 Jau 10 gadus
 Vairāk nekā
200 priekšrocību
 Jau 4 novados

Siguldas
lojalitātes karte
Ieguvums ikvienam novadniekam

“Pirms 10 gadiem
es pasniedzu pirmo
siguldieša ID karti, šodien
tāda jau pieder 15
tūkstošiem novadnieku.”
Siguldas novada
pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Siguldas novada pašvaldība ir vienīgā Latvijā, kura
ieviesusi plašu iedzīvotāju lojalitātes programmu, kas
veiksmīgi darbojas jau desmit gadus!
Ar personalizētu ID karti var saņemt:
 dažādas atlaides pie novada uzņēmējiem
 vērā ņemamas priekšrocības pašvaldības 		
pakalpojumu klāstā
Klientu un piedāvājumu loks turpina augt ik dienu, un
jau šobrīd ID kartes priekšrocības pie vairāk nekā
160 uzņēmējiem izmanto ne tikai Siguldas novadā, bet
arī Krimuldā, Mālpilī un Inčukalnā!
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Tirdzniecības vietas
ELVI

DĀRZA LIETAS

Vidus iela 1, Sigulda
Vidzemes šoseja 16, Sigulda
(TC ”Raibais suns”),
Tirgus iela 10, Ragana

Vidzemes šoseja 16, Sigulda

2% atlaide preču iegādei, izņemot
telekartes, dāvanu kartes, presi,
tabakas izstrādājumus, akcijas un
nocenotās preces

MĀJAS MĪLULIS

COPES NAMS

MILLY

Gāles iela 12A, Sigulda

Mednieku iela 3, Krimulda

5% atlaide makšķerēšanas preču iegādei, izņemot laivas, motorus un tārpus

5% atlaide preču iegādei, izņemot
tabakas un alkohola izstrādājumus		

VELORIBA

LĀČUKS

10% atlaide stādu iegādei

Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda
5% atlaide preču iegādei 		

Ausekļa iela 7, Sigulda
10% atlaide velosipēdu iegādei		
			

10% atlaide preču iegādei.
Atlaide spēkā visos ”Lāčuks” veikalos		

DATORU DOKTORĀTS

MY FASHION SPACE

Ausekļa iela 9, Sigulda

Krišjāņa Valdemāra iela 1, Sigulda

5% atlaide preču iegādei;
10% atlaide servisa pakalpojumiem		

5% atlaide preču iegādei
Atlaide nesummējas ar citām veikala
atlaidēm

JĀNIS ROZE
Leona Paegles iela 3A, Sigulda

CHERRY PICKING
Baznīcas iela 37, Rīga

5% atlaide preču iegādei
10% atlaide gaismas virteņu iegādei
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OKEJ

BALTU ROTAS

Vidus iela 1, Sigulda

Pils iela 16, Sigulda

8% atlaide preču iegādei;
20% atlaide nesezonas preču iegādei
		

10% atlaide rotām;
20% atlaide S! suvenīru izgatavošanai.
Atlaide netiek piemērota labdarības
kolekcijām
		

SIGULDAS SALDĒJUMS
Pils iela 16, Sigulda
10% atlaide saldējumam un saldējuma
izstrādājumiem, tai skaitā saldējuma
kokteiļiem, burbuļvafelēm un citiem
desertiem ar saldējumu

MANTU GALERIJA
Ausekļa iela 7 (2. stāvs), Sigulda

SPIEĶU DARBNĪCA
Pils iela 16, Sigulda
20% atlaide spieķu izgatavošanas
nodarbībai;
10% atlaide gatavajai produkcijai

SIGULDAS PĒRLE
Strēlnieku iela 2, Sigulda (TC ”Šokolāde”)

10% atlaide apavu un apģērbu
iegādei

OUTLET OPTIKA
Strēlnieku iela 2, Sigulda
(TC ”Šokolāde”)
10% atlaide visiem briļļu ietvariem un
saulesbrillēm. Atlaide summējas ar esošajām veikala akcijām šiem produktiem

METROPOLE
Vidzemes šoseja 16, Sigulda
(TC ”Raibais suns”)
10% atlaide visiem briļļu ietvariem

5% atlaide preču iegādei
Atlaides spēkā:
veikalā ”Siguldas pērle”, Strēlnieku ielā 2,
Siguldā;
veikalā ”Ogres pērle”, Mednieku ielā
21/23, Ogrē; veikalā ”Ogres pērle”,
Rīgas ielā 23, Ogrē;
veikalā ”Rabarbers”, Mednieku ielā
21/23, Ogrē;
veikalā ”Ādažu pērle”, Rīgas gatvē 5,
Ādažos;
veikalā ”Ķekavas pērle”, Rīgas ielā 22a,
Ķekavā. 			

