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Sveiki!
Klāt ir otrais Mežciema avīzes izdevums. Šoreiz –
pavisam vasarīgs! Kā gan citādi, ja vasara ar visiem
tās priekiem un iespējām vienmēr ir tik gaidīta.
Vai esat tai gatavi? Mēs, tirdzniecības centrs “Mežciems”, Biķernieku ielā 143, esam!
Pārliecinieties par to paši, pāršķirstot šo izdevumu, un
iepazīstieties gan ar mūsu vasaras plāniem, gan vasaras jaunumiem, kas notiek Mežciema apkārtnē. Šajā
izdevumā esam apkopojuši arī atpūtas iespējas un
padomus, kā padarīt šo atpūtu interesantu un drošu.
Ja galvenie pavasara svētki mums bija Lieldienu svinības – ar ponijiem, zaķiem un olu ripināšanu, tad par
galvenajiem vasaras svētkiem noteikti jāuzskata Līgo
vakars un Jāņu diena! Laipni gaidīti tirdzniecības centrā “Mežciems” – gan svētkos, gan ikdienā!
Uz tikšanos!

Ticējumi par Līgo un Jāņu dienu

Momentloterija!

No 19.06. līdz 19.07.2015.
Veiciet pirkumu vismaz 10 EUR
vērtībā kādā no šiem veikaliem:
“Super Action”, “Lindo, “Datoru ātrā palīdzība”,
“Optio optika”, “Siberika”, “Drogas”, “Dino Zoo”,
“Verona”, “Oxy club”, “Ilgezeem” rūpnīcas veikals,
“Tommy Toys“, “Ar labu nakti!”

Jums ir iespēja
laimēt vērtīgas balvas

UZREIZ!

NU
D ĀVA

KART

E

Balvu fonds:

D AVA

NU K
ART

E

„Super Action”
dāvanu karte 150 EUR vērtībā
„Siberika”
dāvanu karte 50 EUR vērtībā
„Lindo”
dāvanu karte 20 EUR vērtībā (5 gab.)
„Dino Zoo”
dāvanu karte 7 EUR vērtībā (3 gab.)
Dino Zoo krūzīte (10 gab.)
„Optio”
dāvanu karte 20 EUR vērtībā
„Verona”
dāvanu karte 20 EUR vērtībā
Loterijas noteikumi: www.tcmezciems.lv.

Loterijas atļaujas numurs: xxx

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vasaras saulgriežos plūktās jāņuzāles der visām slimībām.
Lai nebūtu jāstrīdas, Līgo vakarā jārunā ar kaimiņienēm.
Jāņu naktī lopi pusnaktī runājot par cilvēku likteni.
Jāņu naktī jāsviež ābelē ozola vainags – cik reizes vainags
krīt zemē, tik gadu vēl līdz precībām.
Jāņu naktī meitām jānoģērbjas kailām un jāuzliek galvā rožu
vainags. Kurš puisis meitu noķers, tas būs viņas nākamais vīrs.
Jāņos jālec pār ugunskuru, tad ir laba raža un vasarā nekožot odi.
Kas Jāņu naktī redz ziedam papardi, var izteikt vēlēšanos – tā piepildīsies.
Ja Jāņu naktī iet rasā vārtīties, tad skaistums un veselība iemantota visai dzīvei.
Ja Jāņu vakarā meita skatās ezerā, tad ūdenī var redzēt precinieka atspulgu.

Ieskandināsim Līgo svētkus
ar folkloras kopu „Skandinieki”!
Jau 19. jūnijā no 1600 līdz 2000
t/c „Mežciems”
Sadarbībā ar Iļģuciema kvasu –
kvasa un alus degustācijas.
Ikviens veikala apmeklētājs varēs
piedalīties atraktīvās rotaļās
folkloras kopas pavadībā.
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Tirdzniecības centra plāns

C

Tirdzniecības centrā „Mežciems” var atrast visu nepieciešamo katrai gaumei un vajadzībai.
08

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

02
09

Skaistumam, veselībai un dzīvesstilam preces atradīsi veikalos un salonos:
„Siberika”, „Optio”, „Drogas”, „Oxy Club”, „Verona”,
„Mimiko”, „Klērs”, „Jahonts”, „Medelens”.
Mazajiem mīluļiem patiks apmeklēt veikalus: „Tommy Toys” un „Dino Zoo”.
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11
04

Vēl piedāvājam „Lindo Grupas” apģērbu tīrīšanu un veļas mazgāšanu,  
„Datoru ātro palīdzību”, LMT un BTA apdrošināšanu.
Savukārt gardu maltīti vai dzērienus variet nobaudīt „Cancan pizza” vai „Ilgezeem”.

