Apkaimes avīze

www.tcmezciems.lv

Tirdzniecības centrs

Sveiciens Jusmajas!
Ir sācies gada klusākais un vienlaikus arī skaistākais
laiks – Adventes laiks, kad cilvēki visā pasaulē rotā savas mājas, biežāk aizdedz svecītes un domā, kā ar lielākām vai mazākām dāvanām iepriecināt savus tuvos un
mīļos. Tirdzniecības centrs “Mežciems” arī šajā svētku
laikā ir kopā ar jums. Esam sarūpējuši daudz skaistu
pārsteigumu, kas jūs iepriecinās, liks pasmaidīt un uz
laiku aizmirst ikdienas rūpes.
Arī Ziemassvētku laikā aicināsim jūs piedalīties loterijā.
Iespējams, tieši jūs saņemsiet galveno balvu – ceļojumu uz
Stokholmu ar “Tallink” divām personām.
Nevarat izdomāt, kādu dāvanu pasniegt svētkos? Ieskatieties avīzes 4., 5. un 6. lapā! Tajās esam apkopojuši idejas
Ziemassvētku dāvanām. Ieskatieties arī Ziemassvētku pasākumu afišā, jo svētku laikā piedāvāsim dažādus pasākumus un atrakcijas visai ģimenei.
Ak, jā, vēl kāds īpašs jaunums! Esam aizsākuši jaunu rakstu
sēriju par un ap Mežciemu un tā iedzīvotājiem. Šoreiz piedāvājam tuvāk iepazīt Evaņģēliski luterisko Biķeru baznīcu.
Vēlam sirdī gaišu un mīlestības svētītu šo Ziemassvētku
laiku! Un lai visiem veiksmīgs, panākumiem bagāts Jaunais gads!
Jūsu tirdzniecības centrs “Mežciems”

Galvenā balva

iu
oi

Ceļojums
uz

STOKHOLMU
ar "Tallink"*
Arī citas
balvas!

Veiciet pirkumu vismaz
10 EUR vērtībā
kādā no šiem veikaliem
un piedalieties loterijā!

Balvas
“Superaction” dāvanu kartes 2x50 EUR
“Siberika”
dāvanu kartes 5x10 EUR
“TommyToys” dāvanu kartes 3x10 EUR
“Arlabunakti” sega

“DAP”
“Oxy Club”
“Dino Zoo”
“Optio”

dāvanu kartes 5x10 EUR
klientu karte 5 EUR vērtībā
termosi (3 gab.)
dāvanu kartes 4x5 EUR

“Lindo”
“Verona”
“Vincento”

dāvanu kartes 4x10 EUR
dāvanu kartes 5x5 EUR
auskari un kulons

* Ceļojums uz Stokholmu ar "Tallink" divām personām (A klases kajīte divām personām ar divām vakariņām un divām brokastīm).
Loterijas noteikumi: www.tcmezciems.lv

Loterijas norises periods:
15.12.2015. – 18.01.2016.
Loterijas atļaujas numurs:
8018
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SVINAM ZIEMASSVETKUS
TIRDZNIECIBAS CENTRA
“MEZCIEMS”!
Ziemassvētku labdarības tirdziņš
19. decembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00.

Radīsim kopā Ziemassvētku brīnumu aprūpes centra
vecajiem ļaudīm! Uzbursim viņiem skaistus svētkus,
iegādājoties viņu gatavotos Adventes
vainagus un svētku rotājumus (gaitenī starp B un C ieeju).

Ziemassvētku vecītis
19., 20., 26., 27., 31. decembrī
no plkst. 12.00 līdz 18.00.

Noskaitiet pantiņu un saņemiet dāvanā saldu prieciņu.

Hennas zīmējumi bērniem

26. decembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00.
Bezmaksas hennas zīmējumi bērniem
(gaitenī starp B un C ieeju).

ROTĀŠANAS akcija
“Piepildiet eglīti ar sniegpārsliņām!”
Sākot no 7. decembra līdz pat decembra beigām.

Aicinām bērnus piedalīties tirdzniecības centra dekorēšanā:
izgrieziet sniegpārsliņu, piesakieties veikalā “TommyToys” un
ielīmējiet savu pārsliņu eglītē.