BALONI
Vidzemes šoseja 16, Sigulda
(TC ”Raibais suns”)
6% atlaide ar hēliju pildītiem lateksa
baloniem (bez apdrukas)
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GARDS

TILIBS&LACIS

Mazā Gāles iela 1, Sigulda

www.tilibslacis.com

5% atlaide preču iegādei

5% atlaide visai produkcijai
Atlaide spēkā interneta veikalā
www.tilibslacis.com			
			

DINADUBINAART
Pils iela 1, Sigulda (Salons ”Ieva”)

ROZĪNĪTE

10% atlaide preču iegādei salonā ”Ieva”

Paparžu iela 6, Sigulda

DĒVA

5% atlaide gatavajai precei
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka,
zvanot uz tālruņa numuru 26310091		

Turaidas iela 10, Sigulda
5% atlaide sudraba un bronzas baltu
rotu iegādei 			
			

IEVA
Pils iela 1, Sigulda
10% atlaide apģērbu un rotu iegādei;
15% atlaide mākslinieka Andra
Gūtmaņa gleznu iegādei

LAKOMSO AIZSARGPALAGI
www.lakomso.lv
5% atlaide preču iegādei
Atlaide spēkā interneta veikalā
www.lakomso.lv			
			

ANATOLS
”Kitiņi”, Siguldas novads

HERBAS
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Sigulda
2% atlaide visiem pirkumiem		

10% atlaide visiem pirkumiem, izņemot
žāvētus augļus, sēklas un riekstus.
Atlaide spēkā SIA ”Anatols” ražotnes
ofisā darba dienās
		

NATURE KING

CITĀDA GARŠA

www.natureking.lv

Pulkveža Brieža iela 109B, Sigulda

10% atlaide visiem pirkumiem
Atlaide spēkā interneta veikalā
www.natureking.lv

3% atlaide visiem pirkumiem, izņemot
piena produktus, akcijas un nocenotās
preces
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VISI VAR

KUNTURI

Institūta iela 5A, Sigulda

Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda

10% atlaide labdarības precēm;
3% atlaide rokdarbiem			
			

5% atlaide visiem pirkumiem

REFAN

”Vītiņkalni”, Inčukalna novads

Vidzemes šoseja 16,
Sigulda (TC ”Raibais suns”)

RĀMKALNI
10% atlaide uzņēmuma ražotajai
produkcijai
Atlaides nesummējas un neattiecas uz
akcijas piedāvājumiem		

7% atlaide dabīgai kosmētikai ”REFAN”;
7% atlaide smaržām ”REFAN”;
7% atlaide dziednieciskiem līdzekļiem
”ANCHIALO”			
			
BURTU GLIEMEZĪTIS
www.gliemezitis.lv

MAGONE

Ausekļa iela 7, Sigulda

7% atlaide galda spēles
”Burtu gliemezītis” iegādei

10% atlaide visiem pirkumiem

FISHING ISLAND
www.fishingisland.lv
10% atlaide visiem pirkumiem		

LEJASLĪVES
Ragana, Krimuldas novads
5% atlaide lauksaimniecības
produkcijai
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TELE2
Strēlnieku iela 2, Sigulda
(TC ”Šokolāde”)
10% atlaide mobilo iekārtu aksesuāriem
				

Aktīvā atpūta un sports
MEŽAKAĶIS

LGK ATRAKCIJAS

Senču iela 1, Sigulda

Sigulda

10% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu
parkā ”Mežakaķis” Siguldā		

30% atlaide bērnu piepūšamajām
atrakcijām darba dienās;
20% atlaide bērnu piepūšamajām
atrakcijām brīvdienās;
bezmaksas piegāde Siguldas novada
teritorijā 				
				

TARZĀNS
Peldu iela 1, Sigulda
20% atlaide ieejas maksai šķēršļu parkā;
50% atlaide pieaugušajiem braucienam
ar krēslu pacēlāju

SUP DĒĻU UN INVENTĀRA
NOMA
Avotu iela 30, Sigulda

REIŅA TRASE
”Kalnzaķi”, Krimuldas novads

10% atlaide sporta inventāra nomai		
			

10% atlaide slēpošanas pacēlāja
MAKARA TŪRISMA BIROJS
izmantošanai			
Peldu iela 2, Sigulda
			
