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Anotācija 

 

Inese Līvmane 

Kalkulācijas kartes izstrādāšanas pamatprincipi.  

Mērķis: Iemācīt izglītojamos ar kalkulācijas palīdzību aprēķināt ēdiena ražošanas un realizācijas izmaksas.  

Uzdevumi: Sastādīt tehnoloģisko karti. 

                   Aprēķināt kalkulācijas karti. 

                   Apgūt pārdošanas cenas veidošanās mehānismu. 

Mērķauditorija: Ēdināšanas pakalpojumu izglītojamie. 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums:  

                   Mācību priekšmeta «Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde» teorētisko zināšanu un praktisko mācību apgūšanai 

                   ēdināšanas pakalpojumu servisa izglītojamajiem. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: 

                   Tehnoloģiskās kartes. 

                   Kalkulācijas kartes. 

Metodiskās izstrādes aktualitāte: 

                    Apgūstot kalkulācijas kartes izstrādāšanas pamatprincipus, izglītojamie iemācīsies kontrolēt izmaksu 

                    apjomu ražošanā. Tiks rasta iespēja samazināt izmaksas uz katru ražošanas vienību, kā rezultātā tiks samazinātas  

                    izmaksas uz katru ražošanas vienību, t.i. preces peļņas un rentabilitātes pelielināšanas rezerve. 



 

   

   Tehnoloģiskās kartes nepieciešamas, lai varētu pareizi 

veikt gatavošanas tehnoloģiskos procesus. 

 
   Kalkulācijas kartēs veic izstrādājumu pašizmaksas un 

pārdošanas cenu aprēķinus. 



 1. Izstrādājot kalkulācijas kartes, norāda  

kartes numuru un izstrādājuma nosaukumu. 

       

     Vienam un tam pašam izstrādājumam var būt vairākas    

kalkulācijas kartes, ņemot vērā izejvielu iepirkuma cenu 

izmaiņas. 



 

2. Kalkulācijas kartes pamatā produktu ielikuma normu 

pārraksta no tehnoloģiskās kartes. 

      

    Ieteicams aprēķinus veikt 100 gb. vai 10 kg izstrādājumu, 

jo tad aprēķini ir visprecīzākie. Veicot aprēķinus mazam 

daudzumam, noapaļojot iegūst lielas novirzes no precīziem 

skaitļiem. 



  
 

3. Produktu ( izejvielu) cenas norāda iepirkuma cenās 

bez 21% PVN. 



 

 

 

4. Aprēķina visu izmantoto izejvielu vērtību. 



   

 

 

5. Ikvienam izstrādājumam aprēķina uzcenojumu un 

pievieno 21% PVN. 



 

 Kalkulācijas karte: 

  

1) neataino produktu neto svaru; 

2) neataino pirmapstrādes, siltuma apstrādes 

zudumus; 

3) neataino tehnoloģisko procesu. 

  
 



  

 

    Pārdošanas cena = pašizmaksa + uzcenojums                     

                                     +21% PVN. 

    Pašizmaksa - visu izmantojamo izejvielu izmaksu 

kopsumma, kas ir mainīgs lielums. 

 



 

 

 Izejvielu izmaksu svārstības ir atkarīgas 

 no gadalaika,  

 piegādāto izejvielu daudzuma,  

 piegādātāju noteikumiem,  

 atlaidēm u.t.t. 



  

  Cenu veidošanās ietekmes faktori: 

  

1) piedāvājums, pieprasījums; 

2) uzņēmuma tēls; 

3) izmaksas. 

 



  

Jāņem vērā: 

  1) piegādāto izejvielu kvalitāte ( attiecība: cena-kvalitāte); 

 

  2) piegādātāju uzticamība gan attiecībā uz piegādes 

termiņiem, gan izejvielu kvalitāti; 



  

3) Piegādātāju elastība attiecībā uz gatavību īstermiņa 
piegādēm, preču sortimentu; 

 

4) Izejvielu piegādes noteikumi (atlaides, 
transportēšanas un piegādes noteikumi); 

 

 5) transportēšanas izdevumi (attālums līdz 
piegādātājam, zudumi izejvielas piegādājot). 

  



  

 Uzcenojumu veido: 

 1) uzņēmuma tips ( kafejnīca, restorāns, slēgta tipa 

viesnīca u.tml); 

  

2) atrašanās vieta ( pilsētas centrs, nomale, 

mazpilsēta, maģistrāles mala u.c.); 

  



 

 3) piedāvātie papildu pakalpojumi ( mūzika, 

mākslinieki, vietu rezervēšana u.c.); 

  

 4) transporta pakalpojumi; 

  

 5) apkalpojamo viesu daudzums; 



 

 6) darbinieku skaits; 

 

 7) ražošanai izmantojamie resursi  

(telpu īre, iekārtu noma, elektrības un gāzes izmaksas, 

iekārtu amortizācija); 

   

  



 

 8) darba izmaksas.  

   Tās veido ražošanas personāla un vadības personāla 

algas un likumos paredzētas sociālās izmaksas, tas ir, 

darba ņēmēja un darba devēja sociālās izmaksas, kā arī 

algas nodoklis. 



 

  9) izmaksas par darbiem un pakalpojumiem no ārpuses; 

 

 10) materiālu izmaksas iesaiņojuma izgatavošanai; 

 

 11) noliktavu izmaksas; 

 



 

 12) apdrošināšanas izmaksas; 

 

 13) kredīta procentu maksājumi; 

  

 14) tirgus izpēte un reklāma; 

   

 15) peļņa ( %) 

 

 16) PVN- 21% 



 

Mainīgās izmaksas 

+ 

Fiksētās izmaksas 

____________ 

Kopējās izmaksas (pašizmaksa) 

+10% apkalpošanas nauda 

+18% PVN 

___________ 

Pamatcena 

 
 



  

Mainīgās izmaksas 

+ 

Fiksētās izmaksas 

______________ 

Kopējās izmaksas 

+ vēlamā peļņa 

+ 10% apkalpošanas nauda 

+21% PVN 

_____________ 

Pārdošanas cena 
 



 

Produkta izmaksas ēdienam 

+ 

Fiksētās izmaksas ēdienam 

_____________________ 

Kopējās izmaksas 

+10% apkalpošanas nauda 

+18% PVN 

_________________ 

Nepieciešamā pārdošanas cena 

 



 

Produktu izmaksas ēdienam 

+ 

Izmaksu segums ēdienam 

___________________ 

Pamatcena 

+10% apkalpošanas nauda 

+18% PVN 

__________________ 

Faktiska pārdošanas cena 

 



 

Fiksētās izmaksas <  Izmaksu segums =  peļņa 

 

Fiksētās izmaksas >Izmaksu segums = zaudējumi 

 

Fiksētās izmaksas = izmaksu segumu = bezpeļņas punkts 

 



Cenu 

diferenciācijas 

faktori 

Daudzums Laiks Mērķa grupas 

Patstāvīgiem 

viesiem 

Sezonas atlaides Pensionāriem, 

studentiem, 

bērniem 

Grupu atlaides Nedēļas nogales 

atlaides 

VIP viesiem 

Daudzuma atlaides Iekšējās 

rezervācijas atlaides 

Sadarbības 

partneriem u.c. 



Millere, I. Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata, LLU, 2017. 

Verze, M. Ēdienu gatavošanas tehnooģiskās kartes, Preiļi, 2008. 

Bicāne, A. Jaunā konditora rokasgrāmata, Rīga, SIA «Biznesa augstskoa Turība», 2007. 

Elektroniskie resursi: 

http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/PTF/Edinasanas_uzn_vad_rokasgramata.pdf 
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