
 

MEŽA KOKAUDZĒTAVU SARAKSTS (aktualizēts 2022. gada marts) 
 

Kokaudzētava, kontaktinformācija Sortiments Stādāmā materiāla izcelsme 

  

Vidzeme 
   

Pļaviņu kokaudzētava  

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

Aiviekstes pag., Aizkraukles nov.,  

tālr. 26695318 

 

Priede (kailsakņi) 

Egle, Bērzs, Melnalksnis (kailsakņi ar 

uzlabotu sakņu sistēmu)  

 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

Egle (Austrumu , Centrālais ieguves apgabals) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (Latvija, Platenes sēklu plantācija) 

 

Pieteikumi (meža stādi) centralizēti: mezastadi@lvm.lv, 

Konsultācijas t. 26566165 

ZS “Miķeļi” 

 

“Korintes”, Ape, Smiltenes nov., 

tālr.29429008 

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

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

Egle (Centrālais ieguves apgabals) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (der visai Latvijai) 

  

ZS “Kaupres” 
 

“Kaupres”, Viesītes pag., Jēkabpls nov.,  

tālr. 28630003 

Egle, priede, bērzs, melnalksnis 

(kailsakņi)  

 

 

Egle (Centrālais ieguves apgabals) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (visa Latvija) 

Kokaudzētava “Podiņi”  

LVM ”Sēklas un stādi”  

 

"Podiņi", Indrānu pag., Madonas nov.,  

t. 29197339 

Egle, bērzs, melnalksnis (kailsakņi ar 

uzlabotu sakņu sistēmu) 

Egle (Austrumu, Centrālais ieguves apgabals) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (der visai Latvijai) 

 

Pieteikumi centralizētii: mezastadi@lvm.lv 

Konsultācijas t. 26566165 

Kalsnavas kokaudzētava 

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

Pārupes iela 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., 

Madonas nov., tālr. 29435141(meža). Stādi 

(dekoratīvie), tālr.  26528088 

Hibrīdapse (ietvarstādi, kasetēs) 

Bērzs (ietvarstādi, kasetēs) 

dekoratīvais stādmatriāls. 

Hibrīdapse (Latvijas, Zviedrijas kloni - der visai Latvijai) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

 

Pieteikumi (meža stādi) centralizētii: mezastadi@lvm.lv, 

Konsultācijas t. 26566165 
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Norupes kokaudzētava 
SIA „Rīgas meži” 

 

Norupes kokaudzētava, Tīnūžu pag., Ogres 

nov., tālr. 29115313 

Priede, egle, bērzs, melnalksnis,  

(kailsakņi, ietvarstādi) 

 

 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

Egle (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (der visai Latvijai) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

 

Kokaudzētava “Zābaki” 

AS „Latvijas Finieris” 

 

“Zābaki”, Siguldas nov., Krimuldas pag.,  

tālr. 29463658 

Bērzs, melnalksnis, egle (ietvarstādi) Bērzs (Rietumu un Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (der visai Latvijai),  

Egle (Austrumu izcelsme) 

 

 

Strenču kokaudzētava 

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

"Kociņi", Trikātas pagasts, Valmieras novads, 

tālr.29395418  

Priede, egle (ietvarstādi) 
Egle, Bērzs, Melnalksnis (kailsakņi ar 

uzlabotu sakņu sist.) 

dekoratīvais stādmateriāls 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

Egle (Centrālais, Austrumu  ieguves apgabals) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (der visai Latvijai) 

 

Pieteikumi (meža stādi )centralizēti: mezastadi@lvm.lv, 

Konsultācijas t. 26566165 

Smiltenes kokaudzētava 

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

"Stādaudzētava 1", Launkalnes pag., Smiltenes 

nov., tālr. 26664995 

Priede (kailsakņi) 

Egle, Bērzs, Melnalksnis (kailsakņi ar 

uzlabotu  sakņu sistēmu)  

dekoratīvais  stādmateriāls 

Egle (Centrālais, Austrumu ieguves apgabals) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (der visai Latvijai) 

 