BOBSLEJA UN KAMANIŅU
20% atlaide kanoe braucienam
TRASE ”SIGULDA”
maršrutā Līgatne−Sigulda		
Šveices iela 13, Sigulda
10% atlaide braucieniem ar bobsleja
POLIGON 1
kamanām				
Miera iela 15, Sigulda

LAIVUIRE.LV
Ganību iela 3, Siguldas pagasts
15% atlaide laivu nomai un laivu
transporta pakalpojumiem

10% atlaide lāzerkaujas spēlei

REIŅA TRASE
”Kalnzaķi”, Krimuldas novads
10% atlaide golfa spēlei, inventāra
nomai un treniņlaukumam
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AERODIUM

GREEN GRASS

Rīgas−Vidzemes šosejas 47. km

Siguldā

10% atlaide lidojumam vēja tunelī;
10% atlaide dāvanu kartes iegādei.
Atlaides spēkā iegādājoties lidojumus
un dāvanu kartes klātienē ”Aerodium”
vēja tunelī. 			

Viena brīvdabas treniņa cena 3,50 eiro
(standarta cena 4 eiro) 			
			

SIGULDA ADVENTURES
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda

BIEDRĪBA A2
10% atlaide dalības maksai biedrības
rīkotajos sporta pasākumos		

TRIDENS

10% atlaide ”Smart bike” elektrisko
velosipēdu nomai			

SIGULDAS FUTBOLGOLFA
PARKS
”Kraujiņas”, Krimuldas novads

Cēsu iela 15, Sigulda
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem.
Piedāvājums spēkā grupām no 7 līdz 40
personām, ar iepriekšēju pieteikšanos		
			

10% atlaide futbolgofla spēlei.
Atlaide spēkā futbolgolfa spēles 1 aplim
līdz 2h
			

INTERAKTĪVĀS TŪRISMA SPĒLES
”VĀVERE.EU”
www.vavere.eu
1 eiro atlaide no standarta cenas
tūrisma interaktīvajām spēlēm
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Pārvietošanās
MAKARS

SIGULDAS VAGONIŅŠ

Peldu iela 2, Sigulda

Jāņa Poruka iela 14, Sigulda

Bezmaksas autostāvvieta kempingā
”Siguldas pludmale”			

10% atlaide no iegādājamās biļetes
cenas. Bērniem no 3 līdz 4 gadu
vecumam atlaide spēkā, ja kāds no
vecākiem uzrāda ID karti.		
			
				
		

IMPRESSO
15% atlaide elektromobiļu ”Siguldas
Tūre” nomai bez vadītāja
Minimālais brauciena laiks 1h.

Veselība un labsajūta		
LE FIZIO

GS SEGEVOLD

Raiņa iela 5A, Sigulda

Mālpils iela 4, Sigulda

10% atlaide visiem pakalpojumiem

10% atlaide atpūtas kompleksa
apmeklējumam
		

ĢIMENES SIRDS
Gāles iela 27, Sigulda

VIESNĪCA ”SIGULDA”
Pils iela 6, Sigulda

10% atlaide fizioterapijai;
10% atlaide masāžām

SPA HOTEL EZERI
”Ezeri”, Siguldas pagasts

20% atlaide atpūtas kompleksa
apmeklējumam

REDZES CENTRS

Leona Paegles iela 3A, Sigulda
10% atlaide SPA procedūrām;
20% atlaide saunas un baseina
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei;
apmeklējumam pieaugušajiem
bezmaksas redzes pārbaude, pasūtot
			
optiskās brilles
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APOTHEKA
Pils iela 3, Sigulda

ELĪNA PUTRAŠEVICA
podologa privātprakse
Ausekļa iela 5, Sigulda

4% atlaide preču iegādei, izņemot
valsts kompensējamos medikamentus,
privāto apdrošinātāju apmaksājamo
daļu un akcijas preces
		

RĀMKALNI ”APTIEKA 1”

50% atlaide podologa konsultācija
		

REHABILITĀCIJAS
CENTRS KRIMULDA

Mednieku iela 3, Sigulda

”Vītiņkalni”, Inčukalna novads
5% atlaide preču iegādei
Izņemot valsts kompensējamos
medikamentus, privāto apdrošinātāju
apmaksājamo daļu un akcijas preces

10% atlaide rehabilitācijas pakalpojumiem: ārstnieciskajai vingrošanai
grupās, nūjošanas inventāra nomai,
dūņu procedūrām		

MALUS

INETAS BALTIŅAS
zobārstniecības privātprakse

Pils iela 13A, Sigulda

Ziedu iela 5, Sigulda

5% atlaide uztura konsultācijām;
5% atlaide masāžu kursam (10 reizes);
5% atlaide Baha ziedu terapijai;
5% atlaide jogas nodarbībām;
10% atlaide homeopāta konsultācijām
		

