
Ādažu novads 

•	 LATVIJAS	APTIEKA		
Rīgas	gatve	5,	Ādaži

Aizkraukles novads

•	AIBE	
“Baltais	veikals”,	Daudzeva

•	 	SĒNĪTE	
1905.	gada	iela	34,	Koknese

•	 	ZIEDI	
Pilskalni,	Bebru	pag.

•	 	FALKO	2	
Raiņa	iela	15-14,	Neretas	pag.

•	 	KUMELĪTES	
Spīdolas	iela	14,	Aizkraukle

•	 	AVENES	
Avenes	7,	Vietalvas	pag.

Alūksnes novads

•	ANNEKE	
Anneke,	Annas	pag.

•	 	MĀLUPE	
Upeskalni,	Mālupes	pag.

•	 	GUSTIŅŠ	
Veikals,	Jaunannas	pag.

•	 	BRENCI	
Brenci,	Malienas	pag.

•	 	GUSTIŅŠ	
Āboliņi-2,	Mālupes	pag.

•	 	TEIKAS	
Teikas,	Jaunannas	pag.

•	 	SPARS	
Andris,	Liepnas	pag.

Augšdaugavas novads

•	KRIZANTĒMAS	
Ezeru	iela	15,	Kalupes	pag.

•	 	SAULES	VEIKALS		
Silene,	Skrudalienas	pag.

•	 	PĀRTIKAS	VEIKALS	
Dvietes	pag.,	Dvietes	pag.

•	 	SVENTE	
Parka	iela	1a,	Sventes	pag.

•	 	AIBE	
Skolas	iela	19,	Špoģi

•	 	AIBE	
Višķu	tehnikums	2-1,		
Višķu	pag.

Balvu novads

•	DOLO,	DUS	
Dīķa	iela	2,	Šķilbēni

Bauskas novads

•	 SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Uzvaras	iela	8,		
Uzvara,	Gailīšu	pag.

•	 	SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Pilsrundāle,	Rundāles	nov.

•	 	SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Skaistkalne,	Skaistkalnes	pag.

•	 	SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Svitene,	Svitenes	pag.

•	 	SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Bērstele	16	-	30,	Viesturi

•	 	SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Rīgas	iela	26,	Vecumnieki

•	 	SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Sprīdīši,	Bārbeles	pag.

•	 	SIA	BAUSKAS	TIRGOTĀJS	
VEIKALS	
Ozolaine,	Vecsaules	pag.

•	 	ELVI	
Īslīces	iela	7,	Bauska

•	 	STELPES	KONSERVI	VEIKALS	
“Veikals	centrs”,	Stelpe,	
Stelpes	pag.

•	 	STELPES	KONSERVI	VEIKALS	
“Upeskalni”,	Stelpe,		
Stelpes	pag.

•	 	ELVI	
Pils	iela	6,	Mežotnes	pag.

•	 	STELPES	KONSERVI	VEIKALS	
Rīgas	iela	27B,	Vecumnieki,	
Vecumnieku	pag.

•	 	ELVI	
Dālderi,	Ceraukstes	pag.

Cēsu novads

•	AIRAS	
Brasas	iela	1,	Straupe

•	 	LĪČI	
Līči,	Stalbes	pag.

•	 	REHABILITACIJAS	CENTRS		
LĪGATNE	
Skaļupes,	Līgatne

•	 	KADIĶIS	
Melnbārži,	Zosēnu	pag.

•	 	KRUSTCELES	
Krustceles,	Mārsnēnu	pag.

•	 	GAUJAS	KALNS,	DUS	
Meža	iela	10,	Jaunpiebalga

•	 	CĒSU	NOV.	AMATAS	APV.	
PĀRV.	
Ausmas,	Drabešu	pag.

•	 	CĒSU	NOV.	AMATAS	APV.	
PĀRV.	
Ģikšu	kult.nams,	Amatas	pag.

•	 	LATVIJAS	APTIEKA		
Aptiekas,	Zaube

•	 	PRIEDES	
Priedes,	Drabešu	pag.

•	 	KAIVES	PAGASTA	PARVALDE	
Pagasta	Dārziņi,	Kaive

•	 	DZĒRBENES	PAGASTA	
PĀRVALDE	
Pils,	Dzērbene

•	 	INEŠU	PAG.	PAKALPOJUMU	
CENTRS	
“Pils”,	Ineši,	Inešu	pag.

