Uzņēmumi
SIA "Cepliņi"
SIA "Cepliņi" komanda piedāvā klientiem ēdināšanas
pakalpojumus gan Skrundā, gan arī ārpus tās. Kāzas,
korporatīvi pasākumi, banketu galdi, izbraukumu
tirdzniecība, kafijas pauzes. Mums ir svarīgi, lai tiktu
izpildītas ne tikai klientu vajadzības, bet arī vēlmes.
Nāc un nobaudi pusdienas katru darba dienu Skrundas
vidusskolas ēdnīcā, Liepājas ielā 12, Skrundā.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 5, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326
Tālrunis: 26421485
E-pasts: gunta.stepanova@inbox.lv
Mājaslapa: https://www.facebook.com/ceplini/
http://ceplini.wixsite.com/ceplini
Zemnieku saimniecība “Sluķi”
Ar bioloģisku saimniekošanas metodi audzēti upeņu stādi un
upeņu komercdārzs.
Adrese: “Sluķi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326
Tālrunis: 29630000
E-pasts: Grinbergs.Eriks@gmail.com
Mājaslapa: www.upenes.lv

SIA “MAIJA APTIEKA”
Aptiekā piedāvājam iegādāties medikamentus, uztura
bagātinātājus, dažādas medicīnas preces. Tāpat pie mums var
iegādāties bērnu pārtiku un bērnu preces plašā klāstā. Bez tam
piedāvājam arī homeopātiskos līdzekļus, ārstniecisko
kosmētiku, aptiekā gatavojamas zāles. Nodrošinām arī
nereģistrētu zāļu sagādi. Pie mums vienmēr saņemsiet
profesionālu farmaceita konsultāciju.
Vienmēr priecājamies redzēt mūsu pastāvīgos klientus un
būsim priecīgi redzēt arī jaunus klientus, ar kuriem veidot
ilgstošu sadarbību. Aicinām uz sadarbību uzņēmumus,
pašvaldības iestādes, kā arī ārstniecības iestādes
medikamentu sagādē, gan rūpējoties par darbinieku veselību
un labsajūtu, gan nodrošinot iestāžu darbību.
Adrese: 1. Maija laukums 3, Skrunda, Skrundas novads, LV3326
Tālrunis: 63350065
E-pasts: maijaaptieka@inbox.lv
Mājaslapa: http://www.manaaptieka.lv/maijaaptieka/
Aija Graudiņa – agronome, ainavu dizainere, kokkopearboriste
Apstādījumu (dārzu, ainavu, lauku sētu, puķu dobju, balkonu)
un apbedījuma vietu ierīkošanas, kopšanas, rekonstrukcijas
konsultācijas. Skiču, projektu, dizaina izstrāde. Stādījumu
ierīkošana, atjaunošana, kopšana.
Kokkopības pakalpojumi. Koku stādīšanas, kopšanas
konsultācijas. Koku stāvokļa novērtēšana. Koku kopšana.
Agronoma pakalpojumi. Konsultācijas augkopībā. Mēslošanas
plāna sastādīšana. Augu aizsardzības plāna, žurnālu
sastādīšana. Lauku vēsture. Lauku apskates, monitorings.
Adrese: "Ventaskrasti", Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV
– 3320
Tālrunis: 26463576
E-pasts: aijagraudina@inbox.lv
Mājaslapa: http://www.draugiem.lv/tskudra/

Gunas Rubežas keramika
Māksliniece Guna Rubeža no zemes dzīlēs iegūtā Latvijas māla
rada brīnišķīgus, tautiskus, tomēr sev raksturīgus keramikas
izstrādājumus.
Iespējams veikt individuālus pasūtījumus pēc klienta vēlmēm
(uzraksti, gravējumi, emblēmas utt.), iepriekš to saskaņojot ar
mākslinieci. Pasūtījuma izpildes termiņš ir apmēram viens
mēnesis.
Adrese: "Vilki", Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV – 3324
Tālrunis: 26194220
E-pasts: ilmarsrubezs@inbox.lv
Mājaslapa: http://www.draugiem.lv/keramikarubeza/#_
SIA "Taku meistars"
Dabas taku aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana.
Masīvkoka dārza mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana. Bērnu
rotaļlaukumu izgatavošana un uzstādīšana. Biotualešu
ražošana, žoga sistēmu un vārtu komplektējošo daļu
izgatavošana un uzstādīšana.
Ielu un ceļu uzturēšanas darbi gan ziemā, gan vasarā.
Veic ceļu un laukumu būvi, visa veida bruģēšanas darbus, arī
liela apjoma. Asfaltbedrīšu labošana ar bituma emulsiju un
šķembām.
Smilts, grants tirdzniecība ar piegādi.
Adrese: "Kamenes", Rudbāržu pag., Skrundas novads, LV –
3324
Tālrunis: 29246015
E-pasts: kamenes.kamenes@inbox.lv;
SIA "Vijandri"
Izgatavo pēc pasūtījuma kāpnes, logus un durvis.
Adrese: Priežu iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
Tālrunis: 29279463
E-pasts: vijandri@inbox.lv
Mājaslapa: www.vijandri.lv

SIA "Ivo Auto"
Darbības veids: Auto nozare
Veicam visu veidu vieglo automašīnu remontu, diagnostiku,
riepu montāžu.
Jaunu un lietotu rezerves daļu tirdzniecība.
Auto tirdzniecība un evakuācijas pakalpojumi.
Adrese: Cieceres iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
Tālrunis: 29265247, 63333121
E-pasts: ivoauto04@inbox.lv
SIA “KLM building”
Veic visa veida būvniecības, pārbūves un renovācijas darbus
dzīvojamās, sabiedriskās, ražošanas un lauksaimniecības
objektos. Mēs piedāvājam labāko būvniecības risinājumu un
būvmateriālu izvēli Jūsu projekta realizācijai, lai sasniegu
labāko rezultātu un pieņemamas būves izmaksas.
Adrese: Skrunda, Saldus iela 6-16, LV-3326
Tālrunis: +4560219884
E-pasts: klmbuilding@inbox.lv
Kontaktpersona: Sanita Meļķe
SIA “Lauva Konsult”
SIA "Lauva Konsult" veic starpniecības un konsultācijas
pakalpojumus industriālās celtniecības sfērā. Kā arī veic
palīgdarbības pēc klienta pieprasījuma, kas nav saistītas ar
tiešu celtniecību, tai skaitā celtniecības uzraudzība un
menedžments.
SIA "Lauva Konsult" jau no 2011. gada apkalpo Vācijas, Polijas
un Anglijas klientus, industriālajā sfērā - precīzāk ugunsizturīgā
oderējuma montāža industriālajās krāsnīs. Darbības lauks
Eiropas Savienība un NVS valstis, kā arī citas valstis pēc klienta
pierasījuma.
Tālrunis: +371 26639489, +4917632805876
E-pasts: info@lauva-konsult.lv
Kontaktpersona: Jānis Lauva
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