10% atlaide zobārstniecības pakalpojumiem bērniem;
bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā
apskate

AROMABREATH
Pils iela 16C, Sigulda

Leona Paegles iela 7K-1, Sigulda
(Salons ”Tunissa”, 2.stāvs)

20% atlaide visa veida pakalpojumiem

20% atlaide ķermeņa masāžai

KAĶĪTIS

WELL24

Senču iela 1, Sigulda

www.well24.eu

10% atlaide pirts kompleksa
pakalpojumiem
		

30% atlaide zīmola LYL produktu līnijai –
vitamīniem un uztura bagātinātājiem.
Atlaide spēkā interneta veikalā
www.well24.eu

MASĀŽAS KABINETS
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Skaistumkopšana
SALONS ĒRA

ELFRISA

Pils iela 8A, Sigulda

Pils iela 1, Sigulda

5% atlaide kosmētikas produktu, preču
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
iegādei				
		

SAULESPUĶE

PATTI

Pils iela 11, Sigulda

Pils iela 1A, Sigulda
5% atlaide matu kosmētikas produktu
iegādei;
5% atlaide solārija kosmētikas iegādei

LAINE’S NAIL ART STUDIO

Īpašā cena ausu caurduršanai ar
vienreizējiem medicīniskajiem auskariem
15 eiro				
		

MĀRĪTE
Skolas iela 11, Ragana

Mālpils iela 2A, Sigulda
10% atlaide solārija apmeklējumam
10% atlaide komplektam – manikīrs un
pedikīrs;
10% atlaide komplektam – skropstu
pieaudzēšana un pedikīrs

			

BLACK STORK BARBER SHOP
Leona Paegles iela 9, Sigulda
10% atlaide visiem pakalpojumiem

Izklaide
KINO LORA

PANORĀMAS RATS

Strēlnieku iela 2, Sigulda
(TC ”Šokolāde”)

Leona Paegles iela 22, Sigulda

Katru ceturtdienu, pērkot vienu biļeti,
otru saņem bez maksas
Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam,
sākot no 1. septembra
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20% atlaide braucienam ar
panorāmas ratu

Ēdināšanas pakalpojumi
KAĶU MĀJA

ŅAMMA

Pils iela 8, Sigulda

Vidzemes šoseja 16, Sigulda
(TC ”Raibais suns”)

10% atlaide maltītēm kafejnīcā

GUSTAVBEĶEREJA
Strēlnieku iela 2, Sigulda
(TC ”Šokolāde”),
Krišjāņa Valdemāra iela 2
(Jāņa Tirgus), Sigulda

8% atlaide maltītēm. Atlaide spēkā
”Ņamma” Siguldā, Ādažos, Ķekavā un
Jelgavā				
		

FAZENDA
Vidzemes šoseja 14, Sigulda

5% atlaide pašu gatavotām tortēm

10% atlaide maltītēm restorānā

RĀMKALNI

DOMA

”Vītiņkalni”, Inčukalna novads

Leona Paegles iela 15A, Sigulda

10% atlaide maltītēm bistro

10% atlaide beļģu vafelēm ar pašvārītu
karameļu vai svaigu ogu mērci

MR.BISKVĪTS
Ausekļa iela 9, Sigulda

APARJODS
Ventas iela 1A, Sigulda

10% atlaide tortēm un kliņģeriem

KAĶĪTIS
Senču iela 1, Sigulda

5% atlaide pakalpojumiem līdz 100 eiro;
10% atlaide pakalpojumiem virs 100 eiro
		

GADALAIKI

10% atlaide maltītēm

”Ezeri”, Siguldas pagasts

MILLY

10% atlaide maltītēm restorānā
				

Mednieku iela 3, Krimulda
5% atlaide maltītēm kafejnīcā
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VIESNĪCAS ”SIGULDA”
RESTORĀNS

