaksas 140,00

     KOPĀ (2) 1357,98

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

     Algotais darbs h 500 7,51 3755,00

    KOPĀ (3) 3755,00

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 5112,98

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 3158,66

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) -596,34

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC lopkopības konsultantes Aijas Luses sniegtie dati.

PIEAUDZIS, NODARBINĀTS ZIRGS (gada uzturēšanas izmaksas)

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

Ieņēmumi, kurus dod pieaudzis zirgs, ir atkarīgi no zirga izmantošanas veida. 

Izstrādātajā bruto segumā ir uzrādīti ieņēmumi no zirga izmantošanas izjādēs. 
Ieņēmumus var dot arī  kūtsmēslu pārdošana, zirga izmantošana vaislā, kā arī 
izmantošana izjādēs, aizjūgā u. c. izklaides pasākumos. 

Izmaksas rēķinātas vienam nodarbinātam pieaugušam zirgam gadā, neņemot vērā 
pastāvīgās izmaksas. Tās būs atšķirīgas, ja zirgs tiks izmantots vaislā, kā arī tad, ja tas 
tiks intensīvi izmantots sporta sacensībās. 

Pie citām mainīgajām izmaksām ir pieskaitīta inventāra iegāde un apkope. 

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.). 

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

Siena un ganību zāles cenas tiek ņemtas no attiecīgo lopbarības kultūraugu bruto 
segumu mainīgo izmaksu aprēķiniem. Auzām piemērota vidējā tirgus cena.  


