
 

Iepirkuma līgums par dzeramā avota ūdens piegādes un ūdens sadales iekārtu noma 

 

Rīga, sagatavošanas datums 02.08.2018. 

Parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 

 

AS “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, tās xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, un 

SIA “VENDEN” vienotais reģistrācijas Nr.40003325121, tās xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx personā, kura 

darbojas uz pilnvaras pamata, turpmāk tekstā saukts – “Piegādātājs”, (Pasūtītājs un Piegādātājs, kopā tekstā 

un katrs atsevišķi saukti – “PUSES”), 

saskaņā ar iepirkuma “Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu noma” (Nr. AS LVM 

SP_2018_217_P), CPV klasifikators 41110000-3 (Dzeramais ūdens), rezultātiem un izsakot savu brīvi 

radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts – 

“Līgums”), par zemāk minēto: 

 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas saskaņā ar Līguma un tā pielikuma (Nr.1-Tehniskais 

piedāvājums) noteikumiem atsevišķu piegāžu veidā piegādāt Pasūtītājam dzeramo – dabīgo avota 

ūdeni, kas iepildīts 18,9 litru polimēra pudelēs (turpmāk – Prece), kas tiek novietotas uz speciālas 

ūdens dzesēšanas un uzsildīšanas iekārtas (turpmāk – Iekārtas).   

1.2. Preces piegādes vietas un termiņš pēc pieprasījuma – 24 stundu laikā Rīgā, 72 stundu laikā pārējā 

Latvijas teritorijā atbilstoši pielikumā Nr.2 norādītajām adresēm. Papildus piegādes vietas, tiek 

apkalpotas, pamatojoties uz pieņemšanas nodošanas aktu, kurā tiek fiksēta adrese un pasūtījuma 

numurs, un ar tā parakstīšanu abpusēji tiek akceptēta jaunā piegādes adrese. 
1.3. Pasūtītāja pilnvarotās persona noradītas Pielikumā Nr.2. 

1.4. Adreses, nepieciešamības gadījumā, var tikt mainītas vai papildinātas, un adrešu maiņa nevar būt par 

pamatu Līguma 3.pielikumā norādīto Preces cenu maiņai.  

 

2. Līgumsumma un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa ir 35 700,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti euro) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), atbilstoši finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.3), PVN aprēķināts 

papildus saskaņā ar spēkā esošo PVN likmi. PVN samaksu saskaņā ar Latvijas Republikas  

normatīvajiem aktiem veic Pasūtītājs. 

2.2.  Preces vienas vienības cena ir noteikta finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.3).  

2.3.  Preces cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces vērtību, iepakojumu, piegādi, 

ieskaitot transporta izmaksas līdz Pasūtītāja norādītajām Preces piegādes vietām, Preces izkraušanas 

izmaksas, nodokļus, izņemot – PVN, nodevas, garantijas, nekvalitatīvas, bojātas un/vai Līguma un tā 

pielikumu prasībām neatbilstošas Preces apmaiņas (ja tāda būs nepieciešama) izmaksas, Iekārtu 

transportēšanas uzstādīšanai izmaksas, ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām 

saistītās izmaksas, darbaspēka izmaksas un citas ar Preces piegādes savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi 

saistītās izmaksas. 

2.4.  Piegādātājs līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam sagatavo un elektroniski nosūta Pasūtītājam 

uz elektroniskā pasta adresi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  kopēju rēķinu par visām 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajām Preces piegādēm, norādot visas Preces piegādes adreses un 

katrā piegādāto Preces vienību skaitu. Rēķins tiek sagatavots, pamatojoties uz Līguma 3.11.punktā 

minētajām un abpusēji parakstītajām Preces piegādes pavadzīmēm par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 

piegādātajām Precēm. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā 

pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto elektroniskā pasta adresi. 

2.5. Samaksu par piegādāto Preci, kas norādīta abpusēji parakstītajās Preces piegādes pavadzīmēs, 

Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.4.punktā norādītā rēķina saņemšanas dienas, 

maksājumu pārskaitot uz Piegādātāja Līgumā norādīto norēķinu kontu bankā. 

 

 

3. Preces piegādes kārtība 
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3.1.  Piegādātājs par saviem līdzekļiem nodrošina savlaicīgu Līguma nosacījumiem atbilstošas Preces 

piegādi atsevišķu piegāžu veidā, atbilstoši attiecīgās Pasūtītāja pilnvarotās kontaktpersonas 

elektroniski nosūtītajam Preces pasūtījumam. 

3.2.  Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas par saviem līdzekļiem 

bez papildus maksas piegādā un uzstāda Iekārtas Pasūtītāja norādītajās telpās. 