KŪKAS GARDAS
Dārza iela 29A, Sigulda

Pils iela 6, Sigulda
10% atlaide maltītēm restorānā

10% atlaide dalības maksai ”Kūkas
Gardas” rīkotajās meistarklasēs		

GARŠAS FREKVENCE

ZULŪ

Mālpils iela 4b, Sigulda

Pulkveža Brieža iela 113, Sigulda

10% atlaide maltītēm restorānā

10% atlaide pusdienu piedāvājumam

LA PIZZA VELOCE

OSVALDS PUPA

Raiņa iela 2, Sigulda

Krišjāņa Valdemāra iela 2 (Jāņa tirgus),
Sigulda

5% atlaide visa veida picām
un dzērieniem 			
			

10% atlaide pusdienu piedāvājuma

KUNGU RIJA

TURAIDAS GARDUMI

Krimuldas pagasts

Turaidas ielā 7, Sigulda

5% atlaide maltītēm restorānā

10% atlaide konditorejas izstrādājumiem
			

DABAS LABORATORIJA

MĀLPILS MUIŽAS RESTORĀNS
Pils iela 6, Mālpils

Dārza iela 29a, Sigulda
10% atlaide ”DABLAB” dienas sulu pakai

10% atlaide maltītēm restorānā		
			

STIRNA&AVOCADO

RESTORĀNS-KRODZIŅŠ
”PIE BRĀĻA”

Krišjāņa Valdemāra iela 2 (Jāņa tirgus),
Sigulda
Īpašās cenas ar atlaidēm līdz
20% kafejnīcā un veikalā			
			

”Valteri”, Vangaži
10% atlaide visai ēdienkartei un
dzērienkartei.
Atlaide nesummējas un neattiecas
uz citiem uzņēmuma akcijas
piedāvājumiem.			
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Auto
NESTE

TOTĀLS

Vidzemes šoseja 4 un Vidzemes šosejas
47.kilometrs, Sigulda

Rīgas – Veclaicenes šosejas
37. kilometrs, Inčukalna pagasts

1,50 centu atlaide par katru iegādāto
degvielas litru. Atlaide summējas ar
”Neste” degvielas kartes atlaidēm
privātpersonām vai uzņēmumiem		

1,50 centu atlaide no standarta cenas
par katru ielieto degvielas (benzīna,
dīzeļdegvielas, autogāzes) litru;
10 % atlaide vējstiklu šķidrumiem;
10 % atlaide visiem karstajiem dzērieniem;
10 % atlaide restorāna ”Subway” 30
centimetru sendvičiem. Atlaides nesummējas ar citiem akcijas piedāvājumiem

VSM SERVISS
Ventas iela 16, Sigulda
5% atlaide autogāzes uzstādīšanai:
4. pluss paaudzes tiešās iesmidzes dzinējiem un 6. paaudzes gāzes iekārtām;
iegādājoties jaunu ”Nokian” riepu
komplektu, riepu montāža bez maksas
			

VIRŠI-A
Gauja, Inčukalna pagasts
4 centu atlaide no standarta cenas
par katru ielieto degvielas (benzīna,
dīzeļdegvielas, autogāzes) litru;
10% atlaide kafijai un citiem karstajiem
dzērieniem;
10% atlaide uzkodām, ”Virši-A” sviestmaizēm un karstmaizēm;
10% atlaide vējstiklu šķidrumiem;
10% atlaide auto mazgāšanai. Atlaides
spēkā visās pilna servisa ”Virši-A” degvielas uzpildes stacijās
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FIXUS SIGULDA
Pulkveža Brieža iela 113, Sigulda
10% atlaide auto rezerves daļām;
10% atlaide velosipēdiem, to
rezerves daļām un aksesuāriem
Atlaides darbojas visos ”Baltic Auto
Parts” (”Fixus”) veikalos		

LATVIJAS NAFTA
Vidzemes šoseja 67, Sigulda
5 centu atlaide no standarta cenas
par katru ielieto degvielas (benzīna,
dīzeļdegvielas) litru;
15 % atlaide karstajiem dzērieniem;
10 % atlaide smalkmaizītēm un sviestmaizēm;
10 % atlaide gāzētiem un negāzētiem
ūdeņiem
Atlaides spēkā visās ” Latvijas Nafta”
uzpildes stacijās Latvijā

CIRCLE K LATVIJA

AUTO KRĀSAS

Mazā Saules iela 2, Sigulda

Pulkveža Brieža iela 65, Sigulda

2,5 centu atlaide no standarta cenas
par katru ielieto degvielas (benzīna,
dīzeļdegvielas) litru;
5 centu atlaide no standarta cenas
par katru ielieto degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas) litru kopā ar aktīvu EXTRA
Club biedra karti

10% atlaide auto krāsām, krāsošanas
materiāliem un instrumentiem
		

TABAX
Pulkveža Brieža iela 113A, Sigulda
10% atlaide visiem pirkumiem

DML AUTO
Helmaņa iela 11, Siguldas pagasts

MCCLEAN
Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda

10% atlaide visām auto rezerves daļām;
15% atlaide izlejamām eļļām;
10% atlaide auto servisa pakalpojumiem;
10% atlaide eļļām un autoķīmijai