12
13
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Pārtikas un citas preces – veikalā „Maxima”.
06

14

07

16

Darbalaiks 900 – 2100
Nr.
01
02

Pakalpojumi
Preces mājai, dārzam un bērniem
Apģērbu tīrīšana un veļas mazgāšana

04
05
07
08
10
12

Veikals
Super Action
LINDO GRUPA
Datoru ātrā
palīdzība
OPTIO
SIBERIKA
DROGAS
AR LABU NAKTI
ILGEZEEM
TOMMY TOYS

13

OXY CLUB

Solārijs, vakuumtrenažieris

14
16

VERONA
DINO ZOO

Skaistumkopšanas salons
Zoopreces

03

Veikals
EcoDumas
MIMIKO
Klērs
LMT
Jahonts
Medelens
BTA
CANCAN PIZZA
MAXIMA XX

B

A

17

18

19

20

21

22

23

Datoru un citas tehnikas serviss, veikals
Brilles, kontaktlēcas, redzes pārbaude
Kosmētika un sadzīves ķīmija
Preces veselībai, skaistumam, mājai
Gultas veļa un tekstils
Alus, kvass
Rotaļlietas

Pakalpojumi
Elektroniskās cigaretes
Korejas kosmētikas veikals
Profesionālo skaistumkopšanas līdzekļu veikals
Telekomunikāciju pakalpojumi
Juvelierizstrādājumi
Produkti veselībai un skaistumam
Apdrošināšana
Picērija
Pārtikas produktu un rūpniecības preces

24

25

PIZZA

WC

Darbalaiks 800 – 2200
Nr.
17
18
19
20
22
23
24
25
26

Ieeja

Ieeja

26

PIZZA
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Praktiski padomi vasarai
Idejas aktīvai
vasaras atpūtai
Sauļošanās ābece

Orientēšanās
Biķernieku mežā
Kopā ar ģimeni kādā saulainā darbdienas vakarā vai brīvdienās ierosini izspēlēt orientēšanās spēli „Kurš
pirmais Biķernieku mežā atrod Bākas kalnu?”. Izrādās, tā ir divus metrus virs jūras līmeņa augsta kāpa,
kas atrodas teju Biķernieku meža
viducī. Līdzās tai ir Otrā pasaules
kara karavīru masveida kapi. Tā ir
brīnišķīga iespēja ar spēles paņēmieniem pašiem vai ģimenei kopā
ar bērniem izzināt vēstures liecības.
Romantiskās pastaigas
gar ezeriem
Mežciema viena no lielākajām bagātībām ir ezeri. Zināji, ka Mežciema teritorijā atrodas četri ezeri un
ka citās Rīgas daļās tik daudz ezeru nemaz nav? Linezers, Gaiļezers,
Dambjapurva ezers un Velnezers...
Brīnišķīgi pastaigu maršruti romantiskām un nesteidzīgām vasaras novakarēm.
Kalnu divritenis var noderēt

Šmerļa meža masīvs 1,9 km garumā un 1,3 km platumā starp Juglu,
Mežciemu un Biķernieku mežu.
To caurauž ļoti blīvs taku un mazu
meža celiņu tīkls, tādēļ šī ir iecie-

nīta iedzīvotāju pastaigu un velobraukšanas vieta.
Izmēģiniet jaunu sporta veidu

Tā varētu būt nūjošana, skriešana,
sprints, lēnas vai ātras pastaigas,
velobraukšana, skrituļošana... Tas
varētu kļūt par vienu no šīs vasaras
lielajiem izaicinājumiem. Pirmkārt,
sportot ir veselīgi, bet, otrkārt, kādēļ gan nesportot, ja Mežciemā ir
tik daudz iespēju trenēties dabiskā
vidē. Atliek vien izvēlēties – Biķernieku vai Šmerļa mežu. Bet varbūt
abus – vienu dienu vienu, bet citu
dienu otru? Lai izdodas!
Piedalieties īsākās nakts skrējienā
„No saulrieta līdz saullēktam”

Jau trešo gadu pēc kārtas Biķernieku kompleksās sporta bāzes
trases Motormuzeja aplī notiks
īsākās nakts skrējiens, kurā aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas
jautri un skrienot pavadīt īsāko
vasaras nakti no 19. uz 20. jūniju.
Īsākās nakts skrējiena organizētāji
aicina izmantot vasaras saulgriežu
laiku, lai aiznestu gaismu no saules rieta cauri naktij līdz saules lēktam. Starts – 19. jūnijā plkst. 22:21.
Vairāk informācijas
www.noskrien.lv.

