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Esam pagodināti aicināt uz ceturto 
mākslas darbu labdarības izsoli 

“Mieram tuvu Solidaritātes fonda” atbalstam

17. septembrī plkst. 18 Rīgā, Mazajā Pils ielā 2

“Mieram tuvu” ir kabatas formāta garīgās dzīves kalendārs, kas katrai dienai piedāvā 
lasījumus no Svētajiem Rakstiem, kā arī lūgšanu un pārdomu tekstus. 2006. gadā tika dibināts 
“Mieram tuvu Solidaritātes fonds”. Ar Fonda starpniecību ik mēnesi aptuveni septiņi simti 
“Mieram tuvu” izdevumu tiek dāvināti cilvēkiem grūtībās – cietumos, slimnīcās, citviet. Lai 
nodrošinātu Fonda darbību, tiek vākti ziedojumi, un arī šogad, pateicoties lielisku mākslinieku 
atsaucībai, to darīsim mākslas darbu labdarības izsolē. 

Iepazīstieties ar šajā katalogā iekļautajiem mākslas darbiem – 17. septembrī Jums būs 
iespēja kļūt par šo darbu īpašnieku. 

Izstāde
Apskatīt šos mākslas darbus iespējams arī klātienē – izstādē Svētās Ģimenes mājā 

(Klostera ielā 5) no 1. līdz 15. septembrim. 

Izsole neklātienē
Jau izstādes norises laikā (1.–15. septembrī) ikvienam ir iespēja piedāvāt savu cenu par 

savu mākslas darbu favorītu. Kā? Visu mākslas darbu sākuma cena ir 100 EUR. Rakstot uz 
e-pastu mt@mieramtuvu.lv, kā arī komentējot zem mākslas darba attēla mūsu profilā sociālajā 
tīklā Facebook, ikviens interesents var solīt savu jauno cenu. Pārsolītās cenas mājaslapā un 
sociālajā tīklā Facebook aktualizēsim katru darbadienas rītu. Tādējādi izsoles dienā mākslas 
darbu sākuma cena jau būs dažāda – atkarībā no tā, kādas likmes būs izdarījuši pircēji inter-
neta vidē. Sekojiet līdzi informācijai: www.mieramtuvu.lv, sadaļā Jaunumi.

IZSOLES KULMINĀCIJA KLĀTIENĒ
17. septembrī plkst. 18 Kardināla Vaivoda svētdienas skolas telpās, Mazajā Pils ielā 2, 

pulcēsimies uz izsoles kulmināciju, kad noskaidrosies, kas būs laimīgie mākslas darbu 
īpašnieki. 

Svētku gaitā arī tikšanās ar māksliniekiem, muzikāli pārsteigumi, uzkodas un loterija.
Ieeja jau no plkst. 17 – iesakām ierasties savlaicīgi, lai pagūtu saņemt savu izsoles dalībnieka 

numuru, kā arī vēlreiz aplūkot mākslas darbus. Pirms izsoles dalībniekus cienāsim arī ar pirmo 
glāzi vīna un uzkodām.



Lai piedalītos izsolē (arī neklātienes izsolē), nepieciešama reģistrācija
Reģistrācijas ziedojums ir 15 EUR. Šo ziedojumu kā apliecinājumu līdzdalībai izsolē 

lūdzam pārskaitīt “Mieram tuvu Solidaritātes fondam”, reģ. nr. 50008109231, 
LV 66 HABA 055 101 541 36 81, ar norādi “Izsolei”. 

(Reģistrācijas ziedojums pēc 15. septembra un izsoles dienā būs lielāks – 25 EUR. Lūdzam 
reģistrēties savlaicīgi.) 

Mākslas darba nosolīšanas gadījumā reģistrācijas ziedojums būs pirkuma pirmā iemaksa.

Neskaidrību gadījumā priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem. 
Tālr.: 26 672 531, 67 148 336 
E-pasts: mt@mieramtuvu.lv

Sirsnīgs paldies par gatavību ar savu dāsnumu atbalstīt arī turpmāko “Mieram tuvu” 
labdarības un evaņģelizācijas darbu! Jo īpaši sirsnīgs paldies par atsaucību visiem 
māksliniekiem!

Uz tikšanos labdarības izsolē!

Vienmēr Jūsu 
“Mieram tuvu”

Dieva Vārds katrai dienai

mieram tuvu
Solidaritātes fonds



Dina Ābele

“Piekusis un aizķēries”
2017

audekls / akrils
100x130 cm



Dzintars Adienis

“Pasaules mala”
2015

audekls / eļļa
50x100 cm



Aiga Kalniņa

“Svētā Trīsvienība”
2019

audekls / akrils
130,6x112 cm



Linda Freiberga

“Ūdensrite”
2015

audekls / eļļa
80x70 cm



Elga Grīnvalde

“Sirds miers”
2019

audekls / eļļa
80x60 cm



Ērika Kumerova

“Ekskursija pa atvērto logu”
2013

audekls / eļļa
100x70 cm



Diāna Dimza-Dimme

“Debesu plašumos”
2018 – 2020

audekls / akrils
30x120 cm



Dainis Gudovskis 

“Ceļš”
2019

papīrs / akvarelis
57x70 cm



Līga Kitchen

“Ceļojuma piezīmes”
2020

papīrs / akvarelis
48x147 cm



Jānis Purcens

“Rīts”
2011

audekls / akrils
100x81 cm



Jānis Purcens

“Atrast pasažieri”
2011

audekls / akrils
120x70 cm



Jānis Purcens

“Paēdis padzēris Nr. 146”
2009

saplāksnis / akrils
81x81 cm



Alberts Pauliņš

“Klusā daba ar piena krūzi”
2016

audekls / eļļa
60x75 cm



Ieva Maurīte

“Laiva”
2020

audekls / akrils
70x80 cm



Guna Millersone

“Saulriets”
2013

audekls / eļļa
70x100 cm



Silja Pogule

“Karalis”
2015

koka panelis / akrils
60x70 cm



Ramona Pēkšēna

“Sveiciens”
2020

kausēts, apgleznots stikls
diametrs 38 cm



Zigurds Poļikovs

“xxx”
2017

audekls / eļļa
80x100 cm



Ieva Taranda

“Morning cake”
2020

audekls / eļļa
100x90 cm



Dainis Gudovskis 

“Lux veritatis”
2017

papīrs / akvarelis
57x70 cm

Šis mākslas darbs būs izsoles loterijas galvenā balva