Viesnīcas

5% atlaide auto virsbūves mazgāšanai;
5% atlaide auto salona tīrīšanai;
10% atlaide auto salona ķīmiskai
tīrīšanai		

			

GS SEGEVOLD

APARJODS

Mālpils iela 4B, Sigulda

Ventas iela 1A, Sigulda

10% atlaide nakšņošanai viesnīcā

Pils iela 6, Sigulda

5% atlaide pakalpojumiem
līdz 100.00 EUR;
10% atlaide pakalpojumiem
virs 100.00 EUR		
		

15% atlaide nakšņošanai viesnīcā		

VILLA ALBERTA

SIGULDA

Līvkalna iela 10A, Sigulda

SPA HOTEL EZERI
”Ezeri”, Siguldas pagasts
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā

10% atlaide nakšņošanai viesnīcā;
10% atlaide banketu un konferenču
pakalpojumiem			
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PILS

MĀLPILS MUIŽA

Pils iela 4B, Sigulda

Pils iela 6, Mālpils

10% atlaide nakšņošanai viesnīcā

15% atlaide nakšņošanai viesnīcā

BOTIQUE HOTEL BĒRŠAS
”Bēršas”, Krimuldas novads
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem

Būvniecība
AG JUMTI

AKVEDUKTS

Dārza iela 29, Sigulda

Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda

10% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei;
10% atlaide PVC logiem un durvīm +
palodzes bez maksas
		

10% atlaide visām precēm. Atlaides
neattiecas uz akcijas un pasūtāmajām
precēm				
		

DEMETRA KRAIN

Pulkveža Brieža iela 93B–26, Sigulda

JANEX – BŪVE

Pulkveža Brieža iela 38, Sigulda
15% atlaide PVC logu un durvju
iegādei;
20% atlaide pensionāriem PVC logu un
durvju iegādei;
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35
un minerālvati

Meistara bezmaksas konsultācija pa
tālruni;
10% atlaide darba stundas maksai,
ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu
stundu

STIKLAVERANDAS.LV
Valmieras iela 20A, Cēsis
5% atlaide uzņēmuma piedāvātajiem
atpūtas risinājumiem			
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Interešu izglītība
YAMAHA

LS EDUCATION PROJECTS

Ausekļa iela 5 (2.stāvs), Sigulda

Krišjāņa Valdemāra 1A, Sigulda

100% atlaide iestāšanās maksai mūzikas
skolas ģitāras programmā

100% atlaide pirmajai privātstundai;
10% atlaide grupu nodarbībai, maksājot
par visu kursu.

		

ANDŽEJA GRAUDA
BUNGU SKOLA

Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda
10% atlaide uzņēmuma pakalpojumiem

Pakalpojumi
ERGO

BALTA

Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda

Ausekļa iela 5, Sigulda

10% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai;
5% atlaide ceļojumu apdrošināšanai;
5% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
5% atlaide sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšanai (KASKO, ar jaunajiem
līgumiem)

20% atlaide īpašumu apdrošināšanai
(ieskaitot ģimenes komplekso polisi);
20% atlaide civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanai;
15% atlaide sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšanai (KASKO)
		

LLKC PIERĪGAS BIROJS
Dārza iela 2A, Sigulda
10% atlaide visa veida pakalpojumiem
un konsultācijām

MERIDA–LATVIJA
www.merida.lv
15% atlaide pirkumiem;
bezmaksas pirkumu piegāde Siguldas
novadā. Atlaide spēkā interneta veikalā www.merida.lv			
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TENTTEX

KĀ MĀJĀS

”Siljēkas”, Siguldas pagasts

Leona Paegles iela 3A - 53A, Sigulda

10% atlaide visai uzņēmuma ražotajai
30% atlaide bērnu pieskatīšanas
produkcijai 				
pakalpojumiem;
		
5% atlaide bērnu ballīšu rīkošanas
pakalpojumiem. Neattiecas uz
OSKARS BRIEDIS
akcijas piedāvājumiem uzņēmuma
”Facebook” lapā			
10% atlaide kāzu foto pakalpojumiem
			

BIZNESASTRO.LV
20% atlaide personalizētā lietišķās astroloģijas kalendāra abonementam
			

TELTIS PASĀKUMIEM
5% atlaide telšu nomai;
10% atlaide mēbeļu un inventāra
nomai;
bezmaksas piegāde Siguldas novada
teritorijā

VĪTOLU APBEDĪŠANAS DIENESTS

DPD LATVIJA
https://eserviss.dpd.lv
10% atlaide sūtījumu sagatavošanai.
Atlaide spēkā interneta sūtījumu sagatavošanas rīkā eserviss.dpd.lv