Dodoties uz pludmali, neatņemamai pludmales somas sastāvdaļai
jābūt arī ādas tipam atbilstošam saules aizsargkrēmam ar SPF saules
aizsargfiltriem.
Vasarā saules stari ir gana intensīvi, tādēļ, lai neapdegtu un būtiskākais – lai nepakļautu savu ādu vēža riskam, lietojiet sauļošanās krēmus. Ja āda iedeg vidēji ātri un tai nav veselības problēmu, pietiks, ja
izvēlēsieties sauļošanās krēmu ar 20 – 25 SPF aizsardzību. Savukārt, ja
ādai ir tendence pigmentēties, ieteicams krēms ar 40 – 50 SPF. Noteikti izlasiet, vai sauļošanās krēms ir ūdens izturīgs vai arī to labāk atjaunot pēc katras peldēšanās reizes. Atcerieties – krēms sāk aizsargāt no
saules tikai pēc tam, kad tas iesūcies ādā.
Plānojot atpūtu pludmalē, izvairieties no intensīvām saules peldēm
karstākajās diennakts stundās, tas ir, – no plkst. 11:00 līdz plkst. 15:00.
Labāk uz pludmali doties agrāk vai vēlāk. Tāpat ādas veselībai patiks,
ja pēc sauļošanās to palutināsiet ar dziļi mitrinošu krēmu un dzersiet
daudz ūdens. Ja nu tomēr saulē sanācis nedaudz apdegt, tad ātrākā
palīdzība šādos brīžos ir pantenolu saturoši krēmi.

Cik ūdens jāizdzer karstā vasaras dienā?
Divi litri tīra ūdens – tā ir ieteicamā ūdens izdzeršanas norma dienā zemas fiziskās slodzes gadījumā, par kuru, šķiet, dzirdējis ikviens.
Bet, vai ar to ir pietiekami? Jaunākie pētījumi atklāj, ka tas, cik daudz
ūdens vajadzētu izdzert, atkarīgs no ķermeņa masas. Uz 1 ķermeņa kilogramu jāuzņem 30 ml ūdens. Ja cilvēks sver 60 kg, ikdienas ieteicamā ūdens izdzeršanas norma ir 1,8 l. Protams, jo svelmaināka vasaras
diena vai lielāka fiziskā slodze, jo vairāk ūdens jādzer. Tas, kā zināms,
palīdz organismam justies enerģiskam un možam, attīrīties no toksīniem, uzlabot asinsriti. Turklāt ar regulāru ūdens dzeršanu var samazināt kāri uz našķēšanos starp ēdienreizēm!

Makšķerē bez raizēm!
Makšķerējot Latvijas ūdeņos, nepieciešams iegādāties makšķerēšanas karti. 2015. gadā šīm kartēm ir mainījies dizains, taču cena saglabājusies iepriekšējā gada līmenī. Nopērkamas divu veidu kartes
– gadam un trīs mēnešiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada
11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
pielikumu Makšķerēšanas gada kartes maksa ir 14,23 EUR (ar PVN),
bet Makšķerēšanas īstermiņa karte (trim mēnešiem) ir 7,11 EUR (ar
PVN).
Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem.
Vairāk informācijas www.makskeresanaskarte.lv

Apkaimes ziņas
Rīgas namu
pārvaldnieks ziņo
Ir mainīts ikmēneša
pārvaldīšanas rēķinu
izskats
Jaunākā informācija Purvciema un Mežciema iedzīvotājiem. „Rīgas namu pārvaldnieks”
pāries uz jaunu rēķinu formu,
un pirmie, kas saņems jaunos
rēķinus, ir tieši Purvciema un
Mežciema iedzīvotāji. Šī dizaina
izmaiņa nodrošinās, ka rēķini
kļūs drošāki, uzticamāki un arī
vieglāk pārskatāmi.

