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Ražošanas plānošana -  
saimniekošanas pieredze «Ogres pienā» 



• Ganāmpulka lielums 
 

Nov.12 Nov.13 Nov.14 

Kopā dzīvnieki 464 542 604 

govis 253 282 317 

jaunlopi 211 260 287 

pieaugums skaitā 78 62 

pieaugums, % 17% 11% 



• Izslaukums 

2013.g.  
10 mēn.  

2014.g. 
10 mēn. 

Pieaugums % 

Kopējais 
izslaukums  
no govs gadā*, l 

7313 8293 980 13
% 

Kopējais iegūtais  
piens saimniecībā, l 

1 639 317 2 114 693 475 376 29
% 



Darbības posmi 

 



Esošā situācija 

 
 
 

• Kāda ir piena litra pašizmaksa? 
• Cik izmaksā 1t pašu saražotas barības? 
• Cik izmaksā katra mūsu kustība (darbs)?  
• Cik izmaksā barības rādītāju svārstības? 
• Cik izmaksā 1 nokavēta apsēklošanas reize? 
• Cik maksā pašu ataudzēta grūsna tele?  

Vai mēs zinām, kas notiek 
mūsu saimniecībā? 



Plānošana 

• Uz ko mēs katrs vēlamies iet vai ko 
sasniegt? 
– pārspēt kaimiņu 
– lielāku ganāmpulku 
– vairāk piena 
– labāka kvalitāte 
– efektivitāte 

• SVARĪGI plānojot ņemt vērā iepriekšējās 
sezonas pieļautās kļūdas 
 



Ražošana 

• Ražošana ar ikdienas procesu kontroli 
– Darbinieku un darbu uzraudzība 
– Analīze un procesu uzlabošana 



Datu  uzskaite un  analīze 
 
• Darbu efektivitāte / monitorings 
• Reprodukcijas rādītāji 
• Ganāmpulka veselības rādītāji 
• Izlietoto līdzekļu uzskaite un analīze 

(krājumi, degvielas patēriņš, darba 
stundas)  

• Iztērētie barības līdzekļi un saražotā piena 
attiecība 
 



Rādītājs Mērvienība Teicami Labi Apmierinoši Slikti 

Sausna % 30-35 35-40 
30-27 

40-45 
27-24 

>45 
<24 

NEL pirmajā pļāvumā MJ / kg saus. >6,4 5,8-6,4 5-5,8 <5 
Kopproteīns % saus. >20 16-20 12-16 <12 
Izmantojamais 
proteīns % saus. 14,5-16 13-14,5 12-13 <12 

Kopējā kokšķiedra % saus. <24 24-28 28-34 >34 
NDF % saus. <40 40-50 50-60 >60 
ADF % saus. >30 30-35 35-40 <40 
Cukuri % saus. >10 6-10 2-6 0-2 
Pienskābe % no saus. 8 5-8 2,5-5 <2,5 un >8 
Sviestskābe % no saus. 0 0,1 0,1 >0,3 
Etiķskābe % no saus. <2 2-3 3-4 >4 
Pienskābe:Etiķskābi 70:30 70:30 60:40 "50:50 "49:51 
Koppelni % saus. <6 6-8,5 8,5-12 >12 

Zāles skābbarības novērtēšana 



 





Spēkbarība olbaltums 
20% 

Spēkbarība enerģija 
21% 

Kukurūzas skābbarība 
11% 

Zāles skābbarība 
19% 

Siens 
4% 

Minerālvielas 
17% 

Salmi 
1% 

Papildbarība jaunlopi 
7% 

Other 
25% 

Lopbarības izmaksu sadalījums pa kategorijām, EUR 



OGRES PIENS NĀKOTNES PLĀNI 

• Uzlabot ganāmpulku un izslaukumu 
• Ganāmpulka vadības un kontroles 

sistēmas iegāde (ātrāka veselības probl. 
pārbaude; meklēšanās) 

• Jaunās fermas celtniecība 
• Ganāmpulka paplašināšana, lauku 

ielabošana, tehnikas parka pilnveidošana 
 



IETEIKUMI 

 
• Neieciklēties uz ierasto un būt atvērtam 
• Citi tā nedara – NAV arguments  
• Mēs noteikti varam strādāt labāk 
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PALDIES PAR UZMANĪBU 
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