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Tirdzniecības centrs „Mežciems” no 
sirds sveic savus apmeklētājus ar jau-
nā mācību gada sākšanos! Vēlam iz-
mantot šo 1. septembri kā atspēriena 
punktu savu nākamo mērķu sasnieg-
šanai. Lai izdodas vairāk laika pavadīt 
kopā ar bērniem, piedzīvojot īpašos 
ģimenes kopīgos brīžus, kas ilgi paliek 
atmiņā!

Arī tirdzniecības centrā, sākoties jauna-
jam mācību gadam, esam sarūpējuši 
klientiem daudz pārsteigumu, par ku-
riem var lasīt arī šajā jaunajā avīzes nu-

murā. Esam papildinājuši preču klāstu, lai 
vieglāk sagatavot bērnus skolai un lai arī 
vecāki un vecvecāki ar īpašām dāvanām 
var iepriecināt paši sevi vai cits citu. Tirdz-
niecības centrā „Mežciems” var atrast 
visu nepieciešamo katrai gaumei un 
vajadzībai – mājai un dārzam, skaistu-
mam un veselībai, mazajiem ģimeņu 
mīluļiem, saimniecībai, hobijiem un 
izklaidei. Mūsu centrā ir vairāk nekā 20 
veikalu! Ticam, ka pie mums atradīsiet 
visu ģimenei nepieciešamo. 
Vēlam noderīgus pirkumus un patīka-
mu atpūtu!

Sveiciens 
septembrī!

Ar lielu prieku paziņojam par mūsu lielajiem jaunumiem – 
īpašo nosaukumu „Mežciems”, kas parādījies uz mūsu tirdz-
niecības centra. Droši vien pastāvīgie mūsu klienti to jau būs 
ievērojuši. Vēlējāmies radīt individuālu tikšanās vietu visiem 
savējiem – mežciemiešiem. Tā simboliski ir kā vienojoša zīme 
apkaimes iedzīvotājiem.

Un kādēļ gan lai tieši mūsu tirdzniecības centrs nekļūtu par galve-
no tikšanās vietu? Pie mums var gan patīkami pavadīt brīvo laiku, 
gan iegādāties preces visām vajadzībām – mājai un saimniecībai, 
ģimenei, skaistumkopšanai un veselībai, mājdzīvniekiem un dā-
vanām katram dzīves gadījumam… Pie mums atradīsiet visu, ko 
sirds kāro!

Mežciems 
vieno
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Nr. Veikals Pakalpojumi
17 EcoDumas Elektroniskās cigaretes
18 MISSHA Korejas kosmētikas veikals
19 Klērs Profesionālo skaistumkopšanas līdzekļu veikals
20 LMT Telekomunikāciju pakalpojumi

21 Saulessvece Ziedu salons
22 Jahonts Juvelierizstrādājumi
23 Medelens Produkti veselībai un skaistumam
24 BTA Apdrošināšana
25 CANCAN PIZZA Picērija
26 MAXIMA XX Pārtikas produkti un rūpniecības preces

Nr. Veikals Pakalpojumi
01 SUPEr ACTIoN Preces mājai, dārzam un bērniem 
02 LINDo GrUPA Apģērbu tīrīšana un veļas mazgāšana

03 Datoru ātrā 
palīdzība Datoru un citas tehnikas serviss, veikals

04 oPTIo Brilles, kontaktlēcas, redzes pārbaude
05 SIBErIKA Kosmētika un sadzīves ķīmija
07 DroGAS Preces veselībai, skaistumam, mājai
08 Ar LABU NAKTI Gultas veļa un tekstils 
10 ILGEZEEM Alus, kvass 
11 DISAS FISH Ikri
12 ToMMY ToYS rotaļlietas

13 oXY CLUB Solārijs, vakuumtrenažieris 

14 VEroNA Skaistumkopšanas salons 
16 DINo Zoo Zoopreces

Tirdzniecības centra plāns
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Tirdzniecības centrā „Mežciems” var atrast visu nepieciešamo katrai gaumei un vajadzībai.

Mājas, dārza un saimniecības lietas atradīsiet veikalos: 
„Super Action”, „Ar labu nakti” un „Drogas”.

