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Pļaviņu kokaudzētava 
Lvm ”sēklas un stādi”

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

Pļaviņu nov. aiviekstes pag. “Gostiņi”, 
tālr./fakss 65134122, 26695318

SIA „LC Zaķi” Priede, egle, bērzs*, melnalksnis* (kailsakņi) Ķeguma nov., Birzgales pag. “zaķi”, 
tālr. 29410163

SIA „Stādu dārzs” Priede, egle, (ietvarstādi)
Lapegle (ietvarstādi)

alojas nov., Braslavas pag., ”jaunavotiņi”, tālr. 
26513852

ZS “Miķeļi” Priede, egle, bērzs, melnalksnis 
(kailsakņi, kailsakņi ar uzlab.sakņu sist.)

apes nov., “miķeļi”,
tālr. 29429008

ZS “Kaupres” Priede, egle, bērzs  (kailsakņi) viesītes nov., viesītes pag., “Kaupres”, 
tālr. 28630003; 29194256

ZS “Āmuri” Bērzs (kailsakņi) aknīstes nov., asares pag., „āmuri”, 
tālr. 29148597

Stādaudzētava „Kaži”
sia Land

Bērzs 
(kailsakņi)

Līvānu nov., sutru pag., „Kaži”, 
tālr. 26595334

IK stādaudzētava
„Sprogas”

Bērzs (ietvarstādi, kailsakņi ar uzlab. sakņu sist.) dagdas nov., andrupenes pag., andrupene,
tālr. 29343693

SIA “Andrupenes kokaudzētava” Bērzs (ietvarstādi, kailsakņi ar uzlab. sakņu sist.)
Egle (ietvarstādi)

dagdas nov., andrupenes pag., andrupene, 
tālr. 26536764

SIA "Alberi" Melnalksnis (ietvarstādi) dagdas nov., andrupenes pag., andrupene, 
tālr. 26568309

Kokaudzētava “Podiņi”
Lvm ”sēklas un stādi”

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

Lubānas nov., indrānu pag. ”Podiņi”,
tālr./fakss 64894225, 29197339

Kalsnavas kokaudzētava
Lvm ”sēklas un stādi”

Hibrīdapse (ietvarstādi)
dekoratīvais stādm.  

madonas nov., Kalsnavas pag., jaunkalsnava, 
Pārupes iela 7, tālr./fakss 64826532
stādu tirdzniecība, tālr. 26528088

ZS “Taudejāņi” Egle (kailsakņi) rēzeknes nov., Lendžu pag., “taudejāņi”,
tālr. 64654106, 29203324



Strenču kokaudzētava
Lvm ”sēklas un stādi”

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

Beverīnas nov., trikātas pag., 
”strenču kokaudzētava”, 
tālr./fakss 64733243, 29395418

Smiltenes kokaudzētava
Lvm ”sēklas un stādi”

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

smiltenes nov., Launkalnes pag., 
silva, “Kokaudzētava”, 
tālr. 26664995

Valmieras kokaudzētava
Lvm ”sēklas un stādi”

Egle, bērzs, ozols (kailsakņi)
dekoratīvais stādm. 

Burtnieku nov., valmieras pag., ”stādaudzētava”, 
tālr. 26678924

Dundagas kokaudzētava 
sia “jaunemari” 

Priede, egle (kailsakņi)
Dek. stādmateriāls**

dundagas nov., dundaga, Pāces iela 19,
 tālr.29432740

ZS “Senči 1” Priede, egle(kailsakņi) engures nov., smārdes pag., “senči-1”,
tālr. 29211747 

Popes kokaudzētava
Lvm ”sēklas un stādi”

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

ventspils nov., Popes pag. “virsaiši”  
Kokaudzētava: Platene, tārgales pag., 
tālr. 26599543

Kokaudzētava “Īve” 
zs “Īve”

Priede, egle (kailsakņi)
Melnalksnis*
Dek. stādmateriāls

Grobiņas nov., Grobiņa, atpūtas iela 4,
tālr. 29542108

SIA “Ieviņas V” Priede, egle* (kailsakņi)
Sarkanais ozols (3.g. stādi)

Kuldīgas nov., Kurmales pag., 
tālr. 29218305

Norupes kokaudzētava
sia „rīgas meži”

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

ikšķiles nov., tīnūžu pagasts 
tālr. 29469246 

Kokaudzētava “Zābaki”
as „Latvijas finieris” Bērzs, melnalksnis (ietvarstādi) Krimuldas nov., Krimuldas pag., “zābaki”,

tālr. 29463658

SIA “Lašupes stādaudzētava” Egle, bērzs* (kailsakņi) saldus nov., zirņu pag. “zaķīši”, 
tālr. 29440165

Kokaudzētava “Mazsili”
Lvm ”sēklas un stādi”

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

talsu nov., abavas pag. “mazsili”, 
tālr./fakss 63274608, 29178389 

SIA “Skujenieki” Bērzs (ietvarstādi)
Dekoratīvais stādm.

iecavas nov. iecava, “jaunaudzes”, 
tālr. 29452087, 29453700

ZS “Taurkalni” Saldais ķirsis* (kailsakņi)
Augļu koki**

Kuldīgas nov., Kurmales pag., “taurkalni”,
tālr. 29412613

SIA “Grigaļi”

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

skrundas nov., rudbāržu pag., “Grigaļi”,
tālr. 29171689

Jelgavas kokaudzētava
Lvm ”sēklas un stādi”

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

jelgavas nov., jelgava, rīgas iela 54a, 
tālr. 26403462

ZS “Līcīši” Egle, bērzs (kailsakņi, ietvarstādi)
auces nov., auce, Brigaderes iela 17, 
tālr. 26464445; 26499698
e-pasts: mezastadi@inbox.lv

ZS „Līkastes” Bērzs, melnalksnis (ietvarstādi)
auces nov., auce, Brigaderes iela 17, 
tālr. 26464445; 26499698
e-pasts: mezastadi@inbox.lv

ZS “Pasakas” Egle (austrumu reģions)
(kailsakņi ar uzlab. sakņu sist., ietvarstādi)

dagdas nov., Konstantinovas pag., 
Bronki, “Baltegles”
tālr. 26430801

* Stādi būs pieejami rudenī
** Stādmateriāls ir pieejams brīvā tirdzniecībā 

izdevējs: SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 
rīgas iela 34, ozolnieki, ozolnieku pag., ozolnieku nov. Lv-3018
tālr. 63050477, fakss 63050450
mkpc@mkpc.llkc.lv; www.mkpc.llkc.lv

Čiekurs
informatīvais izdevums