“Facebook” fotokonkurss
“Smaidīgākā svētku bilde”
No 7. līdz 18. decembrim.

Balvas jautrākajām bildēm, kas fotografētas pie
piparkūku vīriņiem un eglītēm gaitenī.
Bildes jāievieto: www.facebook.com/tcmezciems

Bērniem – bezmaksas izjādes ar ponijiem
26. decembrī
no plkst. 12.00 līdz 15.00.
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Mežciems laiku lokos
Aizsākam rakstu sēriju par Mežciema vēsturi un cilvēkiem, lai
tuvāk iepazītu savējos un atklātu vietas, ko saucam par savām
mājām. Šoreiz iepazīstināsim
ar Mežciema sirdi un dvēseli –
Evaņģēliski luterisko Biķeru (senāk – Biķernieku Sv. Katrīnas)
baznīcu. Biķeru draudze ir jau
300 gadus sena, bet dievnams nākamgad svinēs savu 250. dzimšanas dienu.

Piņķu, Olaines, Katlakalna, Salaspils
un Biķernieku. Biķernieku draudzes
pirmais mācītājs bijis Johans Krīgers.
Interesanti, ka sākotnēji Biķernieku draudzei dievkalpojumi notikuši
kāda zemnieka mājā. Tikai 1657.
gadā tika uzcelts pastorāts, bet apmēram no 1694. līdz 1696. gadam
tika uzcelta pirmā koka baznīciņa.
Tiesa gan, tā nav atradusies tagadējās baznīcas vietā.

Baznīca laiku lokos ir ierauta gadsimtam raksturīgajos notikumos.
Biķeru draudze
Piemēram, Ziemeļu kara laikā
izveidojās 17. gs.
(1700–1721) koka baznīca tiek noTieši 17. gadsimta vidū Rīgas rāte postīta, un dievkalpojumi atkal
nolēma izveidot pilsētas lauku no- notiek zemnieka mājās. 1764. gada
vadā vairākas atsevišķas draudzes – nogalē aizsākas mūra baznīcas celt-

niecība, un jau 1766. gada 1. oktobrī
baznīcā notiek pirmais dievkalpojums. Turpmākajos gadsimtos baznīcai un draudzei ir nozīmīga loma
šajā apkaimē. 1932. gadā baznīca
tiek ierakstīta valsts aizsargājamo
pieminekļu sarakstā.

padzērusies, bet pašu biķeri sasitusi pret akmeni. Iespējams, pateicībā
par palīdzību (un ticot, ka satiktais
zemnieks bijis paša Dieva sūtīts)
ķeizariene ļoti atbalstīja baznīcas
celšanas ideju. Par atgādinājumu
šim notikumam dienā, kad baznīcā notiek pirmais dievkalpojums
Leģenda
(1766. gada 1. oktobrī), dievnams
par Biķeru draudzi
svinīgi tiek nosaukts par BiķernieKādēļ Biķerniekos esošā draudze ku Sv. Katrīnas baznīcu, bet drautiek saukta par Biķeru draudzi? dze – par Biķeru draudzi.
Atbilde meklējama kādā senā nostāstā. Senos laikos Krievijas ķeizariene Katrīna II ir viesojusies Biķerniekos, bet apmaldījusies. Kāds
zemnieks, kuru viņa ir satikusi, Plašāka informācija par baznīcu:
devis padzerties no biķera. Cariene www.bikerudraudze.lv
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Meklējat Ziemassvētku dāvanas mīļajiem? Tās atradīsiet
t/c “Mežciems”. Šogad būs viegli izvēlēties, jo esam apkopojuši
lieliskas idejas dažādām dāvanām, ar ko iepriecināt savējos.




Noderēs gan lieliem, gan maziem, gan dāmām, gan kungiem.

Šķidrās
ciedru ziepes

Atjaunojošs
krēms rokām

rokām un ķermenim

ar smiltsērkšķiem un liepziediem

“Siberika” atradīsiet dāvanas tiem, kuri īpašu
vērību pievērš izskatam un veselībai. “Siberika”
piedāvā plašu augstas kvalitātes dabiskās kosmētikas klāstu par pieejamām cenām.
Kosmētika, kuras sastāvā ir smiltsērkšķu eļļa,
bērzu ekstrakts un daudzas citas unikālas augu
pasaules sastāvdaļas, iepriecinās visu ģimeni.