•	 	LATVIJAS	APTIEKA		
Dārza	iela	6,	Priekuļi

•	 	ROTA	
Rīgas	iela	16,	Cēsis

Daugavpils

•	CONNECT		
Tirgoņu	iela	37-2

•	 	DZIEDNIEKS	
Ģimnāzijas	iela	23

Dobeles novads

•	BĒNES	PB	VEIKALS	
Avoti	1,	Zebrenes	pag.

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Jelgavas	iela	12,	Bēne

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Vītiņu	iela	11,	Auce

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Puķītes,	Īles	pag.

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Sniķeres	iela	2a-1,	Bēne

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Draudzības	iela	1,	Kaķenieki

•	 	KRIMŪNAS	
Centrs,	Krimūnu	pag.

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Spīdolas,	Bukaišu	pag.

•	 	AKĀCIJAS	
Akācijas	5-7,	Krimūnu	pag.

•	 	RV	KODOLI	
Upes	iela	4,	Kroņauce

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Indrāni,	Augstkalnes	pag.

•	 	ZIEDUGRAVAS	
Ziedugravas,	Naudītes	pag.

•	 	BĒNES	PB	ELVI	VEIKALS	
Skolas	iela	26-600,	Dobele

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Ceļmalas,	Penkules	pag.

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Druvas	iela	1A,	Ukri,	Ukru	pag.

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Grāmatnieki,	Tērvetes	pag.

•	 	IEVA	
Raiņa	iela	43,	Auce

•	 	VĒRIS	
Aspazijas	laukums	7,	Auce

•	 	DZIRNAVIŅAS	VEIKALS	
Dzirnaviņas,	Biksti

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Birztalas	iela	3-1,	Miltiņi

•	 	ELVI	
Stacijas	iela	9,	Bēne

•	 	SIA	A.R.D.	MĒNESTIŅŠ	
VEIKALS	
Mēnestiņš,	Tērvetes	pag.

•	 	ELVI	
Dzirnaviņas,	Biksti

•	 	ELVI	
Ausmaņa	iela	5-2,	Jaunbērze

•	 	DZIRNAVIŅAS	KAFEJNĪCA	
Upmaļi,	Bikstu	pag.

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Ievziedi,	Biksti

Tirdzniecības vietas, kurās  
pieejama naudas izmaksa

Dienvidkurzemes novads

•	KING,	DUS	
Liepājas	iela	30,	Aizpute

•	 	KING,	DUS	
Mazieviņas,	Kalētu	pag.

•	 	DIMANTI	
Dimanti,	Gramzdas	pag.

•	 	DIMANTI-2		
Aizvīķu	pagastn.,	Gramzdas	
pag.

•	 	VISS	ĢIMENEI	
Zvaigžņu	iela	2,	Aizpute

•	 	KINGS,	DUS	
Brīvības	iela	45a,	Vaiņode

•	 	KABATA	
Brīvības	iela	11,	Vaiņode

•	 	SIA	OLIMPIJA	S	VEIKALS	
Dzērves,	Aizputes	pag.

•	 	PĪLĀDZĪTIS	
Pīlādzītis,	Dunalkas	pag.

•	 	SIA	OLIMPIJA	S	VEIKALS	
Ierēdņi,	Cīravas	pag.

•	 	KING,	DUS	
Dižie,	Priekules	pag.

•	 	KAPSĒDE,	DUS	
Jūras	krasti,	Kapsēde



Gulbenes novads

•	 	KRIKSIS	VEIKALS	
“Rēveļi	8”	-	12,	Rēveļi,	Rankas	pag.

•	 	GAUJA	
Kartona	fabrika	3-2,	Ranka

•	 	LIEPA	
Rīgas	iela	5,	Lejasciems

Jēkabpils novads

•	 	NOVIKI	
Sila	iela	2b,	Zasa

•	 	ANCENE,	DUS	
Kalēju	1,	Asares	pag.