Rīgas dome ziņo
Biķernieku mežā
izvietotas
rekomendējošas
zīmes suņu pastaigu
vietām
Pašvaldības uzņēmums „Rīgas
meži” Biķernieku mežā izvietojis
rekomendējošas zīmes, kas nosaka teritoriju, kurā iedzīvotāji aicināti vest suņus pavadā, un vietas,
kur to var darīt bez pavadas.
Mežā izvietotas zīmes „Tikai
ar pavadu!” un „Bez pavadas!”,
sadalot mežu zonās. Pa meža
perimetru meža apmeklētāji
aicināti turēt suņus pavadās,
bet dziļāk mežā mājdzīvniekus
var palaist arī vaļā. Zīmēm ir rekomendējošs raksturs, tomēr
iedzīvotāji aicināti rēķināties ar
teritorijas sadalījumu.
Avots: www.riga.lv

Šovasar jau XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki

Pasākumu programma:
6. jūlijs plkst. 14:00
Viesturdārzs – svētku ieskandināšana „Tikai saknes neatdod”
7. jūlijs plkst. 12:00
un plkst. 19:00
Ķīpsala – mūsdienu deju lielkoncerts „Tādi mēs es@m”
10. jūlijs plkst. 12:00
un plkst. 17:00,
11. jūlijs plkst. 11:00
Daugavas stadions – tautas
deju kolektīvu lielkoncerts
„Līdz varavīksnei tikt”

No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā notiks XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki, kuros šogad piedalīsies rekordliels dalībnieku skaits – 37 890 dalībnieku. Tas ir lielākais dalībnieku skaits
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēsturē.
Šajos bērnu dziesmu un deju svētkos piedalīsies arī vairāki bērnu
kolektīvi no Mežciema, piemēram, Rīgas Mežciema pamatskolas
TDK „Irbe” 1. un 2. grupa, Bērnu un jauniešu centrs „IK Auseklis”. Atbalstīsim savējos svētku laikā!

12. jūlijs plkst. 9:00
Dalībnieku svētku gājiens
(Vecrīga – Dailes teātris)
12. jūlijs plkst. 19:00
Mežaparka lielā estrāde –
noslēguma koncerts „Manā
dziesmā tu”
Visa pasākumu programma
http://dziedundejo.lv
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IZGRIEZ
ŠO KUPONU! UZRĀDI UN SAŅEM!
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Pirkumiem
virs 20 EUR

TommyToys_Logo.pdf 1 2015.03.16. 10:47:29

no 18.06. līdz 30.06.2015.

Visiem
pirkumiem
no 01.07. līdz 31.08.2015.
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Iegādājoties gultasveļas komplektu,
dāvanā – spilvens (50 x 70 cm)



 

Piedāvājums spēkā 20.06.2015. – 30.07.2015.

 

 

17. - 30.06.

Uzrādot šo kuponu,
par pirkumu virs 10 eiro
saņem dāvanu –
noderīgu produktu!
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Darba dienās 9–22.00, brīvdienās 10–19.00.

PIEDĀVĀJUMS TIKAI T/C “MEŽCIEMS”
“OXY” APMEKLĒTĀJIEM JŪNIJĀ:

Izmēģini

min.
UNIKĀLS 10
bez maksas
VAKUUMA
TRENAŽIERIS!
Vakuuma trenažiera abonements
20 apmeklējuma reizēm
tikai

200 eur

80 EUR

Klienta kartes cena
tikai

5 eur

2,50 EUR

eJAMAIS ALUS
L
Z
I

15% ATLAIDE
MATU GRIEZUMIEM
SIEVIETēM
PENSIONĀRIEM
ATLAIDES VIENMĒR!
Darbalaiks:
darbdienās un sestdienās 10-21, svētdienās 10-19
TĀLRUNIS
IEPRIEKŠĒJAM
PIERAKSTAM

29602008

Dzērveņu alus
alk.5,0%
Ķiršu alus alk.5,5%

2,99 1,0 l 5,99 2,0 l
3,85

7,40

Akcija spēkā no 22.06.2015. līdz 28.06.2015.

Laimīgās stundas jūlijā!
Svētdienās un pirmdienās
plkst. 10:00 – 14:00

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
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Akcijas periods no 15.06.2015. līdz 15.07.2015.

Atlaides uz

POSTQUAM

pretcelulīta un pretstriju
līdzekļiem no Spānijas

-25%
Klers
STUDIJA

PROFESIONĀLO SKAISTUMKOPŠANAS LĪDZEKĻU VEIKALS
Atlaides spēkā līdz 2015.gada 31.jūlijam

TIKS ATVēRTS JAUNS VEIKALS

postquam.indd 1

DRīzumā
tiks
atvērtI jauns veikals
Jūnija beigās
t/c „Mežciems”
26.05.2015

No 19.06.2015.