Pieteikumi (meža stādi) centralizētii: mezastadi@lvm.lv, 

Konsultācijas t. 26566165 
Valmieras kokaudzētava 

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

"Kokaudzētava "Valmiera"", Valmiermuiža, 

Valmieras pag., Valmieras nov.,tālr. 26678924 

 

Egle, Bērzs (kailsakņi ar uzlabotu sakņu 

sistēmu.), ozols (kailsakņi) 

dekoratīvais stādmateriāls 

Egle (Centrālais un Austrumu apgabals) 

Bērzs (Austrumu apgabals)  

Melnalksnis (der visai Latvijai) 

 

Pieteikumi (meža stādi) centralizēti: mezastadi@lvm.lv 

Konsultācijas t. 26566165 

SIA RG Meži 

“Ļielmežs”, Mārkalnes pag., Alūksnes nov.  

tālr. 29460869 

Egle (kailsakņi ar uzlabotu sakņu 

sistēmu) 

Egle (Austrumu, Centrālais ieguves apgabals) 
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z/s Ziedulejas 

“Ziedulejas”, Pilskalns, Beļavas pag., 

Gulbenes nov., tālr.  26305469 

Egle (kailsakņi) Egle (Centrālais ieguves apgabals) 

 

 

SIA “PFF” 

Strenči, Valmieras nov., tālr.26374091 

Bērzs (ietvarstādi) Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Latgale  

IK stādaudzētava 

„Sprogas” 

 

Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, 

tālr. 29343693 

Bērzs, Egle, Melnalksnis (ietvarstādi, 

kailsakņi ar uzlab. sakņu sist.) 

 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Egle, (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (visa Latvija) 

 

 

SIA “Andrupenes kokaudzētava” 

 

Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., 

tālr. 26536764 

Bērzs (ietvarstādi, kailsakņi ar uzlab. 

sakņu sist.) 

Egle (ietvarstādi) 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

 

 

SIA "Alberi" 

 

Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., 

tālr. 26568309 

Melnalksnis, Egle (ietvarstādi, 

kailsakņi ar uzlabotu sakņu sistēmu)  

Melnalksnis (der visai Latvijai) 

Egle (Austrumu ieguves apgabals) 

 

Eleonora Kursiša  

 “Lusti”, Eglaines pag., Ilūkstes nov.,           

tālr. 27903397 

Priede, egle, bērzs, melnalksnis 

(kailsakņi, sējeņi) 

Priede, egle, bērzs  (Austrumu ieguves apgabals) 

 

 

z/s Pasakas 

“Baltegles”, Bronki, Konstantinovas pag., 

Dagdas nov., tālr. 26430801 

Egle (ietvarstādi)                            

Bērzs (ietvarstādi)                         

Melnalksnis (ietvarstādi) 

Egle (Austrumu ieguves apgabals)                                               

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals)                                

Melnalksnis (visa Latvija) 

z/s Taudejāņi 

“Taudejāņi”, Lendžu pag., Rēzeknes nov.   

tālr. 22157309 

Egle (kailsakņi) Egle (Austrumu, Centrālais ieguves apgabals) 

 



 
SIA Zelve 

“Īves” Kursiši, Izvaltas pag., Krāslavas nov. 

tālr. 26498249 

Ozols, sarkanais ozols,  (kailsakņi, 

dažāda vecuma) 

Ozols (visa Latvija) 

 

IK “Mežrozes ATF” 

 

“Mežrozes” Demenes pag., Augšdaugavas 

nov. tālr. 22447373 

Bērzs (ietvarstādi) Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Kurzeme 

Dundagas kokaudzētava  

SIA “Jaunemari”  

 

Pāces iela 19, Dundaga, Talsu nov.,  

 tālr.29432740 

Priede, egle (kailsakņi) 

Dek. stādmateriāls 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 

Egle (Rietumu, Centrālais un Austrumu ieguves apgabals)  

 

 

ZS “Senči 1” 

 

“Senči-1”, Smārdes pag., Tukuma nov.,  

tālr. 29211747 

Priede, egle, bērzs, melnalksnis 

(kailsakņi) 

Priede (Austrumu ieguves apgabals) 

Egle (Austrumu un Rietumu ieguves apgabals)  

