
KAZAS
Mēr–

vienība Cena, EUR Kopā, EUR

  IEŅĒMUMI  

Piens kg 0,50 275,00

Ganāmpulka atjaunošana (25%) kg/gab. 40 -0,2 100,00 -20,00

Kazlēni (2 mēn. vec.) gab. 70,00 140,00

Brāķētās kazu mātes (kautsvars) kg/gab. 20 0,25 3,00 15,00

Kūtsmēsli t 2,86 4,29

    KOPĀ (1) 414,29

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Piens kazlēniem litri 0,30 66,30

Graudi (milti – kvieši, mieži, auzas) kg 0,23 36,80

Granulas kazlēniem kg 0,56 2,80

Skābsiens kg 0,011 5,78

Sulīgā barība kg 0,05 20,00

Zaļbarība (ganību zāle) kg 0,004 5,04

Laizāmā sāls kg 0,65 1,56

Minerālvielas kg 0,72 2,52

Salmi (barība + pakaiši) kg 0,04 16,00

Veterinārie pakalpojumi 12,00

Citas mainīgās izmaksas 0,28

     KOPĀ (2) 168,80

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

     Algotais darbs h 5,43 81,38

81,38

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 250,18

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 245,50

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) 164,11

  ATBALSTS

    Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām 28,17

    Valsts atbalsts 75,00

    KOPĀ (7) 103,17

  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) 267,28

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas konsultantes Lailas Plītas un Latvijas Kazkopības biedrības vadītājas Kristīnes Pilienas sniegtā informācija.

    KOPĀ (3)

525

1260

400

2,4

15

400

3,50

2

5

Daudz.

550

1,5

160

221

Izstrādātais kazu 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.). 

Kazas tiek brāķētas reizi 4 gados. Brāķētās kazas netiek realizētas. 

Kazas ganāmpulka atražošanai tiek izaudzētas saimniecībā, un to vērtība ir 
100,00 eiro (tīršķirne vai asinība >75%). 
Ganāmpulka atjaunošanas izmaksas tiek sadalītas uz 5 gadiem – vienā gadā 
atražošanai ir paredzēti 20,00 eiro (1/5 daļa no 100,00 eiro). 

Pārējās ar piena pārstrādi saistītās izmaksas tiek iekļautas pastāvīgo izmaksu 
sastāvā. 

Brīvprātīgo saistīto atbalstu par kazām lauksaimnieks var saņemt, ja laika posmā 
no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim ir vismaz trīs 
atbalsttiesīgas kazas. Atbalsta maksājumi ir uzrādīti atbilstoši 2021. gadā spēkā 
esošajām likmēm. Valsts atbalstu var saņemt par Latvijas vietējās kazu šķirnes 
dzīvnieku. Atbalsta saņemšanas prasības un likmes mainās katru gadu, tāpēc 
plānojot ir jāseko līdzi informācijai par izmaiņām. 

Siena, ganību zāles cenas tiek ņemtas no attiecīgo lopbarības kultūraugu bruto 
segumu mainīgo izmaksu aprēķiniem. Graudu cena pielīdzināta vidējai iepirkuma 
cenai.  

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

Jaundzimušie kazlēni pirmās 60 līdz 75 diienas saņem mātes pienu.  