Skaistumam, veselībai un dzīvesstilam preces atradīsiet veikalos un salonos:  
„Siberika”, „Optio”, „Drogas”, „Oxy Club”, „Verona”,  

„Mimiko”, „Klērs”, „Jahonts”, „Medelens”.  
Mazajiem mīluļiem patiks apmeklēt veikalus: „Tommy Toys” un „Dino Zoo”.

Vēl piedāvājam „Lindo Grupas” apģērbu tīrīšanu un veļas mazgāšanu,  
„Datoru ātro palīdzību”, LMT un BTA apdrošināšanu.

Savukārt gardu maltīti vai dzērienus var nobaudīt „Cancan pizza” un „Ilgezeem”. 

Pārtikas un citas preces – veikalā „Maxima”. 

* Ar precīzu veikalu darba laiku variet iepazīties mūsu mājaslapā www.tcmezciems.lv sadaļā “Veikali”.

Darbalaiks 800 – 2200  * 

Darbalaiks 900 – 2100  * 
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Atlaides pensionāriem!

Aicinām sagaidīt rudens sezonu! 

Tālrunis iepriekšējam pierakstam:  29602008

          Matu griezumi bērniem .......no 8 EUR
Matu griezumi un veidošana .......no 16 EUR
                           Matu krāsošana ......no 20 EUR
          Matu griezumi vīriešiem ......no 10 EUR

                    Manikīrs ar „Gelish” .....17 EUR
                     Pedikīrs ar „Gelish” .....28 EUR

Foreles ikri 
(400 g) 
19 EUR

DISAS FISH
Izsmalcinātam 
svētku galdam!

16EUR
Akcijas periods: 
24.08.2015. – 24.09.2015.1,50 2,0 l

2,50 2,203,0 l
3,70
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Īpašais piedāvājums iļģuciema rūpnīcas 
veikalā, uzsākot rudens sezonu!

ATLAiDe

KVASAM

40%

Apkaimes ziņas
rīgas ziņas

Kas var pieteikties pabalstam  
izglītības ieguves atbalstam?

Rīgas domes Labklājības departaments ai-
cina izmantot iespēju saņemt sociālo pabal-
stu izglītības ieguves atbalstam. 
Uz šo pabalstu var pretendēt ģimenes, kuras 
deklarējušas savu pamata dzīvesvietu rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 
divpadsmit mēnešus pirms pabalsta piepra-
sīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes 
loceklim. 
Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesio-
nālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav 
sasniedzis 20 gadu vecumu. 
Vairāk informācijas, zvanot uz rīgas domes 
Labklājības departamenta bezmaksas infor-
matīvo tālruni 80005055 vai lasot informāciju 
www.ld.riga.lv.

Skolēnu e-kartēm var pieteik-
ties arī elektroniski
Rīgas 5. un 10. klašu skolēnu vecāki aicināti 
līdz 31. augustam pieteikt „Skolēnu e-kar-
tes” portālā: www.eriga.lv, jo no 2015./2016. 
mācību gada tiek mainīta „Skolēna e-kar-
tes” pieteikšanas, saņemšanas un atjauno-
šanas kārtība. 
Jaunā kārtība šogad attiecas uz 5. un 10. klašu 
skolēniem, jo viņu kartēm beidzas derīguma 
termiņš, un tiem skolēniem, kuri maina skolu.
Vecākiem pieteikums „Skolēna e-kartes” izga-
tavošanai jāaizpilda portālā: www.eriga.lv, kurā 
dati par skolēnu un skolu, kurā tas mācās, tiks at-
lasīti automātiski. Tas jāizdara līdz 31. augustam, 
lai jaunās e-kartes varētu nogādāt uz skolām, 
pēc šī datuma tās varēs saņemt tikai „rīgas sa-
tiksmes” klientu apkalpošanas centros. Pieteik-
ties „Skolēna e-kartei” joprojām var arī klātienē 
„rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros.

Avots: www.riga.lv

10.08.-06.09. www.drogas.lv

Piedāvājam iecienītu produktu klāstu tirdzniecības centra „Mežciems” 
lielākajos veikalos – „Drogas”, „Siberika” un „Super Action”.  Ceram, ka 
šajā piedāvājumu klāstā atradīsiet arī ko sev noderīgu.