Atlaide visiem
juvelierizstradajumiem

16:05:07

DISAS FISH

Visplašākā dažādu
zivju ikru un citu jūras
delikatešu izvēle

Akcija spēkā no 01.06.-30.06.2015.
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10 000 preču dažādība –
veikalā „Super Action”
Veikalu „Super Action” 2008. gadā
ir dibinājis holandiešu uzņēmējs.
Šis ir ģimenes uzņēmums, kuram
Latvijā šobrīd pieder 15 veikali!
Mūsu pircēji bieži ir patīkami
pārsteigti par plašo preču
klāstu, kas mūsu veikalos
skaitāms 10 000 dažādās precēs. Mūsu uzņēmums nemitīgi
seko līdzi jaunākajām modes tendencēm,
tādēļ pie mums var iegādāties daudz pasaulē populāro preču. Līdzās bagātīgajam
produktu klāstam „Super Action” vienmēr

rūpējas par to, lai veikala klientiem tiktu piedāvātas tīkamas cenas. Šīs īpašības
mūs padara atšķirīgus no
citiem veikaliem, nodrošinot pircējiem patīkamu
un aizraujošu iepirkšanās
pieredzi.
Šis ir lielisks tirdzniecības centrs,
kurā cilvēkiem iegriezties, lai sagādātu sev
visu ikdienai nepieciešamo.
Gaidām ciemos!
E. Muurlinks, uzņēmuma direktors

Pēc iedeguma un ādas
tvirtuma uz „Oxy Club”
„„Oxy Club”” ir solāriju un vakuuma trenažieru studija, kas starp citiem Rīgas solāriju klubiem iekarojusi diezgan stabilu
vietu. „Oxy Club” Rīgā darbojas jau trīs gadus. Šajā laikā ir atvērtas 11 solāriju studijas
Rīgā un viena Daugavpilī.
Mūsu lielākais prieks un lepnums ir efektīvie vakuuma trenažieri, kuri īsā laika
periodā palīdz samazināt ķermeņa apjomu trīs problēmzonās: vēderam,
gurniem un kājām. Mūsu eksperti ievērojuši, ka viena
nodarbība
„ O x y
Club” va-