Jelgava

•	 JELGAVAS	DZIRNAVAS	
Bauskas	iela	2

•	 	SIMBOLS	
Raiņa	iela	36

Jelgavas novads

•	BĒNES	PB	VEIKALS	
Milleru	ceļš	4-25,	Zaļenieki

•	 	ONIKS	
Jaunības	iela	2,	Kalnciems

•	 	ONIKS	
Lielupes	iela	55,	Kalnciems

Jūrmala

•	 LATVIJAS	APTIEKA		
Asaru	pr.61

•	 	LATVIJAS	APTIEKA		
Tukuma	iela	20

Ķekavas novads

•	 LATS		
Ķiršu	iela	4,	Katlakalns

•	 	LATS	
Rāmavas	iela	17,	Rāmava

Krāslavas novads

•	 	AGRO	
Dīķu	iela	1,	Krāslava

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Rīgas	iela	114A,	Krāslava

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Raiņa	iela	2,	Krāslava

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Rīgas	iela	14,	Krāslava

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Vienības	iela	63A,	Krāslava

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Aronsona	iela	16A,	Krāslava

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Lāčplēša	iela	3,	Dagda

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Alejas	iela	18,	Dagda

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Alejas	iela	32,	Dagda

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Marinas	Andrupene”,		
Andrupenes	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Fritelarijas”,	Ezernieku	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Bodes”,	Andrupenes	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Skolas	iela	1,	Asūnes	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Stelles”,	Indra,	Indras	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Sapnis”,	Kalnieši,	Kalniešu	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Klaipiņi”,	Robežnieki,	Robežnieku	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Kalnieši”,	Kalnieši,	Kalniešu	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
“Kalniņi-2”,	Indra,	Indras	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Skolas	iela	6,	Kombuļi,	Kombuļu	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Ezeru	iela	22,	Grāveri,		
Grāveru	pag.

•	 	SAPNIS	ZS	VEIKALS	
Ilzas	iela	8,	Priežmale,		
Kastuļinas	pag.

•	 	SIA	DILAINIS	T	VEIKALS	
Vasarnieku	iela	2,	Krāslava

•	 	SIA	DILAINIS	T	VEIKALS	
Miera	iela	1,	Skaista,	Skaistas	pag.

•	 	SIA	DILAINIS	T	VEIKALS	
“Vecšķaune”,	Šķaune,	Šķaunes	pag.

•	 	SIA	DILAINIS	T	VEIKALS	
Podnieku	iela	22-29,	Krāslava

•	 	SIA	DILAINIS	T	VEIKALS	
Podnieku	iela	22-29,	Krāslava

•	 	SIA	DILAINIS	T	VEIKALS	
Pasta	iela	5,	Indra,	Indras	pag.

•	 	SIA	DILAINIS	T	VEIKALS	
“Vecezernieki”,	Ezernieki,	Ezernieku	pag.

•	 	ZS	DAIRA	VEIKALS	
Rēzeknes	iela	1,	Andrupene

•	 	ZS	DAIRA	VEIKALS	
Mariampole,	Andrupenes	pag.

Kuldīgas novads 

•	AIBE	
“Rīti”,	Kabile

•	 	AIBE	
“Bites”,	Snēpele

•	 	ELVA	
Torņa	2,	Dzelda

•	 	GUNDEGA	
Centra	2,	Rudbāržu	pag.

•	 	VĀRPIŅA	2	
Upes,	Vārmes	pag.

•	 	PĻAVAS	
Pļavas,	Turlava

•	 	LATVIJAS	APTIEKA	
Kuldīgas	4,	Skrunda

•	 	INITA	
Cieceres	iela	4,	Ciecere

•	 	KABINETT	WINE	SHOP	
Liepājas	iela	1,	Kuldīga

Limbažu novads

•	 ELVI	
Briežu	gatve	2,	Viļķene,	Viļķenes	pag.

•	 	POCIEMA	VĀRPAS	
Pociema	Vārpas,	Katvaru	pag.

•	 	VILZĒNU	MEHĀNISKĀS	DARBNICAS	DUS	
Vilzēni,	Braslavas	pag.

•	 	SIA	MIERIŅŠ	
Kalēju	iela	7,	Aloja

•	 	BĀKA	VEIKALS	
Pāle,	Bangas

•	 	BRĪZE	
Valdemāra	iela	55,	Ainaži

•	 	PURMALAS	
Pīlādži,	Brīvzemnieku	pag.