Vēlaties sevi un savu  
ģimeni īpaši iepriecināt?

„rīgas namu pārvaldnieka” ziņas

Uzsāktas bezmaksas apmācības 
par māju pārvaldīšanu
Sadarbībā ar Rīgas domi SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” sniedz bezmaksas apmācības 
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem par māju pār-
valdīšanu un apsaimniekošanu. 

Semināru mērķis ir veicināt dzīvokļu īpašnie-
ku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par sava 

īpašuma apsaimniekošanu, uzturēšanu un uzla-
bošanu. Apmācībās var piedalīties visi rīgas ie-
dzīvotāji, tomēr priekšroka ir māju pilnvarotajiem 
pārstāvjiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieku kopības ie-
vēlētie jeb pilnvarotie pārstāvji. Pieteikumus sūtīt 
uz e-pastu: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar 
norādi „Pieteikums māju vecāko apmācībām”, 
minot vārdu, uzvārdu, kontakttālruņa numuru, 
e-pasta adresi un vēlamo mācību valodu.

 Avots: www.rnparvaldnieks.lv

Veikalā „Drogas”

„ISANA” dušas želeja, 300 ml. Produkts ir saņē-
mis neatkarīgās vērtētāju organizācijas Vācijā 
augsto novērtējumu „oKo-TEST”. 

„ALTErrA” Vitamin krēms sejai, 50 ml. Dabiska 
kosmētika. Kosmētikai piešķirts dabīgās kos-
mētikas sertifikāts NATrUE (International Na-
tural and organic Cosmetics Association). 

„DoMoL Color” kapsulas veļas mazgāšanai, 20 gab. Efektīvi darbojas jau 20°C 
temperatūrā. 

Veikalā „Siberika”

„Natura Siberika” atjaunojošs liftinga sejas krēms, kura sastāvā ir lavanda, hia-
luronskābe, jojobas eļļa un E vitamīns. 

„Natura Siberika” smiltsērkšķu un medus ķermeņa skrubis. Lieliski attīra ādas 
virsējo slāni un piešķir ādai elastību un dabisku mirdzumu. 

„Natura Siberika” kazeņu matu maska visiem matu tipiem. Atjauno un mitri-
na matus. 

Veikalā „Super Action”

runājoša ābece, kuru īpaši iecienījuši bērni. 
Paredzēta tiem, kas sāk mācīties latviešu va-
lodu.

Kastroļu komplekts „Bialetti”. Komplektā ir 
trīs kastroļi ar stikla vākiem. Itāļu kvalitāte.
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SEGAS
PLEDI
HALĀTI

DVIEĻI 
SPILVENI          
GULTAS VEĻA

Akcija spēkā: 23.08.2015. – 30.09.2015.

Uzrādiet šo kuponu un 
saņemiet atlaidi jebkurai precei 

10%

Darbdienās 10.00–22.00,  
brīvdienās 10.00–19.00. 

GATAVOJAMIES 
RUDENS SEZONAI! 

 Izmēģini 
10 min 
bez maksas tikai 

 80 EUR200 EUr

 tikai 
 2,50 EURIegādājies klienta 

karti ar 50% atlaidi 
un saņem līdz pat 40% atlaidi 
solārija apmeklējumam.

Akcija spēkā: 24.08.2015. – 30.09.2015.

Vakuumtrenažiera 
abonements 
septembrī (x20)

 v
ak

uumtrenažieris

Par bez vecāku gādības palikušo  
bērnu tiesībām izglītoties jebkurā skolā

Vēršam uzmanību, ka bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam ir tiesības izglītoties jebkurā valsts vai pašvaldību izglītības 
iestādē (ne tikai dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē). 

Šāds regulējums Izglītības likuma 56. panta pirmajā daļā noteikts, lai 
aizbildnis nebūtu ierobežots izglītības iestādes izvēlē, jo valsts apņē-
musies īpaši palīdzēt bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības.

regulējuma mērķis ir nodrošināt, lai bez vecāku gādības palikušais 
bērns varētu attīstīt savas spējas, izkopt talantus, secīgi iegūstot pēc 
iespējas kvalitatīvāku izglītību, kas ir priekšnoteikums personības at-
tīstībai un sasniegumiem nākotnē.