SKAISTO DĀRZU
DARBNĪCA
Vidzemes šoseja 16, Sigulda
10% atlaide apstādījumu projekta izstrādei un ikdienas dārza kopšanai

MARIKA VANAGA

Ausekļa iela 5, Sigulda
bezmaksas konsultācijas jautājumos
par darījumiem ar nekustamajiem
10% atlaide visa veida apbedīšanas
īpašumiem;
piederumiem			
10% atlaide nekustamo īpašumu aģen			
ta pakalpojumiem

TRAVEL BIIZ

Rīgas iela 53, Cēsis
5% atlaide vienas dienas ekskursijām pa
Latviju un Baltiju. Atlaides nesummējas
un neattiecas uz akcijas piedāvājumiem

20

SIGULDAS DIZAINS
Gāles iela 27, Sigulda
10% atlaide vizītkaršu digitālai drukai

ANITA OĻUKALNA

GEŠTALTA STUDIJA

Pils iela 13 (3. stāvs), Sigulda
īpašā cena grāmatai ”Mana gaidību
rokasgrāmata” 14 eiro;
10% atlaide pirmajām trīs konsultācijām
20 eiro atlaide dūlošanas pakalpojumam ”Dzemdību komplekts”. Īpašā
cena spēkā pērkot grāmatu pie grāmaINESE PABĒRZA
tas autores;
komunikācijas trenere
Dūlošanas pakalpojuma atlaide spēkā
bērnu centrā ”KĀ MĀJĀS”.		
15% atlaide apmācībām,
				
meistarklasēm, individuālajām
konsultācijām komunikācijā un
DR.NARTIŠA
personīgajā zīmolvadībā

VETERINĀRĀ PRAKSE
Dārza iela 29A, Sigulda

5% atlaide mājdzīvnieku barībai

LAURIS KLAGIŠS,
zvērināts advokāts

AMV AUTOSKOLA
Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda
50% atlaide teorijas maksai

Rīgas iela 13, Valmiera
25 eiro atlaide zvērināta advokāta
konsultācijai		

21

22

Pašvaldības piedāvājums
(pieejams Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem uzrādot ID karti)

KONCERTZĀLE
”BALTAIS FLĪĢELIS”

SIGULDAS SLIMNĪCA
Lakstīgalas iela 13, Sigulda

Šveices iela 19, Sigulda
10−40% atlaide biļešu iegādei uz
koncertzāles pasākumiem

SIGULDAS NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Pils iela 16, Sigulda
50% atlaide svinīgajai laulību reģistrācijas ceremonijai Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļas darba telpās*
100% atlaide svinīgajai laulību reģistrācijas ceremonijai Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļas darba telpās**
*(tai skaitā telpas noformējums, pianista
pakalpojums), ja vienas no personām, kas vēlas
noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas
novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas.
**(tai skaitā telpas noformējums, pianista
pakalpojums), ja abu personu, kas vēlas noslēgt

10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai
grupās (pēc diagnozes);
10% atlaide Pērļu vannas procedūrām; 
10% atlaide grūtnieču un jauno māmiņu
vingrošanai grupā;
10% atlaide grupu vingrošanai zālē vai
baseinā ar fizioterapeitu (abonements);
10% atlaide veselības vingrošanas
nodarbībām baseinā (grupā);
10% atlaide ārstnieciskajām nodarbībām baseinā grupā (pēc diagnozes);
10% atlaide grupu vingrošanai fizioterapijas zālē vai baseinā;
25% atlaide kriosaunai;
20% atlaide ūdensdzemdībām (tikai ja
noslēgts līgums ar vecmāti);
20% atlaide relaksācijai vannā dzemdībās (nav nepieciešams līgums ar
vecmāti);
10% atlaide ūdensdzemdībām ar
dežūrpersonālu bez individuāla līguma
ar vecmāti (pakalpojuma pieejamība
atkarīga no personāla noslogojuma).

laulību, deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā
ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par
laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas.

		

FISCHER SLĒPOŠANAS CENTRS
Puķu iela 4, Sigulda

LIVONIJAS ORDEŅA SIGULDAS
PILS
Pils iela 16, Sigulda

10% atlaide saldētās un dabīgās trases
lietošanai;
10% atlaide inventāra nomai;
10% atlaide slēpošanas abonementam.

Bezmaksas ieejas biļete;
20% atlaide suvenīru iegādei.