2,55€

1,95€

1,69€

1,19€

Smaragda
ziepes
ķermenim un
matiem

6,95€

5,09€

Līdzeklis matu

veidošanai

4,09€

2,79€

nakts
krēms-serums

Dāvanu karte

3,95€

5,89€

3,15€

Burbuļojoša
bumba

Makadamijas
kosmētiskā
eļļa
3,95€

ar rozmarīnu vannai

2,45€

Skaistumkopšanas salons “Verona” skaistuma
un labsajūtas vārdā piedāvā iegādāties dāvanu
karti, kas priecēs gan dāmas, gan kungus.

Gelsšampūns
bērniem

3,75€

Atjaunojošs

7,99€

3,95€

3,09€

BB krēmskorektors

un atjaunošanai

5,55€

Bērnu
krēmveida
ziepes

2,85€

1,79€

Skūšanās
krēms
ar ciedru riekstu
eļļu

Micelārs
šķidrums
Maska-balzams
matiem
3,95€

2,89€

kosmētikas
noņemšanai

3,95€

2,89€

4,80€

3,49€

Austiņas
15,00€

11,25€
Austiņas
29,00€

21,75€
USB
skaļruņi

USB zibatmiņa
8 GB

datoram

16,00€

19,00€

14,25€

12,00€

Dāvanu karte

“Logitech”
USB
skaļruņi

“Lindo” ar prieku uzņemsies gādību par tīrību un
svaigumu arī nākamajā gadā. Ieprieciniet savus
mīļos ar dāvanu karti, kas būs praktisks palīgs,
iesākot jauno gadu patīkamā un tīrā vidē.

datoram

Īpaši datorspēlēm piemērota

“SteelSeries” klaviatūra

69,00€

Datorspēlēm piemērotas

peles

CANYON CND-SGM5

33,50€

25,12€

CANYON CND-SGM7

29,50 €

22,12€

21,00€

15,75€
“CORSAIR”
pele
ar 6 taustiņiem
datorspēlēm

29,00€

21,75€

“Datoru ātrā palīdzība” sniedz vienreizīgu iespēju
apdāvināt moderno tehnoloģiju piekritējus. Veikala profesionālā komanda ar prieku konsultēs un
palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko dāvanu!
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Noderīga dāvana no
“Optio” tiem, kam
jārūpējas par redzes
asumu.

Guļvieta
kaķiem

Guļvieta
suņiem

38*35*38 cm

37,99€

Dāvanu karte

60*50 cm

39,99€

Rotaļlieta
kaķiem

Gardums
suņiem

14–17 cm

500 g

3,99€

3,99€

Rotaļlieta
suņiem

9,99€

Dāvana
suņiem

Gardums
suņiem

Nagu
asināmais

5,99€

75 g

bērnu kosmētikai
un parfimērijai

1,99€

55*35 cm

11,99€

Dāvana
kaķiem

HELLO
KITTY

– 30%

Rotaļlieta
suņiem

4,99€

L’Oréal Paris
“Revitalift Laser”

7,99€

dāvanu komplekts
34,79€

22,49€

MAYBELLINE NEW
YORK

“Colossal” un “Colossal Go
Extreme” skropstu tušām

– 50%

Vai jūsu mīlulis jau ir aizrakstījis vēstulīti Ziemassvētku vecītim?
Ziemassvētkos bez dāvanas nedrīkst palikt neviens ģimenes loceklis
un draugs. Arī četrkājainais. “Dino Zoo” ir gatavs piepildīt visas viņa
vēlmes. Varbūt kādu gardumu? Jaunu gultasvietu? Mantiņu?

NIVEA MEN

vīriešu kosmētikai

– 35%

TommyToys_Logo.pdf 1 2015.03.16. 10:47:29

Sagriežami
rotaļu dārzeņi
3,98€

Veikalā “Drogas” kā allaž pirms svētkiem atradīsiet dāvanas par
pievilcīgām cenām. Ieprieciniet ģimeni un draugus ar pārbaudītām
vērtībām skaistumam, mājai un veselībai!

