
MUMS IR LABI

ŠEIT BŪT
Labdarības izsole 

8. decembrī plkst. 16 
Vecrīgā, Klostera ielā 5, Svētās Ģimenes mājā

MĀKSLAS DARBU KATALOGS 

Izsoles darbi apskatāmi klātienē 
izstādē Vecrīgā, Klostera ielā 5, Svētās Ģimenes mājā

no 15. novembra līdz 7. decembrim



Esam pagodināti aicināt uz otro labdarības izsoli 
Mieram tuvu Solidaritātes fonda atbalstam

Katalogā skatāmie mākslas darbi tiks izsolīti labdarības izsolē 8. decembrī Vecrīgā, Klostera 
ielā 5, Svētās Ģimenes mājā. Izsoles sākums plkst. 16. Uzkodas un šampanietis no plkst.15.30. 
Pasākuma gaitā arī tikšanās ar māksliniekiem, koncerts un loterija. Aicinām pavadīt dzirkstošu 
pēcpusdienu mākslas, mūzikas un labestības gaisotnē, kā arī iegūt savā īpašumā lieliskus 
latviešu mākslas darbus, vienlaikus atbalstot labdarību. 

Nosolot mākslas darbu, Jūs ne tikai kļūsiet par tā īpašnieku, bet arī par cerības un 
iepriecinājuma nesēju cilvēkiem grūtībās. Izsoles ienākumi būs atbalsts “Mieram tuvu 
Solidaritātes fondam” – nodibinājumam, ar kura starpniecību ik mēnesi aptuveni tūkstotis 
cilvēku slimnīcās, cietumos, veco ļaužu namos un citviet bez maksas saņem izdevumu 
“Mieram tuvu”, Dieva Vārdu katrai dienai. 

Kalendārs 
Darbi, kas šī gada izsolē piedalās, publicēti arī skaistā kalendārā 2019. gadam. Ja izlemsiet 
izsolē piedalīties, Jums ne tikai būs iespēja iegādāties mākslas darbu oriģinālus – skaisto 
kalendāru ar mākslinieku autogrāfiem Jūs saņemsiet kā dāvanu.

Izstāde
Apskatīt mākslas darbus ir iespējams arī klātienē – izstādē Svētās Ģimenes mājā no  
15. novembra līdz 7. decembrim darba laikā. 

Lai piedalītos izsolē, nepieciešama reģistrācija
Lai reģistrētos izsolei, lūdzam uzticēt savus personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu 
un adresi), atsūtot tos uz e-pasta adresi mt@mieramtuvu.lv. Dalības maksa izsoles saviesīgajā 
pasākumā ir 25 EUR. Šo ziedojumu kā apliecinājumu līdzdalībai izsolē lūdzam pārskaitīt 
“Mieram tuvu Solidaritātes fondam”, reģ. nr. 50008109231, Swedbank, HABALV22, 
LV 66 HABA 055 101 541 36 81, ar norādi “Izsolei”. Šī summa būs pirmā iemaksa Jūsu nosolīta 
mākslas darba pirkumam. Izsoles dienā reģistrācijas maksa būs augstāka, tādēļ aicinām 
neatlikt reģistrāciju uz pēdējo brīdi. 
Neskaidrību gadījumā priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem. Tālr.: 26 672 531, 67 148 336, 
e-pasts: mt@mieramtuvu.lv

Sirsnīgi pateicamies Jums par gatavību ar savu dāsnumu atbalstīt “Mieram tuvu” labdarības 
un evaņģelizācijas darbu! Jo īpaši sirsnīgs paldies par atsaucību visiem māksliniekiem!

Vienmēr Jūsu 
“Mieram tuvu”
Dieva Vārds katrai dienai

mieram tuvu
Solidaritātes fonds



Džemma Skulme

“Kariatīde” 
20. gs. 90. gadu sākums

72 x 100 cm
papīrs, akvarelis



Guna Millersone

“Ziemassvētki”
 2016

80 x 60 cm
audekls, eļļa



Aiga Kalniņa

“Saldais sapnis”
 2016

109,2 x 80,6 cm
audekls, akrils



Ērika Kumerova

“Trīs tulpes”
2014

90 x 60 cm
audekls, eļļa



Ērika Kumerova

“Novakare Kuldīgā”
 2014

60 x 80 cm
audekls, eļļa



Linda Freiberga

“Iepriecinājums”
2018

70 x 60 cm
audekls, eļļa



Jānis Purcens

“Ignācijs”
2013

115 x 90 cm
audekls, eļļa



Alberts Pauliņš

“Slocene”
2016

60 x 80 cm
audekls, eļļa



Signe Vanadziņa

“Katrs rīts ir citādāks”
2015

40 x 60 cm
audekls, jaukta tehnika



Laura Blumberga

“Katram mākonim zelta maliņa”
2018

115 x 115 cm
kartons, akrils, folija plāksnītes



Modris Sapuns

“Lieldienu mielasts”
2013

70 x 50 cm
kartons, akrils



Dina Ābele 

“Marija ar Hostiju”
 2018

60 x 40 cm
koks, akrils



Dina Ābele 

“Lūgšana kā mierīgs plūdums”
2017

100 x 70 cm
audekls, akrils



Elizabete Melbārzde 

“Venēra”
2018

100 x 100 cm
audekls, ogle, eļļa



Ramona Pēkšēna

“Pater noster”
2018

41 x 41 cm
stikla mozaīka



Diāna Dimza-Dimme

“Gaismotājs”
2016—2018
80 x 80 cm

audekls, akrils



Diāna Dimza-Dimme

“Sikomora”
2018

63 x 22 cm
koks, akrils

Šis mākslas darbs būs izsoles loterijas galvenā balva