23

Kultūras centrs
”SIGULDAS DEVONS”

SIGULDAS PILSĒTAS TRASE
Peldu iela 1, Sigulda

Pils iela 10, Sigulda
Pašvaldības organizētajos kultūras
pasākumos:
20% atlaide biļetes cenai (ja biļetes
cena ir lielāka par 2,00 eiro);
40% atlaide biļetes cenai (daudzbērnu
ģimenei – ja biļetes cena ir lielāka par
2,00 eiro).

10% atlaide pacēlāja maksai;
10% atlaide inventāra nomai;
10% atlaide slēpošanas un snovborda
abonementiem;
bezmaksas slēpošana Siguldas novada
pensionāriem darba dienās no
plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00

		

TRĪSPADSMIT
AUTOBUSU MARŠRUTI

Ata Kronvalada iela 7A, Sigulda

Braukšanas maksas atvieglojumi 100%
apmērā Siguldas novadā deklarētiem
iedzīvotāji, kuri atbilst kādai no astoņām
pasažieru kategorijām.
Pārliecinies, vai ar savu siguldieša ID
karti vari braukt bez maksas!

SIGULDAS SPORTA
CENTRS

10% atlaide baseina, Ūdens
atrakciju parka, fitnesa un trenažieru zāles pakalpojumiem;
20% atlaide Ūdens atrakciju parka
apmeklējumam svētku dienās un
brīvdienās;
10% atlaide mēneša un trīs mēnešu
abonementam

GNP

Barona iela

Siguldas AO

Depo stadions

1. pamatskola
Gaismas iela

Vārpas iela

Raibais suns

I
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SIGULDAS NOVADA TŪRISMA
INFORMĀCIJAS CENTRS

KRIMULDAS PELDBASEINA
TRENAŽIERU ZĀLE*

Ausekļa iela 6, Turaidas iela 2A,
Sigulda

Skolas iela 11, Krimulda

20% atlaide suvenīru iegādei

SIGULDAS NOVADA
BIBLIOTĒKA
Skolas iela 3, Sigulda
ID karti iespējams izmantot kā lasītāja
karti

LĒDURGAS DENDROPARKS*
Lēdurgas Dendroparks, Lēdurga
Bezmaksas ieeja parkā;
50% atlaide vietas nomas pasākumiem

LĒDURGAS SPORTA HALLE*
Lēdurga
Īpašās cenas sporta halles apmeklējumam:
Pieaugušajiem 1,80 EUR
Skolēniem, studentiem, pensionāriem
0,70 EUR
Pieaugušajiem 7,20 EUR (abonements
5 reizēm)
Skolēniem, studentiem, pensionāriem
2,80 EUR (abonements 5 reizēm)

Īpašās cenas trenažieru zāles
apmeklējumam:
Pieaugušajiem 1,80 EUR
Skolēniem, studentiem 0,70 EUR
Pieaugušajiem 7,20 EUR (abonements
5 reizēm)
Skolēniem, studentiem 2,80 EUR
(abonements 5 reizēm)

KRIMULDAS PELDBASEINS*
Skolas iela 11, Krimulda
Īpašās cenas baseina apmeklējumam:
Pieaugušajiem 4,00 EUR
Abonements 5 reizēm (5 h) 16,00 EUR
Pilna laika studentiem 3,30 EUR
Abonements 5 reizēm (5 h) 13,00 EUR
Personām ar III grupas invaliditāti 2,00 EUR
Skolēniem, pensionāriem, politiski
represētajām personām 2,00 EUR
Abonements 5 reizēm (5 h) 8,00 EUR
Personām ar I un II grupas invaliditāti,
Skolēniem ar invaliditāti 0,70 EUR
Abonements 5 reizēm (5 h) 2,80 EUR
Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni)
12,00 EUR
Ģimenes biļete (1 pieaugušais + 3 bērni)
10,00 EUR

* (Piedāvājums pieejams Krimuldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, bet pēc administratīvi
teritoriālās reformas – visiem jaunajā Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem)
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JA ARĪ TU VĒLIES KĻŪT PAR
SIGULDAS NOVADA
ID KARTES ĪPAŠNIEKU UN IZBAUDĪT
VAIRĀK NEKĀ 200 PRIEKŠROCĪBU.
Lojalitātes karti vari saņemt:
SIGULDĀ
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai
Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6
KRIMULDĀ
Klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, Raganā
MĀLPILĪ
Klientu apkalpošanas centrā Nākotnes ielā 1
INČUKALNĀ
Klientu apkalpošnas centrā
Atmodas ielā 4

Aktuālo kartes priekšrocību piedāvājumu meklē
www.sigulda.lv