3.3.  Piegādātājs Iekārtas uzstāda, pārbauda to darbību un nodod Pasūtītājam ar Iekārtu uzstādīšanas aktu, 

kuru paraksta attiecīgās Pušu pilnvarotās personas vai Pasūtītāja darbinieks un Piegādātāja pilnvarotā 

persona konkrētajā Iekārtas atrašanās vietas adresē. 

3.4.  Ja Pasūtītājam ir nepieciešams uzstādīt papildus Iekārtas vai samazināt uzstādīto Iekārtu skaitu, 

attiecīgā Pasūtītāja pilnvarotā persona elektroniski nosūta Iekārtu uzstādīšanas pieprasījumu vai 

attiecīgi Iekārtu nodošanas pieprasījumu. 

3.5.  Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās kontaktpersonas 

elektroniska Iekārtu pasūtīšanas/nodošanas pieprasījuma nosūtīšanas dienas uzstāda/pieņem norādītās 

Iekārtas no Pasūtītāja, nodrošinot to transportēšanu par saviem līdzekļiem bez papildus maksas. Šajā 

punktā minētajā pieprasījumā Pasūtītājs norāda struktūrvienības nosaukumu, adresi, telpu, stāvu un 

Iekārtu skaitu. 

3.6.  Piegādātājs Iekārtas pieņem ar Iekārtu nodošanas aktu, kuru no Pasūtītāja puses paraksta attiecīgā 

Pasūtītāja pilnvarotā persona.  

3.7.  Piegādātājs piegādā Preci Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā. Pušu pilnvarotās personas savlaicīgi 

saskaņo Preces piegādes laiku piegādes dienā.  

3.8.  Piegādātājs preci piegādā Pasūtītājam darba dienā, no plkst. 08.30 līdz 17.00.  

3.9.  Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Preču pasūtījumi pa tālruni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vai Piegādātāja 

māja lapā xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pasūtītājs Preces pasūtījumā norāda  

3.9.1. piegādājamās Preces vienību skaitu; 

3.9.2. Preces piegādes vietas adresi, telpu, stāvu, Pasūtītāja struktūrvienības nosaukumu. 

3.10.  Piegādātājs nodrošina un veic piegādātās Preces izkraušanas darbus Preces piegādes adresē Pasūtītāja 

pilnvarotās personas norādītajās vietās. 

3.11. Preces piegāde tiek uzskatīta par veiktu katras attiecīgās Preces piegādes pavadzīmes abpusējas 

parakstīšanas dienā. Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīta Preces piegādes pavadzīme ir 

pamatojums Līguma 2.4.punktā norādītā kopējā rēķina sagatavošanai un norēķinu veikšanai Līgumā 

noteiktajā kārtībā. Preces piegādes pavadzīmes no Pasūtītāja puses paraksta attiecīgā Pasūtītāja 

pilnvarotā persona.  

3.12. Transportējot Preci līdz Pasūtītājam, Piegādātājs nodrošina Preces drošību pret iespējamiem 

bojājumiem transportēšanas laikā. Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas laikā saglabātos 

nemainīga Preces kvalitāte. 

3.13.  Izbeidzoties Līguma termiņam vai pārtraucot Līgumu pirms termiņa, Pasūtītājs nodod Piegādātājam 

ar Iekārtu nodošanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā uzstādītās Iekārtas. 

3.14.  Piegādātājs patstāvīgi par saviem līdzekļiem bez papildus maksas veic Līgumā noteiktajā kārtībā 

uzstādīto Iekārtu nepieciešamos profilaktiskos apkopes darbus, kā arī piegādā, uzstāda, apmaina, 

pieņem Iekārtas un nodrošina nepārtrauktu to darbību. Pasūtītāja lietošanā esošo Iekārtu profilaktiskos 

apkopes darbus Piegādātājs veic par saviem līdzekļiem ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā. 

3.15.  Ja Līgumā noteiktajā kārtībā uzstādītajām Iekārtām tiek konstatēts bojājums, kas radies, Pasūtītājam 

lietojot Iekārtas saskaņā ar lietošanas instrukciju, Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Iekārtas 

bojājuma pieteikumu uz Piegādātāja norādīto elektroniskā pasta adresi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Piegādātājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Iekārtas bojājuma pieteikuma nosūtīšanas dienas novērš 

Iekārtas bojājumu vai apmaina bojāto Iekārtu pret citu lietošanai derīgu un labā tehniskā stāvoklī esošu 

Iekārtu. 