•	 	MUIŽAS	KLĒTS	
Muižas	klēts,	Liepupes	pag.

•	 	OZOLI	
Ozolmuiža,	Brīvzemnieku	pag.

•	 	VĒRDIŅŠ	
Liedaga	iela	11,	Tūja

•	 	LIMBAŽU	PELDBASEINS	
Jaunatnes	iela	4a,	Limbaži

Ludzas novads

•	ZILUPES	NOVADA	PAŠVALDĪBA	
Raiņa	iela	13,	Zilupe

•	 	TV	UNIVERSĀLVEIKALS	
Meža	iela	7,	Zilupe



Madonas novads

•	 	BARKAVAS	APTIEKA	
Skolas	iela	1,	Barkava

•	 	LIEZERE	
Vidzemes	2,	Liezēres	pag.

•	 	OZOLI	
Ozolu	iela	2-1,	Ozoli

•	 	SIA	DBB	VEIKALS	
Stienūži,	Vestienas	pag.

•	 	MADONAS	PB	VEIKALS	
Rūpkombināta	ēka,	“Kraukļi”

•	 	MADONAS	PB	
Cesvaines	8,	Madona

•	 	BARKAVAS	APTIEKA		
Avotu	iela	3,	Ļaudonas	pag.

Mārupes novads

•	 LATVIJAS	APTIEKA	
Mazcenu	aleja	6,	Jaunmārupe

Ogres novads

•	RĪTS	
Veikals	Nr.	4,	Suntaži

•	 	AKMENKROGS	
Akmeņkrogs,	Suntažu	pag.

•	 	ZĪLES	
Laubere,	Ogres	nov.

•	 	JAUNOGRE	
Zilokalnu	prosp.	8,	Ogre

•	 	AIBE	
Dārza	iela	12,	Ogre

•	 	ĶEIPENES	APTIEKA	
Atvari-1,	Ķeipene

•	 	MĀJAI	DĀRZAM	MINI	
Skolas	iela	1,	Jumprava

•	 	AUSEKĻI	
Ausekļi,	Jumprava

•	 	MINI	MARKETS	
Ceriņu	iela	3,	Jumprava

Preiļu novads

•	KULTŪRAS	CENTRS	
Raiņa	bulvāris	24,	Preiļi

Rēzeknes novads

•	 	DREIMAŅI	
Veikals	Sala,	Nagļu	pag.

•	 	SIA	LUDMILA	D	VEIKALS	
Jaunatnes	iela	6,	Uļjanova

•	 	ZS	DAIRA	VEIKALS	
Ezera	iela	1,	Puša

•	 	ZS	DAIRA	VEIKALS	
Lauku	iela	8,	Malta

•	 	ZS	DAIRA	VEIKALS	
Stacijas	iela	3,	Malta

•	 	SIA	CĪRULĪŠI	B	VEIKALS	
Miera	iela	19,	Čornaja

Rīga

•	KORSA	
Stērstu	iela	9

•	 	KORSA	
Bauskas	iela	63

•	 	KORSA	
A.Čaka	iela	111

•	 	KORSA	
Pērnavas	iela	6

•	 	EGLĪTES	Z	
Buļļu	iela	35

•	 	ELVI	
Lāčplēša	iela	70

•	 	LATVIJAS	APTIEKA		
Tēriņu	iela	56

•	 	LATVIJAS	APTIEKA	
Grebenščikova	iela	1

•	 	LATVIJAS	APTIEKA		
Jaunciema	gatve	182e

•	 	ALKOUTLET	
Avotu	iela	48

•	 	LATVIJAS	APTIEKA	
Tēriņu	iela	79

•	 	RONDO	
Kr.Barona	45/47

•	 	ELVI	
Avotu	iela	48

•	 	BĒRNU	KLĪNISKĀS	
UNIVERSITĀTES	SLIMNĪCA	
Vienības	gatve	45

Ropažu novads

•	 SAULĪŠU	SĒTA	
Aronijas	iela	1a,	Dreiliņi

Saldus novads

•	AIBE	
Upes	iela	2A,	Jaunlutriņi

•	 	AIBE	
“Zirņu	veikala	ēka”,	Zirņi

•	 	EZERE,	DUS	
Ezeres	pag.,	Ezeres	pag.

