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1. Kā veidojas formulas? 

  
Formulas veidojas, kad graudus, rapšus, pupas pārdod fiziskajā tirgū: 

• tiek noslēgts konkrēts darījums;  

• par konkrētu kultūru; 

• konkrētu kvalitāti; 

• konkrētā laika periodā; 

• atkraušana konkrētā ostā un noteiktā apjomā.  

Graudu, rapšu pārdošanu var veikt kā nākotnes darījumu – kad produkcija vēl nav 

novākta, kvalitāte un apjomi nav zināmi, bet var arī pārdot produkciju pēc novākšanas. 
Drošs variants ir pārdot pēc tam, kad ir novākta raža, tad var sašķirot un saprast cik 

daudz kādas kvalitātes graudu ir un veidot tirdzniecības stratēģiju, lai iegūtu visaugstāko 

cenu.  
Taču, lai nodrošinātu naudas plūsmu un atbrīvotu noliktavas, mums ir  jāiziet uz risku un 

daļa graudu jāpārdod kā nākotnes darījumi -  nezināms apjoms, nezināma kvalitāte. 
Graudu pārdošanas darījumi notiek vairākus mēnešus pirms kulšanas un nepastāv 

iespēja iesākt vākt labību, uzzināt kāda būs raža, kvalitāte un tajā mirklī pārdot visus graudus 

un uzkraut kuģī.  
Formula veidojas no izmaksām par pārdoto produkciju,  tie  ir līguma nosacījumi ar 

pircēju - iekraušana, transportēšana,  produkcijas kvalitātes analīzes, sertifikātu sagatavošana 

un citi pārdošanas izdevumi. 
  
Formulas ir atkarīgas no:  

•  kāds ir attiecīgās produkcijas piedāvājums/pieprasījums tirgū,  

• no perioda kādā vēlamies veikt piegādi/uzkraut produkciju kuģī un cik lielu kuģi 

varam uzkraut.  

Formulas kviešiem atkarībā no kvalitātes var svārstīties līdz pat 60 EUR robežās.  
Vienai un tai pašai kvalitātei gadu griezumā formulas var svārstīties līdz pat 40 EUR (mūsu 

pieredzē).  
Līdz ar to šodien nosauktās formulas ir spekulācija, tās ir balstītas uz iepriekšējā gada 

skaitļiem.  
2019. gadā formulas, salīdzinot ar visiem iepriekšējiem gadiem, bija salīdzinoši zemas.  
Šodien neviens nevar pateikt, vai jaunajai ražai formulas būs līdzīgas pagājušā gada 

formulām vai vairāk līdzināsies iepriekšējiem gadiem.  
Tas lielā mērā atkarīgs no laika apstākļiem Eiropā, Krievijā un Ukrainā kā arī 

ģeopolitiskajām tendencēm pasaulē. 
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2. Kāpēc LATRAPS uz doto brīdi nav pieejamas formulas fiksēšanai? 

  
Uz šo brīdi vēl neesam uzsākuši pārdot jauno ražu fiziskajā tirgū, jo formulas pagājušā 

gada iespaidā ir salīdzinoši ļoti zemas pret iepriekšējiem gadiem. Mēs prognozējam un 

ceram, ka sezonas gaitā tās uzlabosies. 
Lai nepakļautu kooperatīvu spekulāciju riskam, pašlaik formulas nenosaucam - 

Kooperatīvs nevar un nedrīkst atļauties riskēt ar BIEDRU naudu un kopīgi izveidoto uzņēmumu, 

spekulējot tirgū.  
Attiecības starp BIEDRU un Kooperatīvu balstās uz savstarpēju uzticību, Kooperatīvs 

novērtē jebkuru BIEDRU, kurš veic graudu MATIF fiksācijas un saprot iemeslus kādēļ LPKS 

LATRAPS šobrīd nav publicējis formulas 2020. gada ražai. 
Katru Pirmdienu kooperatīvā norisinās graudu nodaļas un vadības sapulces, kur tiek lemts 

par turpmāku rīcību attiecībā uz jaunās ražas pārdošanas stratēģiju un formulām uz jauno 

2020.gada ražu. 
Līdz ko graudu tirgus uz jauno ražu stabilizēsies LPKS LATRAPS publicēs formulas 2020.gada 

ražai. 
  

Patiesā cieņā, 

JŪSU LATRAPS! 