Vēlreiz par mācību līdzekļu jautājumu
Tuvojas jaunā mācību gada sākums, tādēļ tiesībsargs atgādina, 

ka, gatavojot bērnu skolai, vecākiem ir pienākums savu materiālo 
iespēju robežās sagādāt vienīgi kancelejas piederumus, apģērbu un 
apavus, tostarp arī atsevišķu mācību priekšmetu, piemēram, sporta, 
apguvei nepieciešamo speciālo apģērbu, apavus, un higiēnas pie-
derumus. 

Pārējais, kas nepieciešams izglītības procesā, jāsagādā skolai.

Avots: www.tiesibsargs.lv

Peldētapmācības
Grupu komplektācija 2015./2016. mācību gadam 

notiks BJC „IK Auseklis” telpās (Mežciema ielā 41, 
rīgā) 24. un 25. augustā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 
un no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00. Grupās uzņem au-
dzēkņus no 5 līdz 10 gadu vecumam. 

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Mēneša abo-
nementa maksa – 12 eiro. reģistrējot bērnu grupā, 
obligāti jāiesniedz ģimenes ārsta zīme, ka bērns ir ve-
sels un viņam atļauts nodarboties ar peldēšanu, kā arī 
jāaizpilda iesniegums, norādot bērna personas kodu. 

2. septembrī – svētki
Tajos notiks radošās darbnīcas, sporta aktivitā-

tes, pārrunas ar pulciņu skolotājiem, informācija 
par pulciņu nodarbībām 2015./2016. mācību gadā 
un reģistrēšanās pulciņos. Plašāka informācija: 
www.ikauseklis.lv.

Pulciņu piedāvājums
Pulciņi „IK Auseklis” (Silciema ielā 3): sporta dejas, 

bokss, koriģējošā un veselības vingrošana, sporta 
aero bika, orientēšanās, aerobika pieaugušajiem, grie-
ķu-romiešu cīņa, ādas apstrādes pulciņš, friziermāks-
la, stils un mode, keramikas pulciņš, kokapstrādes 
pulciņš, mūsdienu deja un skatuves kustība, mūzikas 
studija, netradicionālie rokdarbi, rotu izgatavošanas 
pulciņi, stikla mākslas studija, šūšanas pulciņš, teātris, 
vizuālā māksla, robotika, vizuālā programmēšana.  

Pulciņi „IK Auseklis” (Mežciema ielā 41): lēkšana 
uz batuta, angļu valoda, individuālā klavierspēle, 
ritmika, tautas dejas, vizuālā māk sla. 

Pulciņi ārpus centra telpām: motosports, orientē-
šanās, sporta aerobika, sporta dejas, vieglatlētika, 
vispārējā fiziskā sagatavotība, handbols, šaušana, 
florbols. 

Ar aktuālajiem nodarbību laikiem aicinām iepazī-
ties: www.ikauseklis.lv.

Bērnu un jauniešu centrs „IK Auseklis”Mežciema pamatskola

Aktualitātes Mežciema skolās

1. septembrī plkst. 10.00 Mežciema pamatskola 
gaida savus skolēnus, skolotājus un skolēnu ģimenes 
uz svinīgo brīdi skolas pagalmā. 

Priecājamies, ka 2015./2016. mācību gadā mācības 
uzsāks 605 skolēni, no kuriem – 106 pirmklasnieki. 

Informējam, ka ar šo mācību gadu skola uzsāk pār-
eju pa posmiem:  sākumskola 1.–3. kl., pamatskola 
4.–9. kl. Skolēniem jau pēc 3. klases tiek dota iespē-
ja izvēlēties, vai padziļināti mācīties svešvalodu vai 
matemātiku. Skola jau otro gadu turpina realizēt trīs 
pamatizglītības programmas:  vispārējās pamatizglī-
tības programmu (bez specializācijas), pamatizglītī-
bas humanitārā un sociālā virziena programmu un 
pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehni-
kas virziena programmu.

