
MEŽA KOKAUDZĒTAVU SARAKSTS AR PIEEJAMO SORTIMENTU 
 

Kokaudzētavas nosaukums Sortiments Pieejamais sortiments, atbilstoši ES atbalsta noteikumiem 
  

Vidzeme 
Pļaviņu kokaudzētava  
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Pļaviņu nov. Aiviekstes pag. “Gostiņi”,  
tālr./fakss 65134122, 26695318 

Priede (kailsakņi) 
Bērzs, Egle  
(kailsakņi, kailsakņi ar uzlab. sakņu sist.) 
Dek. stādmateriāls  
(pēc pasūtījuma) 

Priede* (Austrumu ieguves apgabals) 
Egle* (Centrālais ieguves apgabals) 
 
Īpašniekiem jāsazinās individuāli. 

SIA „LC Zaķi” 
 
Ķeguma nov., Birzgales pag. “Zaķi”,  
tālr. 29410163 

Priede, egle, bērzs, melnalksnis* 
(kailsakņi) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 
Egle (Centrālais ieguves apgabals) 
Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

ZS “Miķeļi” 
 
Apes nov., “Miķeļi”, 
tālr. 29429008 

Priede, egle, bērzs, melnalksnis  
(kailsakņi, kailsakņi ar uzlab.sakņu sist.) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 
Melnalksnis (der visai Latvijai) 
Egle** (Centrālais ieguves apgabals)  

ZS “Kaupres” 
 
Viesītes nov., Viesītes pag., “Kaupres”,  
tālr. 28630003; 29194256 
 

Priede, egle, bērzs  
(kailsakņi) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 
Melnalksnis (der visai Latvijai) 

Kokaudzētava “Podiņi” 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Lubānas nov., Indrānu pag. ”Podiņi”, 
tālr./fakss 64894225, 29197339 

Priede, egle, bērzs, melnalksnis (kailsakņi 
ar uzlab. sakņu sist.) 

Uz pavasari viss ir aizrunāts.  
Īpašniekiem jāsazinās individuāli 

Kalsnavas kokaudzētava 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Madonas nov., Kalsnavas pag., Jaunkalsnava, 
Pārupes iela 7, tālr./fakss 64826532 
Stādu tirdzniecība, tālr. 26528088 

Hibrīdapse  
(ietvarstādi) 
dekoratīvais stādm.   

Hibrīdapse (der visai Latvijai) 

Strenču kokaudzētava 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Beverīnas nov., Trikātas pag., ”Strenču 

Priede, egle (ietvarstādi) 
Priede, egle, bērzs, melnalksnis 
(kailsakņi ar uzlabotu sakņu sist.) 
dekoratīvais stādm.  

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 
Bērzs* (Austrumu ieguves apgabals) 
Melnalksnis* (der visai Latvijai) 
Egle* (Centrālais ieguves apgabals) 



kokaudzētava”,  
tālr./fakss 64733243, 29395418 
Smiltenes kokaudzētava 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Smiltenes nov., Launkalnes pag., Silva, 
“Kokaudzētava”,  
tālr. 26664995 

Priede, egle (kailsakņi) 
Bērzs, egle (ar uzlab. sakņu sist.) 
dekoratīvais  stādm.  

Egle* (Centrālais ieguves apgabals) 
 
Uz pavasari viss ir aizrunāts. 
Īpašniekiem jāsazinās individuāli 

Valmieras kokaudzētava 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Burtnieku nov., Valmieras pag., ”Stādaudzētava”,  
tālr. 26678924 

Egle, bērzs, ozols 
(kailsakņi) 
dekoratīvais stādm.  

Īpašniekiem jāsazinās individuāli. 

Latgale 
ZS “Āmuri” 
 
Aknīstes nov., Asares pag., „Āmuri”,  
tālr. 29148597 

Bērzs  
(kailsakņi) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Stādaudzētava „Kaži” 
SIA LAND 
 
Līvānu nov., Sutru pag., „Kaži”,  
tālr. 26595334 

Bērzs  
(kailsakņi) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

IK stādaudzētava 
„Sprogas” 
 
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, 
tālr. 29343693 

Bērzs (ietvarstādi, kailsakņi ar uzlab. sakņu sist.) 
 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

SIA “Andrupenes kokaudzētava” 
 
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene,  
tālr. 26536764 

Bērzs (ietvarstādi, kailsakņi ar uzlab. sakņu sist.) 
Egle (ietvarstādi) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

SIA "Alberi" 
 
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, 
tālr. 26568309 

Melnalksnis (ietvarstādi) Melnalksnis (der visai Latvijai) 

   



Kurzeme 
Dundagas kokaudzētava SIA “Jaunemari”  
 
Dundagas nov., Dundaga, Pāces iela 19, 
 tālr.29432740 

Priede, egle (kailsakņi) 
Dek. stādmateriāls 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

ZS “Senči 1” 
 
Engures nov., Smārdes pag., “Senči-1”, 
tālr. 29211747 

Priede, egle 
(kailsakņi) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 
Egle (Austrumu ieguves apgabals) ? 