 

4. Preces kvalitātes prasības un garantijas nodrošināšanas saistības 

4.1.  Piegādātājs nodrošina, ka piegādātā Prece ir kvalitatīva un jauna, derīga un droša lietošanai, tā nerada 

apdraudējumu personu veselībai un atbilst Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām, kas 

regulē pārtikas produktu ražošanu un apriti. 

4.2.  Piegādātājs nodrošina un garantē, ka piegādātās Preces pudeles (t.sk., Preces pudeļu marķējums) un 

uzstādītās speciālās Iekārtas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, un ir 

apstiprinātas ar atbilstošiem kvalitātes atbilstības sertifikātiem. 

4.3.  Piegādātājs nodrošina un garantē, ka piegādātā Prece atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai 

tās produktu kvalitātes rādītāju prasībām un Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2015.gada 15.decembra 

noteikumiem Nr.736 „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”. Preces iepakojums (ūdens 
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pudeles un korķi) atbilst MK 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par materiāliem 

un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku” prasībām. 

4.4.  Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir pildīta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām drošības un 

higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja oriģinālajā iepakojumā. Preces iepakojuma marķējumam ir 

jāatbilst normatīvo aktu prasībām. 

4.5.  Ja piegādātās Preces derīguma termiņā tiek konstatēta Preces kvalitātes neatbilstība vai Precei 

konstatēts bojājums, kas nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ (Pasūtītājs ir ievērojis Preces glabāšanas 

prasības), Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda motivētu pretenziju un nosūta to uz Līgumā norādīto 

Piegādātāja pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi. noteiktajām. 

4.6.  Piegādātās Preces derīguma termiņā Piegādātājs par saviem līdzekļiem bez maksas novērš piegādātās 

Preces trūkumus un/vai neatbilstību Līguma, tā pielikumu prasībām, un/vai elektroniski nosūtītam 

Preces pasūtījumam, nepieciešamības gadījumā apmainot to pret jaunu, Līguma un tā pielikumu 

prasībām atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona ir 

nosūtījusi motivētu pretenziju uz Līgumā norādīto Piegādātāja pilnvarotās personas elektroniskā pasta 

adresi.  

4.7.  Preces apmaiņas gadījumā Pušu pilnvarotās personas iepriekš savlaicīgi saskaņo noteiktu apmaināmās 

Preces piegādes laiku piegādes dienā (Pasūtītāja darba laikā).  

4.8. Piegādātājs nodod Pasūtītājam bezatlīdzības lietošanā piegādātās Preces pudeles un uzstādītās 

Iekārtas, uz kurām tiek novietota Prece, kuras ir lietošanai derīgas un labā tehniskā stāvoklī, un kuras 

dod iespēju lietot ūdeni karstā (+940C) un atdzesētā (+100C) veidā.  

 

5. Pušu atbildība 

5.1.  Par Līguma 3.7.punktā norādīto Preces piegādes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības prasīt 

Piegādātājam maksāt līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi) apmērā par katru nokavēto 

Preces piegādes dienu. Saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas 

gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no pasūtītās Preces kopējās summas bez PVN.  

5.2.  Ja Piegādātājs neievēro Līguma 4.6.punktā norādīto Līguma prasībām neatbilstošas un/vai bojātas 

Preces apmaiņas termiņu Preces derīguma termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja 

līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu līdz pilnīgai 

trūkumu novēršanai un Preces apmaiņas veikšanai. Saskaņā ar šo apakšpunktu, aprēķinātais līgumsods 

katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no apmaināmās 

Preces ar trūkumiem kopējās vērtības bez PVN.  

5.3.  Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.5.punktā norādīto rēķinu samaksas termiņu, Piegādātājam ir tiesības 

prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no kavētā maksājuma 

summas bez PVN par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo punktu, aprēķinātais līgumsods katrā 

atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma 

summas bez PVN.  

5.4.  Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas 

rīcības (darbība vai bezdarbība) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un ir 

konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī 

cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību (darbību un bezdarbību) un nodarītajiem zaudējumiem.  

5.5.  Līgumsodu samaksa neatbrīvo Piegādātāju no pārējo Līguma saistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma. 

 
6. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 2 (divus) gadus no Līguma noslēgšanas dienas 

vai līdz kopējai Līguma summas sasniegšanai. 

6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Minētais 

nosacījums atticas arī uz Pušu bankas konta maiņu.   

6.3. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā pusēm savstarpēji par to 

vienojoties un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

6.4.  Ja Piegādātājs nepilda Līguma noteikumus vai Prece neatbilst līgumā noteiktām prasībām, Pasūtītājs 

ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot 

Piegādātājam. 

