
APKAIMES AVĪZE2015. gAdA MArtS

Aizpildiet anketu un saņemiet 
4 eiro kuponu, kuru varēsiet 
iztērēt jebkurā no deviņiem 
veikaliem no 4. līdz 6. aprīlim.

Kā tērēsiet mūsu dāvanu?
Deviņas dažādas iespējas t/c „MežcieMs”!
1. 2. 3.Izgrieziet 

šo sludinājumu. 
Uzrādiet to 4. aprīlī 
laikā no 10.00 – 20.00 
pie reģistrācijas galda 
t/c  „MEŽCIEMS” (telpā  
starp veikaliem  „Tommy 
Toys” un „Iļģuciema kvass”).

Sveicināti! 
Ir patiess prieks, ka esat pamanījuši un patla-
ban lasāt Mežciema apkaimes avīzes pirmo nu-
muru. Avīzes izveides iniciatori un autori esam 
mēs – jaunais tirdzniecības centrs „Mežciems”.  
Noteikti esat ievērojuši, ka atrodamies Biķer-
nieku un Hipokrāta ielu krustojumā. 

Mums šķiet, ka mūsdienās tirdzniecības centrs nav 
tikai vieta, kur iegādāties vajadzīgās preces, bet tas 
kļūst arī par atpūtas un izklaides vietu, ļaujot aiz-
mirst par ikdienas steigu. Tieši tāpēc mēs vēlamies 
būt ne tikai vieta, kur ērti un izdevīgi iepirkties, bet 
piedāvāt iespēju svinēt svētkus.
Esam iecerējuši sarūpēt ne tikai interesantu tradi-
cionālo svētku svinēšanu, bet arī organizēt īpašus, 
vēl nepieredzētus Mežciema apkaimes iedzīvotā-
jiem veltītus pasākumus, jo vēlamies radīt Mežcie-
ma kopības auru.

Kopš tirdzniecības centra atvēršanas esam jau orga-
nizējuši gan Valentīna dienas svinības, gan 8. mar-
tam veltītus svētkus. 
Mūsu tuvākajos plānos ietilpst plašas Lieldienu svi-
nības – ar olu ripināšanu, Lieldienu zaķiem un citiem 
jaukiem pavasara pārsteigumiem. Pāršķirot kalen-
dāru vēl uz priekšu, redzam tuvojamies Līgo svēt-
kus. Šo uzskaitījumu varētu vēl turpināt, taču katrā 
ziņā svētki būs! Tos vēlamies svinēt kopā ar ikvienu 
Mežciema un tā apkaimes iedzīvotāju, piedāvājot 
atbilstošas aktivitātes.
Gan šajā, gan nākamajos avīzes numuros turpinā-
sim Jūs informēt par gaidāmajiem tirdzniecības 
centra pasākumiem. Informācija par tiem būs lasā-

ma arī tirdzniecības centrā „Mežciems”. Avīzē 
iekļausim arī citas ziņas par Mežciemā un tā 
apkārtnē svarīgāko.

Uz tikšanos!
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Kuponu var iztērēt jebkurā no šiem deviņiem veikaliem: 

Šis kupons ir derīgs, arī 
iegādājoties preces ar atlaidi.



2015. gada marts

tirdzniecības centrs
2

No Veikals Pakalpojumi
01 SUPEr ACTIoN Prēces 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
06 MIMIKo Korejas kosmētikas veikals
07 DroGAS Preces veselībai, skaistumam, mājai
08 ArLABUNAKTI Gultas veļa un tekstils 
10 ILGEZEEM Alus, kvass 
12 ToMMY ToYS rotaļlietas

13 oXY CLUB Solārijs,vakuumtrenažieris 

14 VEroNA Skaistumkopšanas salons 
16 DINo Zoo Zoo preces

No Veikals Pakalpojumi
17 EcoDumas Elektroniskās cigaretes
18 ProNTo MoDA Apģērbu veikals
19 Klērs Profesionālo skaistumkopšanas līdzekļu veikals
20 LMT Telekomunikāciju pakalpojumi
21 Alise Ziedi, telpaugi, baloni
22 Jahonts Juvelierizstrādājumi
23 Medelens Produkti veselībai un skaistumam
24 BTA Apdrošināšana
25 CANCAN PIZZA Picērija
26 MAXIMA Pārtikas produktu un rūpniecības preces

Darbalaiks 800–2200

Darbalaiks 900–2100
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IEEJA
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Tirdzniecības 
centra plāns

P I Z Z A P I Z Z A

Pantone 172
C/0 M/70 Y/100 K/0
R/247 G/73 B/2
#F74902

Pantone 201
C/0 M/100 Y/70 K/24
R/167 G/2 B/62     
#A80C35

Pantone 1585
C/0 M/55 Y/100 K/0
R/249 G/107 B/7       
#F96B07

Pantone 186
C/0 M/100 Y/80 K/5
R/206 G/17 B/38      
#CE1126

Black 7
C/10 M/10 Y/10 K/92
R/54 G/51 B/53
#333333

CMYK

Latvijas Mobilais Telefons
Logotips
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Apkaimes ziņas

Mežciemu var dēvēt par vienu no viszaļākajām un 
ūdeņiem bagātākajām rīgas apkaimem – īsta mie-

ra osta, kas atrodas pavisam netālu no galvaspilsētas 
centra. 

