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Esam pagodināti aicināt uz “Mieram tuvu” 20. jubilejas svinībām 
un Mākslas darbu labdarības izsoli 

SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ! 

Šogad izdevums “Mieram tuvu” svin savu 20. jubileju. Aicinām jūs mūsu priekā dalīties! 

26. septembrī
pulksten 17.30 pateicības Svētā Mise Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā;

pulksten 18.30 svētku vakars Kardināla Vaivoda svētdienas skolas telpās,
Mazajā Pils ielā 2. 

Muzikāli pārsteigumi, uzkodas un jubilejas kūka, sadraudzība, liecības,
loterija un vakara kulminācija –

mākslas darbu labdarības izsole

2006. gadā tika dibināts “Mieram tuvu Solidaritātes fonds”. Ar Fonda starpniecību ik 
mēnesi aptuveni tūkstotis “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 – 26. septembrī jums būs 
iespēja kļūt par šo darbu īpašnieku. 

Izstāde
Apskatīt šos mākslas darbus būs iespējams arī klātienē – izstādē Svētās Ģimenes mājā  
(Klostera ielā 5) no 10. līdz 25. septembrim. 

Izsole neklātienē pirms izsoles dienas – šā gada īpašais jaunums
Šogad piedāvājam iespēju piedalīties izsolē arī neklātienē. Jau izstādes norises laikā 
(10.–24. septembrī) ikvienam būs iespēja veikt daudzsolīšanu par savu mākslas darbu 
favorītu. Kā tas notiks? Visu mākslas darbu sākuma cena šobrīd ir 100 EUR. Rakstot uz 
e-pastu mt@mieramtuvu.lv, kā arī komentējot zem mākslas darba attēla mūsu profilos 
sociālajos tīklos Instagram un Facebook, ikviens interesents var solīt savu jauno cenu. 
Pārsolītās cenas mājaslapā un sociālajos tīklos aktualizēsim katru darbadienas rītu. 
Tādējādi izsoles dienā mākslas darbu sākuma cena jau būs dažāda – atkarībā no tā, 
kādas likmes būs izdarījuši potenciālie pircēji interneta vidē.
Sekojiet līdzi informācijai: www.mieramtuvu.lv, sadaļā Jaunumi.



Lai piedalītos svētku vakarā un labdarības izsolē
(arī neklātienes izsolē), nepieciešama reģistrācija
Lūdzam uzticēt savus personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi), atsūtot 
tos uz e-pasta adresi mt@mieramtuvu.lv. Reģistrācijas maksa ir 10 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”. Mākslas darba 
nosolīšanas gadījumā šī summa būs pirkuma pirmā iemaksa.
(Informējam, ka reģistrācijas maksa pēc 20. septembra būs augstāka – 20 EUR. Lūdzam 
reģistrēties savlaicīgi.) 
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 izdevuma 20. jubilejas svētkos!

Vienmēr Jūsu 
“Mieram tuvu”
Dieva Vārds katrai dienai

mieram tuvu
Solidaritātes fonds



Dina Ābele 

“Siltums”
2018

110 x 110 cm
audekls, akrils



Džemma Skulme

“Pieta” 
1968

77 x 55 cm
papīrs, akvarelis



Aiga Kalniņa

“Lillijas”
2019

109,5 x 97,5 cm
audekls, akrils



Laura Blumberga

“Tu esi okeāns, Tu esi viļņi”
2019

115 x 115 cm
kartons, akrils, folija plāksnītes



Laura Blumberga

“Laimes zeme”
2019

115 x 115 cm
kartons, akrils, folija plāksnītes



Ērika Kumerova

“Rīts pie loga”
2019

100 x 80 cm
nitro, eļļa, akrils



Diāna Dimza-Dimme

“Rudens Mise 2018”
2018

89 x 116 cm
audekls, akrils



Linda Freiberga

“Akabas līcis”
2018

110 x 90 cm
audekls, eļļa



Kārlis Dobrājs

“Trīs āboli”
2019

40 x 40 cm
koks, eļļa



Jānis Purcens

“Panāk pretī”
2015

105 x 67 cm 
audekls, akrils



Jānis Purcens

“Paēdis Padzēris”
2010

55 x 55 cm 
audekls, akrils



Alberts Pauliņš

“Augusts”
2016

60 x 75 cm
audekls, eļļa



Signe Vanadziņa

“Zelta rudens”
2015

70 x 100 cm
audekls, jaukta tehnika



Zīle Ziemele

“Pavēnī”
2016

51 x 50 cm
olas tempera, finieris



Inese Zvirgzda

“Ikona”
2019

55 x 37 cm
kartons, akrils, folija plāksnītes



Ramona Pēkšēna

“Ir”
2019

28 x 43,5 cm
stikla dekoratīvs panelis



Jānis Purcens

“Rondo”
2017

47 x 42 cm 
audekls, akrils

Šis mākslas darbs būs izsoles loterijas galvenā balva