6.5.  Viena puse var pārtraukt līgumattiecības, ja otras Puses darbība tiek likvidēta vai nu piespiedu, vai 

brīvprātīgā vai citādā ceļā tā ir nonākusi maksāt nespējas situācijā. 

 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 
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7.1. Domstarpības starp Pusēm un attiecības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, 

ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar tās 

Reglamentu, latviešu valodā, viena šķīrējtiesneša sastāvā.  

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa  uzskata 

ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, šī Līguma tekstu, kā arī cita veida 

konfidenciālu informāciju par otras puses pakalpojumiem, darbību, darbinieku personas datiem un 

peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi šī Līguma izpildes gaitā. Konfidencialitātes noteikumi 

neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas 

kompetentas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. 

9.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar  vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. 

9.3. PUSES vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

9.3.1. abas PUSES pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju.  

9.3.2. kādas no PUSĒM saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir 

pienākums nekavējoties elektroniski un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt otru 

līgumslēdzējpusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju 

9.4. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un 

pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 

9.5. Līgums sagatavots un parakstīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 

9.5. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma kopija; 

2.pielikums – Adrešu saraksts un pilnvarotās personas; 

3. pielikums – Finanšu piedāvājums.  

 

10. Pušu rekvizīti 

Pircējs Pārdevējs 

AS „Latvijas valsts meži” SIA “VENDEN” 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005 

Tālr.67610015,  Tālr. 67344444 

e-pasts: lvm@lvm.lv  e-pasts: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vien. reģ. Nr. 40003466281; Vien. reģ. Nr, 40003325121 

A/S “SEB banka” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kods UNLALV2X, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Konts: LV10UNLA0003030467544 Konts: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Pielikums Nr.1

Piegādes adrese
Iekārtu 

skaits
Kontaktpersona tālrunis

Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov. 2 Uģis Zālītis 26442204

Ozolu iela 1, Alūksne 1 Uģis Zālītis 26442204

Bojas, "Boju muzejs", Kazdangas pag., Aizputes nov. 3 Juris Veidmanis 29181096

Fabrikas iela 2, Līvāni 3 Pāvels Zukulis 26526225

Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. 4 Uldis Bitlācis 29182789

Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses novads 3 Henriks Ločmelis 29272922

Atmodas iela 19, Jelgava 2 Vladimirs Sivko 25494719

Parka iela 1, Dundagas pag., Dundagas nov 3 Jānis Zingniks 26171738

Mežrozes, Ančupānu Lejas, Verēmu pagasts 1 Vilis Grumolds 29172107

Pārupes iela 7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts 1 Valdis Makovskis 26517130

Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts 2 Valdis Makovskis 26517130

Slodas, Kalsnavas arborētums, Informācijas centrs 3 Valdis Makovskis 26517130

Mazsili, Abavas pag., Talsu nov., Sabile 2 Kārlis Strazdiņš 29178389

Kokaudzētava Strenči, Kociņi, Trikātas pag., Beverīnas nov. 1 Jānis Zvejnieks 29395418

“Kokaudzētava”,  Silva, Smiltene,Launkalnes pag., Smiltenes novads 1 Baiba Miķe 26664995

“Ezernieki”, Indrānu pag., Lubānas novads 3 Dzintra Stradiņa 26671421

“Dumbri”, Ģibuļu pag., Talsu novads 2 Inguna Zitmane 26669099

Tērvetes sils, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 1 Kristaps Didže 20272964

Vaiņodes iela 1, Rīga 12 Uldis Polis 25495580

Miera iela 1, Salaspils 1 Silvija Apšiniece 29354440

Rīgas iela 54a, Jelgava 2 Dace Rosicka 29441290

Lielauces ezera laivu bāze, Lielauces pagasts, Auces nov. 1 Kristaps Didže 20272964

Pokaiņu mežs 1 Sindija Kovaļova 26392564

Pļaviņu kokaudzētava, Aiviekstes pag., Pļaviņu novads, Gostiņi 1 Agita Ceruka 26695318

Vizbuļu iela 4b, Daugavpils 1 Renāte Magazniece 28354429

Krāslavas iela 1, Daugavpils 1 Renāte Magazniece 28354429

Popes kokaudzētava, Platene, Tārgales pag., Ventspils nov. 1 Sigurds Ķemlers 26577410

Valmieras kokaudzētava,"Stādaudzētava", Valmieras pag., Burtnieku nov. 1 Zaiga Rožlapa 26678924

Podiņu kokaudzētava, Indrānu pag., Lubānas nov. 1 Jānis Siksalietis 29197339

Baznīcas iela 11, Kuldīga 1 Juris Veidmanis 29181096

62
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