Līdz 1934. gadam Mežciems bija mazstāvu apbūves 
rajons bijušā Dreiliņu pagasta Burharda muižas robe-

žās, taču minētajā gadā Mežciema ziemeļu daļa tika pie-
vienota rīgas pilsētai, 1974. gadā – arī dienvidu daļa. Šis 
gads ir arī saistāms ar tās Mežciema apbūves tapšanu, 
kas ir redzama pašlaik. 

Dzīvojamā rajona organizācijas detālplāns ir izstrā-
dāts 1971. gadā, bet daudzstāvu dzīvojamais rajons 

uzcelts no 1975. līdz 1986. gadam. Padomju laikā dzī-
vokļi te tika dalīti māksliniekiem, mediķiem, VEF, „rīgas 
manufaktūras”, „Alfas” un „rīgas Vagonu rūpnīcas” strād-
niekiem. Līdz ar daudzstāvu dzīvojamo māju celtniecī-
bu tapa arī rīgas Austrumu klīniskā universitātes slim-
nīca jeb „Gaiļezers”. 

Mežciema apbūve ir izstiepta šaurā joslā, to no trim 
pusēm ieskauj mežs. Tas arī izskaidro apkaimes no-

saukuma izcelsmi. 

Mežciemam līdzās atrodas Biķernieki, kuru nosau-
kums ir ļoti sens. Biķernieku zemniekiem tolaik pie-

derēja nelielas sētas ar maziem, smilšainiem vai purvai-
niem laukiem un pļavām, tāpēc iztikas nodrošināšanai 
zemnieki zvejoja Juglas ezerā. 16.–17. gs. mijā vietējie 
zemnieki bija izveidojuši savu zvejnieku apvienību – ģil-
di, kuras atribūts bija amata biķeris, no kā, iespējams, ir 
cēlies Biķernieku nosaukums (agrāk – Biķeri). 

 Informācija no www.apkaimes.lv

Lieldienu svinēšana 
tirdzniecības centrā 
„Mežciems”
Pavisam drīz klāt būs pavasara 
saulgriežu svinības – Lieldienas. 
Tās ieskandināt aicina tirdzniecī-
bas centrs „Mežciems”, kas 5. ap-
rīlī ir sarūpējis aizraujošu svētku 
programmu, īpaši piedomājot par 
mazākajiem Mežciema apkaimes 
iedzīvotājiem. Ikvienu tirdzniecī-
bas centra apmeklētāju laikā no 
plkst. 12 līdz 18 ar saldumiem cie-
nās Lieldienu zaķi, mudinot iesais-
tīties olu ripināšanas sacensībās, 
kas notiks centra iekštelpās. Pagal-
mā laikā no plkst. 12 līdz 16 bērni 
ponija mugurā varēs doties nelie-
lās bezmaksas izjādēs. Laipni lūgti! 

Izbaudi brīvdienas 
kopā ar Sūkli Bobu 
„Maxima” veikalā!
Sestdien, 4. aprīlī, „Maxima” XX vei-
kalā laikā no plkst. 13 līdz 15 vie-
sosies Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 
kopā ar savu draugu Patriku, lai ie-
priecinātu mazos veikala apmek-
lētājus. Bērni varēs piedalīties da-
žādos konkursos un spēlēs kopā ar 
jautro Sūkli Bobu Kvadrātbiksi un 
viņa draugu Patriku. Šīs akcijas lai-
kā klienti par katriem iztērētajiem 
10 eiro saņem BEZMAKSAS dāva-
niņu – vienu virpuļu komplektu, 
kurā ietilpst divi virpuļi. Pircēji sa-
ņem vēl arī papildu virpuļus, ja ie-
gādājas īpašās akcijas preces. Par 
katru pirkumu 10 eiro vērtībā pir-
cēji saņem vienu bonusa punkta 
uzlīmi. Savukārt, sakrājot tikai čet-
ras bonusa uzlīmes un ielīmējot 
tās bukletā, klienti par īpašu cenu 
var iegādāties Sūkļa Boba Kvad-
rātbikša vai kādu no viņa draugu 
mīkstajām rotaļlietām. Akcijas pe-
riods: no 10. marta līdz 20. aprīlim.

