
SLAUCAMĀS GOVIS (ganāmpulka atjaunošana ar pašaudzētu teli)
Mēr–

vienība Cena, EUR Kopā, EUR Cena, EUR Kopā, EUR 

  IEŅĒMUMI  

    Piens kg 5500 0,370 2035,00 11 000 0,470 5170,00

    Brāķētās govis kg/gab. 0,25 1,91 262,63 0,30 1,91 389,64

    Tele gab. -0,25 1 203,30 -300,82 -0,30 1415,57 -424,67

    Teļi gab. 0,85 69,03 58,68 0,85 74,34 63,19

    Kūtsmēsli t 12 7,40 88,80 13,51 229,67

    KOPĀ (1) 2144,28 5427,83

 MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

    Skābbarība kg 7250 0,014 101,50 14 500 0,014 203,00

    Siens kg 435 0,057 24,80 180 0,057 10,26

    Ganību zāle kg 8500 0,007 59,50

    Salmi kg 150 0,06 9,00

    Graudi kg 1160 0,250 290,00 1740 0,250 435,00

    Sojas spraukumi kg 195 0,590 115,05

    Lauka pupas kg 232 0,30 69,60 300 0,30 90,00

    Rapša spraukumi kg 500 0,38 190,00

    Melase kg 30 0,210 6,30 150 0,210 31,50

    Sāls kg 23,2 0,32 7,42 23,2 0,32 7,42

    Krīts kg 10 0,13 1,30 15 0,13 1,95

    Soda kg 20 0,25 5,00

    Minerālbarība kg 54 0,810 43,74 54 0,810 43,74

    Apsēklošana (reizes) reizes 1,9 27,03 51,36 2,0 38,40 76,80

    Pakaiši  (skaidas) kg 500 0,128 64,00 600 0,128 76,80

    Veterinārās izmaksas 35,00 80,00

    Piena higiēna 43,00 48,00

    Citas mainīgās izmaksas 42,69 42,69

    KOPĀ (2) 840,21 1466,21

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

    Algotais darbs h 180 8,33 1499,40 180 8,33 1499,40

    KOPĀ (3) 1499,40 1499,40

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 2339,61 2965,61

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 1304,07 3961,62

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) -195,33 2462,22

    Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm (SSG) 244,10 244,10

    KOPĀ (7) 244,10 244,10

  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) 48,77 2706,32

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

Ekstensīvi Intensīvi
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  ATBALSTS

Daudz. Daudz.

550 680

Veterinārās izmaksas piensaimniecībās parasti variē 1–3% no kopējām saimniecības izmaksām un ir 

atkarīgas no samaksas par veterinārajiem pakalpojumiem un epizootiskā fona konkrētā 

piensaimniecībā, kā arī veiktajiem biodrošības pasākumiem.

Izstrādātais slaucamo govju 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.).

Teles vērtība tiek iegūta no audzējamo teļu bruto seguma. Cena par brāķētu govi tiek iegūta no 
Eiropas Komisijas datiem.

Intensīvajā saimniekošanā govju brāķēšana atbilst 30%, savukārt ekstensīvajā saimniekošanas 
variantā govis tiek brāķētas retāk,  un brāķēšana atbilst 25%, t. i., 4 ražošanas gadiem.

Aprēķina ekstensīvajā variantā ir paredzēta pakaišu kūtsmēslu ieguve, bet intensīvajā – šķidrmēsli. 

Kūtsmēsli novērtēti vērtībā, kas pieņemta, vadoties pēc tajos ietilpstošo augiem pieejamo barības 

elementu vērtības.

Intensīvajā audzēšanas variantā netiek paredzēta zaļbarības izēdināšana.

Siens iekļauts barības devā 0,5 kg dienā intensīvā ražošanas periodā. Cietstāves periodā barības 

devā tiek iekļauti salmi atkarībā no barības vielu koncentrācijas skābbarībā, taču tos vajadzības 

gadījumā var aizstāt ar sienu, ja ir iespēja to sagatavot pietiekamā daudzumā vai ja saimniecībā 

audzē graudaugus.

Piena cena intensīvajā saimniekošanas variantā iegūta no Eiropas Komisijas datiem. 
Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Mazos ganāmpulkos pārraudzības izmaksas vienam lopam ir lielākas.

Saņemtā atbalsta apjoms par slaucamām govīm katrā saimniecībā var būt atšķirīgs. SSG piešķir 

pārraudzībā esošai govij, kurai izslaukums no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz  kārtējā gada 30. 

septembrim ir vismaz 5500 kg (bioloģiskajās saimniecībās – 4500 kg). Atbalsti ir uzrādīti atbilstoši 

2022. gadā spēkā esošajām  likmēm. Likmes mainās katru gadu, tāpēc plānojot ir jāseko līdzi 

informācijai par izmaiņām. 

Siena, skābbarības, ganību zāles cenas tiek ņemtas no attiecīgo lopbarības kultūraugu bruto segumu
mainīgo izmaksu aprēķiniem. Graudiem piemērota miežu iepirkuma cena.

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā bruto vidējā 
stundu tarifa likme mehanizētās slaukšanas operatoriem 2022. gadā. Likmē iekļauts darba devēja 
VSAOI.

Ņemot vērā skābbarības vidējos analīžu rezultātus un kvalitāti, papildus proteīna nodrošināšanai 
barībā nepieciešams  proteīna avots, konkrētā gadījumā tika izvēlētas lauka pupas. Melasi papildus 
enerģijas nodrošināšanai ieteicams dot pirms un pēc atnešanās. Saimniecībās, kurās slaucamo govju 
ražība ir augstāka, enerģijas nodrošināšanai nepieciešams izmantot  propilēnglikolu, kuru izbaro 300 
līdz 500 ml diennaktī vienam dzīvniekam.