DOD IESPĒJU
JAUNAJIEM! 496

 €/mēn.*

Viedtālruņi no

*Samsung Galaxy Core Prime iepriekšējā maksa – 5,38 €/mēn. Akcija: 10.08.-13.09.2015. LMT klientiem, slēdzot Nomaksas līgumu par 
iekārtas iegādi uz 24 mēnešiem. Jauniem klientiem (mazāk par 3 mēn.) var tikt piemērota pirmā iemaksa. Vairāk jautā pārdevējam.
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Ko tik mēs par sevi neuzzinātu! Bet tik daudz at-
klāt mums nav paredzēts! Varam kļūt par labā-
kiem saimniekiem saviem mīluļiem, ja noskaid-
rojam, ko viņi vēlas mums pavēstīt caur saviem 
uzvedības paradumiem.

Ja suns savu ķepu uzlicis uz saimnieka rokas... Tas 
ir suņa uzaicinājums ar viņu parotaļāties. Suns vēlas, 
lai pavada vairāk laika ar viņu, turklāt šādā veidā arī izrāda 
lielu uzticību un ilgošanos. Ļoti bieži šādi suns rīkojas, kad satiek saim-
nieku pēc ilgāka neredzēšanās posma.

Ja kāmis grauž būri... Viņam ir garlaicīgi. Viņš jūtas pamests un atstāts novārtā. 
Tā ir zīme, ka laiks pārskatīt, kā iekārtots kāmīša būris. Vai viņam tajā ir pietiekami 
daudz rotaļlietu?

Ja suns nenovērš acu skatienu... šāds suņa acu skatiens nozīmē lūgšanos – tā 
vien izskatās, ka mīlulis vēlas ko izspiest, piemēram, desu no desmaizītes. Šis ir 
ļoti viltīgs suņa paņēmiens, kā panākt savu.

Kaķis lēni mirkšķina acis... Tā ir uzticības zīme, ka viņš ir ļoti pateicīgs savam 
saimniekam. Tieši tāpat, ja kaķis ļauj glaudīt vēderu.

Kaķis čurā neatļautā vietā... Tas nozīmē – vai nu turpināt mācīt, kur ir kaķa kas-
tīte, vai arī (visticamāk!) kaķis vēlas aizrādīt, ka jūtas garlaicīgi un bēdīgi, tādēļ, 
pēc kaķa ieskatiem, viņš izlēmis uzmanību sev pievērst šādā tik saimniekam ne-
tīkamā veidā. Tiesa, ir kaķi, kas, apčurājot saimnieka kurpes vai citas saimniekam 
nozīmīgas mantas, atriebjas par saimnieka pārestību.

Kaķis beržas pret kājām... Šādi kaķis izrāda, ka cilvēks ir viņa īpašums, jo – ne 
jau kaķis pie cilvēka dzīvo, bet cilvēks dzīvo pie kaķa. Tāds ir kaķa domu gājiens.

Ja mājdzīvnieki 
prastu runāt

Veikalu tīkls „Dino Zoo” Latvijas tirgū dar-
bojas jau vairāk nekā 15 gadus un ir lielā-
kais zoopreču mazumtirgotājs. 

Šobrīd tas apvieno jau 43 veikalus un aptu-
veni 150 000 klientu, kuri katru mēnesi iepēr-
kas mūsu tīklā. Priecājamies, ka mūsu klientu 
skaits ar katru gadu pieaug, neskatoties uz ne-
gatīvajām valsts iedzīvotāju skaita izmaiņām. 

Tas liecina, ka klienti pozitīvi novērtē mūsu 
piedāvāto sortimentu un sniegto servisu, tā-
pēc centīsimies godprātīgi veikt savu darbu 
arī turpmāk. Zīmīgi, ka 99% „Dino Zoo” dar-
binieku mājās ir kāds mājdzīvnieks, līdz ar to, 
konsultējot pircējus, mēs varam atsaukties arī 
uz savu personisko pieredzi un katrai situācijai 
ieteikt labāko risinājumu. Mēs pastāvīgi cen-
šamies iepriecināt savus pircējus ar dažādiem 
jaunumiem un tirdzniecības akcijām, tāpēc 
katru mēnesi vairāk nekā 100 dažādu preču 
saviem klientiem piedāvājam par īpaši zemām 
cenām. 