Elektrisks
rotaļu
dzelzceļš

1,90€

25,95€

16,99€

3D puzle

Auto
“Hummer”

11,90€

5,99€

11,90€

5,99€

Atdzīvināma
krāsojamā
grāmata
15,99€

Komplekts

Rotaļu

Mīkstā rotaļlieta
lācis

8,99€

ārsta vai
virtuves komplekts

19,99€

22,90€

16,99€

(zīda),
katrs komplekts

24,90€

Satīna vakara
rokassomiņa

Piespraude

19,50€

Hello Kitty

grabulis

16,90€

9,99€

Transformers

“Armed Champion”

11,99€

Leļļu māja
7,98€

4,80€

6,50€

Mašīnas
modelītis
(dažādi veidi)

5,99€

3,70€

Radiovadāma
mašīna (dažādi veidi)
23,99€

14,99€

“TommyToys” ir dāvanu paradīze pašiem mazākajiem. Šeit
piedāvā tās lietas, kuras mazie visvairāk kāro un kuras liek viņu
actiņām mirdzēt kā Ziemassvētku zvaigznēm. Priecājieties
bērniem līdzi, tikai neaizmirstiet pajautāt pantiņu!

ar kristāliem

11,30€

Auskari

ar sudraba
pārklājumu un
Swarovski kristāliem

ar kristāliem

6€

Auskari

ar Swarovski kristāliem
un sudraba pārklājumu

23,50€

24,50€

Gredzens

ar Swarovski
kristāliem

Sprādzītēm, bērnu
piespraudēm un matu
rotājumiem

17,80€
Auskari

ar rodija pārklājumu
un Swarovski
kristāliem

19€

Pildspalva

– 25%

Aproču pogas
ar kaklasaites
saspraudi

Auskari ar

19€

Swarovski kristāliem

17,60€

“Loom Band”
gumijas, 200 gab.

1€

0,15€

“Vincento” piedāvā iegādāties spilgtas dāvanas visai ģimenei. Izrādiet
īpašu uzmanību Ziemassvētkos ar Swarovski kristāliem viņai vai piemek
lējiet vīrišķīgu aksesuāru viņam. Ieprieciniet bērnus ar krāsainu bižutēriju,
bet vecmāmiņu – ar smalku šallīti. Te ir kur izvērsties gan lielu, gan mazu
dāvanu pircējiem.
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EMBRACE
kosmētika
“Sunny Side Of Me”
Smaržūdens ķermenim,
dušas želeja, ķermeņa losjons,
ķermeņa skrubis
Katrs – 1,69€

1,29€

Skuveklis AEG
19,95€

14,95€
Dekoratīvas
ziepes – rozītes
2,49€

Veikalā “SuperAction” atradīsiet visdažādākās dāvanas, kas iepriecinās
visu ģimeni. Mājas preces, preces skaistumam un interjeram, dažādi svētku
dekori, preces bērniem un svētku aksesuāri. Galvu reibinošā dažādība ļaus
izvēlēties dāvanu gan lielam, gan mazam, gan svētkiem, gan ikdienai.

1,99€

Dāvanu komplekts
roku kopšanai
5,99€

4,95€

Dārglietu lādīte
215x155x140 mm
21,49€

Briļļu futrālis
5,95€

2,99€

14,99€

Fotorāmis (2 veidi)

Gleznošanas
komplekts

6,95€

Šautriņu
spēle

Porcelāna krūze

17,95€

2,99€

ar Ziemassvētku
tematiku (2 veidi)
5,95€

1,49€

2,99€

Klucīšu spēle
“Tornis”

Šokolādes
fondī
komplekts

Gleznošanas
komplekts

9,95€

ar Ziemassvētku
tematiku (2 veidi)
3,99€

14,95€

12,75€

7,95€

Dambrete un
šahs

1,99€

Fotorāmis
11 fotogrāfijām
18,95€

6,95€

17,95€

14,99€

12,99€

Kūku formas
3 gab.