Popes kokaudzētava 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Ventspils nov., Popes pag. “Virsaiši”   
Kokaudzētava: Platene, Tārgales pag.,  
tālr. 26599543 

Egle (4.g.kailsakņi, 2 g. uzlab. sakņu sist.) 
Priede (2.g. kailsakņi) 
Bērzs (2 g. uzlab. sakņu sist.) 
Dek. stādmateriāls 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 
Egle (Rietumu ieguves apgabals) 
Bērzs (Rietumu ieguves apgabals) 
 
Īpašniekiem jāsazinās individuāli 

Kokaudzētava “Īve”  
ZS “Īve” 
 
Grobiņas nov., Grobiņa, Atpūtas iela 4, 
tālr. 29542108 

Priede, egle (kailsakņi) 
Melnalksnis* 
Dek. stādmateriāls 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 

SIA “Ieviņas V” 
 
Kuldīgas nov., Kurmales pag.,  
tālr. 29218305 

Priede, egle (kailsakņi) 
Sarkanais ozols (3.g. stādi) 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 
Egle (Rietumu ieguves apgabals) 

Norupes kokaudzētava 
SIA „Rīgas meži” 
 
Ikšķiles nov., Tīnūžu pagasts  
tālr. 29469246 

Priede, egle, bērzs, melnalksnis, lapegle 
(kailsakņi, ietvarstādi) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 
Melnalksnis (der visai Latvijai) 
 

Kokaudzētava “Zābaki” 
AS „Latvijas Finieris” 
 
Krimuldas nov., Krimuldas pag., “Zābaki”, 
tālr. 29463658 

Bērzs, melnalksnis  
(ietvarstādi) 

Bērzs (Rietumu un Austrumu ieguves apgabals) 
Melnalksnis (der visai Latvijai) 

SIA “Lašupes stādaudzētava” 
 
Saldus nov., Zirņu pag. “Zaķīši”,  
tālr. 29440165 

Egle, bērzs*(kailsakņi) Egle (Rietumu ieguves apgabals) 



Kokaudzētava “Mazsili” 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Talsu nov., Abavas pag. “Mazsili”,  
tālr./fakss 63274608, 29178389 

Priede (ietvarstādi) 
Egle (ietvarstādi, uzlab. sakņu sist.) 
Bērzs (uzlab. sakņu sist.) 
Melnalksnis (uzlab. sakņu sist.) 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 
Egle (Rietumu ieguves apgabals) 
Bērzs (Rietumu ieguves apgabals) 
 
Īpašniekiem jāsazinās individuāli. 

SIA “Grigaļi” 
 
Skrundas nov., Rudbāržu pag., “Grigaļi”, 
tālr. 29171689 

Priede (ietvarstādi) 
Egle (kailsakņi ar uzlab. sakņu sist., ietvarstādi) 
Bērzs (kailsakņi ar uzlab. sakņu sist., ietvarstādi) 
Melnalksnis  (ietvarstādi) 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 
Egle  
Bērzs  
Melnalksnis  

Zemgale 
Jelgavas kokaudzētava 
LVM ”Sēklas un stādi” 
 
Jelgavas nov., Jelgava, Rīgas iela 54a,  
tālr. 26403463; 29441290 

Priede, egle, bērzs, ozols, sarkanais 
ozols 
(kailsakņi) 
Dek. stādmateriāls 

Īpašniekiem jāsazinās individuāli 

ZS “Līcīši” 
  
Auces nov., Auce, Brigaderes iela 17,  
tālr. 26464445; 26499698 
e-pasts: mezastadi@inbox.lv 

Egle, bērzs 
(kailsakņi, ietvarstādi) 
 

Bērzs* (Austrumu un Rietumu ieguves apgabals) 

ZS „Līkastes” 
 
Auces nov., Auce, Brigaderes iela 17,  
tālr. 26464445; 26499698 
e-pasts: mezastadi@inbox.lv 

Bērzs, melnalksnis 
(ietvarstādi) 

Bērzs* ( Austrumu un Rietumu ieguves apgabals) 
Melnalksnis* (der visai Latvijai) 

 
* Stādi būs pieejami 2016. gada rudenī 
**Stādi būs pieejami 2017. gadā 
 
 

 



Meža reproduktīvā materiāla ieguves apgabali 
 
 

1. Parastā priede 

 
Parastās priedes Austrumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls  
ir piemērots arī Rietumu ieguves apgabalam. 



2. Parastā egle 
 

 
 

Parastās egles Austrumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls  
ir piemērots arī Rietumu un Centrālajam ieguves apgabalam. 
 
Parastās egles Centrālajā ieguves apgabalā iegūtais materiāls  
ir piemērots arī Rietumu ieguves apgabalam. 



3. Kārpainais bērzs un pūkainais bērzs 
 

 
 

Kārpainā bērza un pūkainā bērza Austrumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls  
ir piemērots arī Rietumu ieguves apgabalam. 