Tas ir iespējams, pateicoties labajai sadar-
bībai ar pasaules vadošo zoopreču ražotāju 
pārstāvjiem gan Latvijā, gan Eiropā. „Dino 

Zoo” veikalu tīklā var iegādāties tādu pa-
saules „smagsvaru” zīmolus kā „royal Canin”, 
„ProPlan”, „Hill’s”, „Trixie”, „Flexi”, „rinti”, „Ani-
monda”, „Gourmet”, „Beaphar” u.c. Domājot 
par senioriem, esam ieviesuši kārtību, ka 
katru darbdienu līdz plkst. 12.00  visiem pir-
kumiem (izņemot akcijas preces) tiek piemē-
rota 10% atlaide. Bet pastāvīgajiem pircējiem 
darbojas arī īpaša lojalitātes programma – 
Zelta klienta karte. 

Tā ir atlaides uzkrājoša karte, kas papildus 
atlaidēm piedāvā arī citus labumus, par ko 
vairāk var uzzināt „Dino Zoo” veikalos, kā arī  
www.dinozoo.lv. rūpējoties par klientu ērtī-
bām, „Dino Zoo” savus veikalus izvieto lielā-
kajos un veiksmīgākajos tirdzniecības centros 
visā Latvijā. 

Šī iemesla dēļ nolēmām savu veikalu atvērt 
arī t/c „Mežciems”, kas, mūsuprāt, jau šobrīd 
kļūst par iecienītāko iepirkšanās vietu apkai-
mes iedzīvotājiem. Ceram, ka mēs spēsim 
apmierināt Mežciema kuplās mājdzīvnieku 
komūnas prasības. 

Uz tikšanos! 

Atlaide 
juvelierizstradajumiem

Akcija spēkā 22.08.-30.09.2015.
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Pirkumiem 
virs 30 EUR

atlaide
Akcija spēkā: 

24.08.–31.08.2015.50%
Akcija spēkā: 

01.09.–30.09.2015.

Visiem 
pirkumiem

atlaide25%

IZGRIEZ ŠO KUPONU! UZRĀDI UN SAŅEM!

Akcijas spēkā tikai 
t/c „Mežciems” veikalā.

PURE SOURCE SHEET 
MASKĀM

-25% REAL ESSENTIAL SHEET 
MASKĀM

2,15 EUR
2,90 EUR

2,90 EUR
3,90 EUR

Akcija no 24.08.2015. līdz 15.09.2015.
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Lindo grupas tradīcijām ba-
gātā vēsture aizsākās tālajā 
1979. gadā, kad darbu sāka 
ražošanas apvienība „Vilnis” 
– ar sešiem veļas mazgāša-
nas cehiem un 53 pieņemša-
nas punktiem.

Jau tajos gados veļas maz-
gātava Daugavpils ielā 62/66 
tika izveidota kā paraugmaz-
gātava ar savam laikam mo-
dernākajām tehnoloģijām un 
aprīkojumu. 

Apvienojoties trim uzņē-
mumiem ar 100% Latvijas pa-
matkapitālu, tika radīts jauns 
zīmols – Lindo grupa. Kopš 
2007. gada visi grupas uzņē-
mumi un pakalpojumu snieg-
šanas vietas darbojas ar šo 
zīmolu.

Lindo ķīmiskās tīrītavas 
piedāvā apģērbu, ādas izstrā-
dājumu, tekstilizstrādājumu 
tīrīšanu un veļas mazgāšanu, 
ja vien tiem ir piemērota kāda 
no tīrīšanas tehnoloģijām.

Pasūtījuma izpildes laiks at-
karībā no apģērba vai tekstil-
izstrādājuma veida ir 8 līdz 48 
stundas. 

No rīta, dodoties uz darbu, 
iegriezieties kādā no mūsu tī-

rītavām, nododiet tīrīšanā uz-
valku, kreklus, mēteli vai kleitu 
un jau ap pieciem pēcpusdie-
nā varēsiet tos saņemt tīrus un 
gatavus valkāšanai.

Piedāvājam arī ātro tīrīšanu: 

2 līdz 4 stundu laikā. Šim pa-
kalpojumam tiek piemērota 
50% piemaksa.