Bērzs ( Austrumu un rietumu apgabals) 

Melnalksnis (visa Latvija) 

Popes kokaudzētava 

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

"Kokaudzētava", Tārgales pagasts, Ventspils 

novads, t. 26599543 

Priede (kailsakņi) 

Egle, Bērzs. Melnalksnis (kailsakņi ar 

uzlabotu sakņu sistēmu) 

Dekoratīvais  stādmateriāls 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 

Egle (Rietumu ieguves apgabals) 

Bērzs (Rietumu ieguves apgabals)                                

Melnalksnis (visa Latvija) 

 

Pieteikumi (meža stādi) centralizēti: mezastadi@lvm.lv, 

Konsultācijas t. 26566165 
Kokaudzētava “Īve”  

ZS “Īve” 

 

Atpūtas iela 4, Grobiņa, Dienvidkurzemes 

nov., tālr. 29542108 

 

Priede, egle, melnalksnis (kailsakņi) 

Dek. stādmateriāls 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 

Egle (Austrumu ieguves apgabals)  

 

 

SIA “Ieviņas V” 

 

"Kokaudzētava", Kurmāles pag., Kuldīgas 

nov., tālr. 29218305 

Priede, egle (kailsakņi) 

 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 

Egle (Rietumu ieguves apgabals) 
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Kokaudzētava “Mazsili” 

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

Mazsilu kokaudzētava, Abavas pagasts, Talsu 

nov.,  tālr. 29178389 

 

Priede, Egle (ietvarstādi) 

Egle, Bērzs, Melnalksnis (kailsakņi ar 

uzlabotu sakņu sistēmu) 

 

Priede (Rietumu, Austrumu ieguves apgabals) 

Egle (Rietumu ieguves apgabals) 

Bērzs (Rietumu ieguves apgabals)                                

Melnalksnis (visa Latvija) 

 

Pieteikumi centralizēti: mezastadi@lvm.lv 

Konsultācijas t. 26566165 

Mežvidu kokaudzētava 

 

 “Mežvidu kokaudzētava” Kalsnavas pagasts, 

Madonas novads,  t. 29158564 

Priede, Egle (ietvarstādi) Priede ( Austrumu ieguves apgabals) 

Egle ( Centrālais, Austrumu ieguves apgabals) 

 

Pieteikumi centralizēti: mezastadi@lvm.lv 

Konsultācijas t. 26566165 

SIA “Grigaļi” 

 

“Grigaļi”, Rudbāržu pag., Kuldīgas nov.,  

tālr. 29171689 

Priede (ietvarstādi) 

Egle (kailsakņi ar uzlab. sakņu sist., 

ietvarstādi) 

Bērzs (ietvarstādi) 

Melnalksnis (ietvarstādi) 

Priede (Rietumu ieguves apgabals) 

Egle (Rietumu ieguves apgabals) 

Bērzs (Rietumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis (visa Latvija) 

Zemgale 

Jelgavas kokaudzētava 

LVM ”Sēklas un stādi” 

 

Rīgas iela 54a, Jelgava, Jelgavas nov.,  

tālr. 29441290; 25779714 

Egle, ozols,sarkanais ozols, lapegle 

(kailsakņi dažāda vecuma) 

Dekoratīvais stādmateriāls 

Egle (Rietumu un Centrālais ieguves apgabals) r 

Sarkanais ozols  

Lapegle (Kurmas plantācija, der visai Latvijai) 

Pieteikumi (meža stādiem) centralizētii: mezastadi@lvm.lv 

Konsultācijas t. 26566165 

ZS „Līkastes” 

 

Brigaderes iela 17, Auce, Dobeles nov.,  

tālr. 26464445,e-pasts: mezastadi@inbox.lv 

Bērzs, melnalksnis, egle 

(ietvarstādi, kailsakņi) 

 

 

 

Bērzs (Austrumu ieguves apgabals) 

Melnalksnis* (der visai Latvijai) 

Egle (Austrumu ieguves apgabals) 

 

Informācija apkopota sadarbībā ar Valsts meža dienestu un AS LVM “Sēklas un stādi”.
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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. 