kuuma trenažierī aizstāj pat divu stundu
nodarbības fitnesa zālē.
Pie mums ir vismodernākie solāriji, starp
kuriem katrs klients atradīs savai gaumei
piemērotāko – no saudzīga līdz gana spēcīgam iedegumam.
Mūsu klienti ļoti novērtē „Oxy Club”
priekšrocību – pie mums vienviet var
apmeklēt gan solārija, gan trenažiera pakalpojumus, turklāt sevi paspēt iepriecināt var pat darbdienu
pusdienu pārtraukumā. Vakuuma
trenažiera nodarbība norit tikai
30 minūtes. „Oxy Club” devīze ir “„Oxy Club” – Tava
ideālā auguma noslēpums!”.
Gaidīsim Jūs ciemos!
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Kādēļ iepērkos t/c „Mežciems”?
Zenta Cakule, uz Mežciemu brauc iepirkties no Purvciema: „Uz Mežciema tirdzniecības centru braucu no Purvciema. Man patīk, ka ar mašīnu
varu izbraukt tikai cauri mežam un esmu jau klāt. Pie tirdzniecības centra ir laba satiksme, ērta piebraukšana un liela autostāvvieta. Ja izlemju uz veikalu doties ar sabiedrisko transportu, arī tad uz veikalu nokļūt ir ļoti ērti. Netālu no veikala ir
sabiedriskā transporta pietura. Man patīk Mežciema tirdzniecības centrs, jo tas ir gaišs un plašs, klientam ērti izvietots. Arī
pavisam mazajos veikaliņos ir viegli piekļūt precei un to var apskatīt, nesatraucoties, ka kaut kas nejauši var apgāzties. Es bieži iegādājos produktus
ar atlaidēm. Man ļoti patīk veikals „Super Action” – tajā par labām cenām var
nopirkt dažādas interesantas preces. Tāpat man ļoti patīk sadzīves ķīmijas
veikals „Siberika”, kurā visi saimniecībā vajadzīgie produkti ir vienviet. Mežciema tirdzniecības centrā ir ļoti plašs veikalu piedāvājums – ir gan preces
dzīvniekiem, gan mājsaimniecībai”.
Māra Liepiņa, Mežciemā dzīvo astoņus gadus: „Priecājos, ka Mežciemā mana
ģimene dzīvo tuvāk dabai. Tomēr pilsētas labumi, kā arī iespēja iegādāties ikdienai nepieciešamās preces netālu no
mājām mums ir ļoti svarīgi. Pirms dažiem gadiem šī veikala
vietā vēl bija nesakārtots, aizaudzis zemes gabals ar dažām
pamestu ēku drupām, bet uz veikalu bija jābrauc cauri mežam vai jānes smagi iepirkumu tīkliņi no otras Mežciema
puses veikaliem. Kad biju piemirsusi nopirkt kādu preci vai
produktu pilsētā, to nebija iespējams iegādāties tuvāk mājām. Tāpēc šo
veikalu mana ģimene ļoti gaidīja. Esam ieguvēji, jo tagad mums ir plašākas iespējas iegādāties ierastās preces visai ģimenei un tuviniekiem,
mājdzīvniekiem, saimniecībai, iztīrīt apģērbu vai apmeklēt solāriju tuvāk
mūsu mājām. Esmu ievērojusi, ka līdz ar jaunā konkurenta parādīšanos arī
citi veikali Mežciemā ir sasparojušies un lutina mūs ar jauniem piedāvājumiem. Tagad varu paļauties uz šī veikala piedāvātajām iespējām, jo zinu,
ka varēšu šeit gan nopirkt dāvanu saviem tuviniekiem, gan visu nepieciešamo ikdienai un svētku galdam.”
Jeļena Solovjova, Mežciema iedzīvotāja: „Šī veikala apmeklējums man ir ļoti
ērts, jo varu ātri iepirkties darbdienas vakaros pa ceļam uz mājām. Tā kā ikdienā braucu ar automašīnu, man ir svarīgi, lai pie
veikala varētu ērti auto novietot stāvvietā un iegādāties pārtiku un saimniecības preces. Esmu ievērojusi, ka šajā lielveikalā
ir arī vairāki mazi veikaliņi. Vasarā, kad būs vairāk brīva laika,
esmu ieplānojusi iepazīties ar to piedāvājumu.”
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Fakti par t/c „Mežciems”
Centrs atrodas Mežciema dienvidu
daļā, Biķernieku un Hipokrāta ielas
krustojumā, Biķernieku ielā 143.
Kopējā tirdzniecības platība ir 5000 m2,
lielāko daļu no tās aizņem „Maxima
XX”. Kopējā ēkas platība 7000 m2.
Brauciens ar savu auto no Rīgas centra
līdz t/c „Mežciems” aizņem aptuveni
15 minūtes.
Attālums no Rīgas centra līdz
tirdzniecības centram ir 8 km.
Ērta piebraukšana pie
tirdzniecības centra no
visiem virzieniem.
Autostāvvietu skaits – 225.
Līdz t/c „Mežciems” var nokļūt arī ar
sabiedrisko transportu. Braucot ar 16.,
21. vai 31. autobusu, jākāpj ārā pieturā
„Ratnieki”, bet, braucot ar 14., 18.
trolejbusu vai 204. un 263. mikroautobusu, – „Hipokrāta”.

Kur zvanīt ārkārtas gadījumos?
112
112
110 vai 112
113 vai 112
114
80200404

Glābšanas dienests
Ugunsdzēsēji
Policija
Ātrā medicīniskā palīdzība
Gāzes avārijas dienests
Elektrotīklu bojājumi

115, Jūras meklēšanas un
67323103, glābšanas koordinācijas
29476401 centrs
Krīzes telefons (psiholoģiska
67222922 palīdzība krīzes situācijās
24 h diennaktī)

Kontaktinformācija

t i r d z n ie c ī b as C E NTR S

Vēlamies avīzē rakstīt par aktualitātēm Mežciema
apkaimē un tirdzniecības centra „Mežciems” jaunumiem,
kā arī apskatīt jautājumus, kas interesē iedzīvotājus.
Tāpēc labprāt gaidām ierosinājumus un priekšlikumus
par tirdzniecības centra darbību un tēmām avīzes ziņām.
Lūgums tos sūtīt uz e-pastu: info@tcmezciems.lv
Vairāk informācijas par t/c un aktuālajiem piedāvājumiem:
www.tcmezciems.lv