6,95€

Flīsa pleds

5,95€

120 x 150 cm
4,99€

Plakāts
“Runājošā
ābece”

Daudzveidīgi
valkājama šalle
Ballīšu aksesuārs –

27,95€

19,99€

9,99€

kaklasaite
(35 cm)
2,99€

2,49€

38 cm

kaklasaite
tauriņš
1,89€

Pērlīšu
komplekts

2,99€

Šokolādes
konfektes
400 g
5,95€

3,99€

6,99€

Plīša spilvens
“Pūce”

Ballīšu aksesuārs –

3,99€

3,99€

8,95€

1,29€
Kurpīte
rotaslietām
(7 nodalījumi)

1,99€

5,99€
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Apkaimes ziņas
Rīgas dome ziņo –
Ziemassvētku egļu ceļš
tuvosies arī Mežciemam

Festivāla ideja sakņojas intriģējošā leģendā par Rīgu
kā vietu, kur 1510. gadā pilsētas tirgus laukumā pirmo reizi Eiropas vēsturē Melngalvju ordeņa pārstāvji
izrotājuši Ziemassvētku egli. Paredzams, ka šogad
Ziemassvētku egļu ceļš aizvīsies pavisam tuvu Mežciemam.
Visus festivāla objektus, sākot ar festivāla pirmo nedēļu, būs iespējams apskatīt, izmantojot īpaši sagatavotu festivāla ceļvedi – karti, kura atrodama interneta
vietnē www.eglufestivals.lv, kā arī drukātā veidā tā
būs pieejama Rīgas Tūrisma informācijas centros.

Rīgas dome turpina aizsākto Ziemassvētku egļu
ceļa veidošanas tradīciju un jau septīto gadu pēc
kārtas īsteno šo festivālu. Šogad festivāls notiks
no 4. decembra līdz 10. janvārim. Tā mērķis ir radīt
Rīgas Ziemassvētku noformējumu, akcentējot radošas izpausmes pilsētvidē.

Avots: www.liveriga.com

Vai zini kādu tievēšanas metodi īsā laikā?
Apmeklē “Oxy Club” un uzzini!

Grūti atlicināt pietiekami daudz laika sportošanai un sevis uzturēšanai
formā? Mums ir risinājums, kā, sportojot tikai 30 minūtes, iegūt
maksimālu efektu – strauju liekā svara zudumu, ķermeņa problēmzonu
uzlabošanu un acīm redzamu celulīta samazināšanos.
Lai maksimāli ātri sasniegtu treniņu rezultātu, “Oxy Club” piedāvā
izmantot mūsdienīgus vakuuma trenažierus ar infrasarkano gaismu.
Piedāvājam apmeklēt mūsu moderno solāriju tirdzniecības centrā
“Mežciems”. “Oxy Club” solāriju iekārtas vienmēr tiek savlaicīgi
apkalpotas, lai sniegtu jums iespēju iegūt visskaistāko iedegumu Rīgā!
Mēs rūpējamies, lai ikviens klients, kas ienāk “Oxy Club”, tiešām justos
gaidīts un mūsu personāla aprūpēts.
Vairāk uzzināsiet, apmeklējot www.oxyclub.lv.
Rakstiet mums: info@oxyclub.lv.

rūpnīcas veikalā

svaigs un dzīvs kvass

Atlaide
–
%!

40

rī
a
c
Pēr āko
lab u!
al

Akcijas periods: 15.12.–31.12.2015.

Informējam par mūsu jauno akciju – vakuuma trenažiera 20 apmeklēju
mi – tikai 80 EUR.
Akcija: 15.12.–31.12.2015.
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AKCIJA! 1+1
Pasūtot vienu 30cm picu,
otru (lētāko) saņemsiet
BEZ MAKSAS!

garšīgas

30 cm picas

atlaides nesummējas, bezmaksas piegāde Rīgā, ja pasūtījuma summa ir € 15 un vairāk

www.cancan.lv

No 17. līdz 23. un
no 28. līdz 30. decembrim
vairums veikalu gaitenī starp B un C ieeju
strādās līdz plkst. 21.00.

Tirdzniecības centra adrese:
Rīgā, Biķernieku ielā 143

(Hipokrāta un Biķernieku ielas krustojums)
Jautājumiem un ierosmēm: info@tcmezciems.lv

Akcija spēkā līdz 31.01.2016

Atlaide
juvelierizstradajumiem
Akcija spēkā 01.12.–31.12.2015.

80007788