Lielā talka 
arī Mežciemā
Katru pavasari par ikgadēju tradī-
ciju jau kļuvusi Lielā talka. Šogad 
tā notiks 25. aprīlī no plkst. 9 līdz 
15. Arī Mežciems un tā tuvākā 
apkaime tiks saposta. Pulcēša-
nās laiki un talkošanas vietas no  
26. marta būs apskatāmas mājas-
lapā: www.talkas.lv.

Mežciema 
pamatskolas 
ziņas
21. aprīlī un 19. maijā skola aicina 
nākamā – 2015./2016. – mācību 
gada pirmklasniekus kopā ar ve-
cākiem iepazīties ar skolu un sko-
lotājiem. 

„Rīgas namu 
pārvaldnieks” ziņo 
No 26. marta SIA „rīgas namu 
pārvaldnieks” organizēs vairākas 
informatīvās dienas. Interesenti 
varēs iepazīties ar dzīvojamo māju 
siltināšanas aktualitātēm – uzzi-
nāt, kas ir energoaudits un kāpēc 
tas ir nepieciešams, kā arī noskaid-
rot siltinātas mājas priekšrocības 
un ieguvumus.

16.04.2015. 
no plkst. 15:00 līdz 18:00

“Pļavnieki”, 
 Zāle iecirkņa „Pļavnieki” telpās

A.Deglava ielā 106 k-4, Rīgā

23.04.2015. 
no plkst. 15:00 līdz 18:00

“Purvciems”
Zāle iecirkņa „Pļavnieki” telpās

A.Deglava ielā 106 k-4, Rīgā
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Interesanti fakti par 
Mežciemu un tā apkaimi 
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Vai zināji?
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SuperAction_129x128_Serega.pdf   1   2015.03.16.   10:37:45

SOLĀRIJU 
UN VAKUUMA 
TRENAŽIERU 
STUDIJA

Darba dienās no 9–22.00,  brīvdienās no 10–19.00. 

IZMĒĢINI VAKUUMA TRENAŽIERI 10 min. BEZ MAKSAS!

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME 

Ķiršu alus alk.5.5%

Dzērveņu alus    
                                          alk.5.0%

2.991.0 l
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iZLeJAMAiS ALUS

• Visu veidu matu griezumi un veidošana 
 (cena sākot no 16 EUR);
• visa veidu matu krāsošana ar kvalitatīvām matu 
 krāsām ALOXXI (cena sākot no 20 EUR);
• matu griezumi vīriešiem 
 (cena sākot no 10 EUR);
• matu griezumi bērniem (cena sākot ar 8 EUR);
• hair tatoo (cena sākot no 10 EUR);
• ārstniecības procedūras matiem ar „Hantensis” – 
 matu ārstēšana ar infrasarkanajiem stariem un 
 ultraskaņu (cena sākot no 25 EUR);
• manikīrs ar „Gelish” (cena sākot no 17 EUR);
• pedikīrs ar „Gelish” (cena sākot no 28 EUR).

Darba laiks: 
darba dienās un sestdienā 10-21, svētdienā 10-19

JAUNUMS! Japāņu manikīrs (no 16 EUR),
SPA manikīrs un pedikīrs, vizāžista pakalpojumi.

ATLAIDES PENSIONĀRIEM!

TĀLRUNIS 
IEPRIEKŠĒJAM 

PIERAKSTAM 29602008
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Atlaide visiem 
juvelierizstradajumiem

Akcija spēkā no 01.04.-30.04.2015.

Uztura bagātinātāji
Kosmētika 

 (ārstnieciskā un profi laktiskā)

Higiēnas preces
Medicīnas preces 

un medicīniskās ierīces
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Ziedi un TeLPAuGi
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Iegādājies gardu maltīti  
savam svētku galdam!
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Kontaktinformācija 
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.

TommyToys_Logo.pdf   1   2015.03.16.   10:47:29

Pērc jebkuru rotaļlietu un 
saņem otru pirkuma puscenas 

apmērā bez maksas!

Akcija ir spēkā līdz 30.04.2015.

Izīrējam divas pēdējās 
brīvās tirdzniecības vietas 
t/c „Mežciems” Biķernieku ielā 143, 
telpu platība – 29,3 m2 un 27,8 m2. 

Nepalaid garām 
sava biznesa iespēju!

Lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 

+371 2 943 75 22
IEEJA IEEJA

IEEJA

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

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. Brau-
cot ar 16., 21. vai 31. autobusu, jākāpj 
ārā pieturā „Ratnieki”,  
bet braucot ar 14., 18. trolejbusu 
vai 204. un 263. mikroautobusu – 
„Hipokrāta iela”.

Fakti par t/c „Mežciems” 
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S. Eizenšteina iela

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” uz  t/c “Mežciems”

t/c «MežcieMS»