Visos tīrīšanas un pieņem-
šanas punktos ir pieejami arī 
paklāju tīrīšanas un remonta 
pakalpojumi.

Mūsu uzņēmums patlaban 
vienīgais Latvijā piedāvā eko-
loģisko tīrīšanu ar ozonu, kā 
arī mazgāšanu ar bioloģiski 
nekaitīgu, alerģiju neizraisošu 
veļas pulveri. 

Seniori trešdienās un ce-
turtdienās var izmantot mūsu 
pakalpojumus ar 20% atlaidi. 
Iegādājoties mūsu klienta kar-
ti, var saņemt pastāvīgu 15% 
atlaidi lielākajai daļai pakalpo-
jumu.

Lindo grupas jaunākais tīrī-
šanas punkts t/c „Mežciems” 
darbojas septiņas dienas ne-
dēļā un ir izcili ērts – novie-
tojot automašīnu stāvvietā, ir 
jāveic tikai daži soļi, un jūs jau 
sagaidīs mūsu speciālisti. Uz 
tikšanos!

Optikas veikalu tīkls „Optio” sniedz augsti pro-
fesionālus redzes korekcijas pakalpojumus un 
izgatavo funkcionālas, kvalitatīvas un mūsdie-
nīgas brilles par izdevīgām un pircējiem pieeja-
mām cenām.

Mūsu redzes pārbaudes kabinets ir aprīkots ar 
mūsdienīgāko aparatūru, lai pacientiem spētu 
veikt dažādas sarežģītības pakāpes redzes pār-
baudes – briļļu un kontaktlēcu izrakstīšana, pie-
laikošanas un lietošanas apmācības. Mūsu optikas 
salonos strādā tikai sertificēti redzes korekcijas 
speciālisti un zinoši pārdevēji-asistenti.

„optio” veikalu tīkls ir „Kodak Lens Vision Centre” 
sadarbības partneris.   

Katram pircējam spējam piedāvāt kvalitatīvas 
optikas preces par demokrātiskām cenām. „optio” 
briļļu komplektu koncepcija tagad un turpmāk pa-
redz klientiem viegli saprotamu briļļu cenas aprē-
ķinu: ietvars, lēcas un briļļu izgatavošana. Saviem 
pircējiem „optio” optika izsniedz pastāvīgā klienta 
karti, kas nodrošina papildu atlaides un īpašos pie-
dāvājumus līdztekus akcijām visos „optio” optika 
veikalos visā Latvijā.
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PĻAVNIEKI

PURVCIEMS

DĀRZCIEMS

ČIEKURKALNS

MEŽAPARKS

TEIKA

CENTRA RAJONS

RĪGA

JUGLA

Bērnu klīniskā
universitātes 

slimnīca

Juglas 
ezers

H

H
Rīgas 

Austrumu klīniskā
universitātes 

slimnīca

Rīgas 
Motormuzejs

DREILIŅI

ULBROKA

Karte, kā nokļūt t/c „Mežciems”

t/c „MežcieMS”

Neste oil
Statoil

Līdz t/c „Mežciems” var nokļūt arī ar sabiedrisko 
transportu. Braucot ar 16., 21. vai 31. autobusu, 
jāizkāpj pieturā „ratnieki”, bet, braucot ar 14., 
18. trolejbusu vai 204. un 263. mikroautobusu, 
– pieturā „Hipokrāta”.

Fakti par t/c „Mežciems
„

Apmeklējiet  
mūsu mājaslapu 

www.tcmezciems.lv

un sekojiet aktuālajiem 
piedāvājumiem! 

Gaidīsim Jūsu ierosinājumus 
par tirdzniecības centra 

darbību un avīzi. 

Lūgums tos sūtīt uz e-pastu: 
info@tcmezciems.lv

Centrs atrodas Mežciema dienvidu daļā, 
Biķernieku un Hipokrāta ielu krustojumā, 
Biķernieku ielā 143.

Piedāvājums spēkā 22.08.–30.09.2015.

Gatavojamies rudens sezonai! 

ATLAIDE
SEGU TĪRĪŠANAI

BĒRNU APĢĒRBU 
TĪRĪŠANAI

ATLAIDE50%

20%

(līdz 1,40 m)

VIENMĒR


