
DĒJĒJVISTAS
Mēr– Ekstensīvi 

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR 

IEŅĒMUMI

Olas gab. 260 0,23 59,80

Brāķētie putni gab./kg 0,67     2,15 3,00 3,60

Jaunputna (cāļa) izaudzēšana gab. -0,67 6,50 -4,36

Kūtsmēsli t 0,05 10,31 0,52

    KOPĀ (1) 59,56

 MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Kvieši kg 11,00 0,190 2,09

Mieži kg 5,00 0,195 0,98

Auzas kg 6,00 0,140 0,84

Kukurūza kg 1,00 0,300 0,30

Klijas kg 1,00 0,390 0,39

Zirņi kg 2,00 0,180 0,36

Rapša spraukumi kg 2,28 0,333 0,76

Lopbarības raugs kg 0,91 1,400 1,27

Sojas spraukumi kg 1,37 0,50 0,68

Saulespuķu spraukumi kg 3,19 0,30 0,96

Linsēklas kg 0,23 1,20 0,27

Barības koncentrāts kg 9,13 0,64 5,84

Gliemežvāki kg 0,46 0,89 0,41

Lopbarības kaļķis kg 1,83 0,20 0,37

Elektrība kWh 0,82 0,12 0,10

Pakaiši (salmi) kg 8,0 0,04 0,32

Veterinārās izmaksas 1 0,63 0,63

Iepakojamais materiāls olām 26 0,14 3,64

    KOPĀ (2) 13,50

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

Algotais darbs h 2,98 8,54 25,45

    KOPĀ (3) 25,45

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 38,95

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 46,06

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) 20,61

Krišana – 10%

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas konsultantes Lailas Plītas, Latvijas Putnkopības asociācijas valdes valdes priekšsēdētājas Zanes 

Rostokinas un z/s Vilciņi sniegtie dati.

Izstrādātais vistu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, 
kas saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā 
iegūtu konkrēto rezultātu.  Aprēķini veikti, pieņemot saimniecību ar 350 vistām. 

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.). 

Ganāmpulks tiek atjaunots reizi 1,5 gados. Lielākoties izmanto kvalitatīvu olu 
šķirnes dažādu krosu vistas – Lohman Brown, Dominante, Bovan u. c.  

Vistas ziemā tiek turētas kūtī uz pakaišu grīdas, bet vasarā –  ganībās, aplokā, 
kur tās neierobežotā daudzumā patērē ganību zāli (t. sk. tauriņziežu zālaugus), 
kura tiek nopļauta un regulāri pievesta. Var izmantot arī pārvietojamās 
novietnes, lai pareizi apsaimniekotu ganības un nodrošinātu vistas ar svaigu 
zāli, kura nav jāpļauj. 

Reizi nedēļā veic novietnes tīrīšanu. Pēc tīrīšanas izmanto pulverveida 
dezinfekcijas līdzekļus Dezosan vai Stalosan F. Novietnei pie durvīm ir dezo 
paklājs, kas pildīts ar VirconS, kuru reizi nedēļā papildina. Trauku un inventāra 
dezinfekcijai izmanto Oxon vai Peroksal. Kaļķošanai reizi gadā izmanto kokiem 
paredzēto kaļķošanas materiālu. 

Saimniecībā iegūtā produkcija tiek realizēta ar tiešās tirdzniecības palīdzību un 
mazumtirdzniecības vietās. 

Kviešiem un miežiem piemērotas cenas no Eiropas Komisijas cenu 
apkopojuma. 

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

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