•	 	ANGĀRS,	DUS	
Angārs,	Rubas	pag.

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Dzilnas-12,	Rubas	pag.

•	 	ZEMNIEKI	
Zemnieki,	Pampāļi

•	 	VARAVĪKSNE	
Ozolu	iela	5,	Pampāļu	pag.

Saulkrastu novads

•	 	MEGO	
Rīgas	iela	100,	Saulkrasti

•	 	MEGO	
Bērzu	aleja	1,	Saulkrasti

Siguldas novads

•	GĀLES	NAMS	
Gāles	iela	23a,	Sigulda

•	 	JŪDAŽI	
Jūdaži	6a,	Siguldas	pag.

•	 	MILLY	
Mednieku	iela	5,	Sigulda

•	 	ZĪLE	
Zaļkalna	iela	3a,	Allaži

Smiltenes novads

•	 	MĀJAI	DĀRZAM	ATPŪTAI	
Dzirnavu	iela	18,	Smiltene

•	 	AVOTI	
Jaunā	iela	2,	Mēri

•	 	APKURES	LIETAS	
Daugavas	iela	22,	Smiltene

Talsu novads

•	RIESTI	
Rude,	Rojas	pag.

•	 	VALDEMĀRS	
Lielā	iela	17a,	Valdemārpils

•	 	LATEVA,	DUS	
Kolka,	Dundagas	nov.

•	 	LATEVA,	DUS	
meh.darbnīcas,	Sabile

•	 	SIA	I.R.	VEIKALS	
Rīgas	iela	13,	Sabile

•	 	LATEVA,	DUS	
Raiņa	iela	8b,	Valdemārpils

•	 	LATEVA,	DUS	
Laukmuižas	iela	12,	Talsi

•	 	LATEVA,	DUS	
Kaltene,	Rojas	pag.

•	 	LATVIJAS	APTIEKA		
Brīvības	iela	12,	Stende

•	 	RIESTI	
Selgas	iela	14d,	Roja

•	 	RIESTI	
Vīgriezes,	Ārlavas	pag.

•	 	LEJIŅI	ZS	VEIKALS	
Zvejnieku	iela	3A,	Mērsrags

•	 	ZS	BRĪVKALNI	VEIKALS	
Lielā	iela	28,	Talsi

Tukuma novads

•	 JŪRMALAS	RB	VEIKALS	
Talsu	šos.9.km,	Lapmežciems

•	 	STABEZERI	
Stabezeri,	Irlavas	pag.

•	 	LINDA	
Tirgus	laukums	2,	Kandava

•	 	LATVIJAS	APTIEKA	
Jūras	60a,	Engures	pag.

•	 	LATVIJAS	APTIEKA	
“Franči”,	Lapmežciems

•	 	LINDA	
Sabiles	iela	2,	Kandava

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
Viesatu	veikals,	Viesatas

•	 	BĒNES	PB	VEIKALS	
“Gardumi”,	Džūkste,	Džūkstes	
pag.

Valkas novads

•	MIRDZAS	
Mirdzas,	Vijciema	pag.

•	 	ĒRĢEME,	DUS	
DUS,	Ērģemes	pag.

•	 	GUSTIŅŠ	
Lāsītes,	Zvārtavas	pag.

•	 	ALKO	OUTLET	
Raiņa	iela	7,	Valka

•	 	LATS	
“Dālderi”,	Kārķi,	Kārķu	pag.

Valmieras novads

•	 	LIVONIJA	AT	
Ķeiži	3-14,	Jērcēni

•	 	STRAUMES	
Straumes,	Ēveles	pag.

•	 	JANCIS	
Skolas	iela	2,	Vaidavas	pag.

•	 	ATMATAS	
Atmatas,	Bērzaines	pag.

•	 	VANESA	
Skolas	laukums	3,	Seda

•	 	BLĀZMA	
Sadzīves	centrs,	Brenguļu	pag.

•	 	UNION	MED	
Nākotnes	2,	Trikātas	pag.

•	 	LIZDĒNI	
Lizdēni,	Rencēnu	pag.

•	 	A.N.D.A.	
Vipuļi,	Lizdēni

•	 	IEVAS	
Rīgas	iela	6,	Strenči

•	 	TOP	
Baznīcas	iela	2,	Mazsalaca


