
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI  
 
Kas fotografēs? 

Studijas galvenā fotogrāfe ir Asja Sirova. Fotografēšanas stāžs ir vairāk nekā 11 gadi, studijas 

fotosesiju pieredze – vairāk nekā 6 gadi. Fotogrāfe rīko fotokursus iesācējiem fotogrāfijā un 

amatieriem, kas vēlas pilnveidot savas prasmes, kā arī fotokursus bērniem. 

Cik liela ir studija? 

Studija sastāv no trim telpām. MAXI studijā griestu augstums apm. 6 metri, stūra ciklorāma 4x4x4m, 3 

interjera zonas, krāsaini foni, vieta kur pārģērbties ar spoguli un garderobi. Lielā mākslīgā kažokāda 

(1,5x2m). Visā griestu platībā iemontēti āķi pārvietojamo dekorāciju iekāršanai, trijās vietās 

iestiprinātas ķēdes šūpolēm utml.  

MINI studijā griestu augstums apm. 3,5 m, zīmējums-autordarbs uz galvenās sienas, krāsaini foni, 

bērnu mini-foni, īpašs pufs-sēžammaiss (bean-bag) zīdaiņu fotosesijām, kā arī statīvi ar pārliktni 

auduma fonu izvietošanai. Dažādu grozu komplekti, kārbas, adītas sedziņas, šalles, lakati utml. 

Dekoratīvie "1" - pirmās dzimšanas dienas fotosesijām, krāsainas bumbiņas. 

Grimētavā/rekvizīta telpā ir tematiski rekvizīti dažādiem gadalaikiem un svētkiem, audumi un lentas 

grūtnieču fotosesijām. Galds un spogulis ar papildapgaismojumu grimēšanai, spilgta dabīgā gaisma. 

Studijā ir dzeramais  ūdens un WIFI klientiem.. 

Vai uz fotosesiju kaut kas jāņem līdzi? 

Jā, interesantākai un daudzveidīgākai sesijai jāizdomā pārģērbšanas varianti. Bērniem ir ieteicams 

paņemt līdzi mīļākās rotaļlietas vai pārbaudītus nomierināšanas veidus (piemēram, ielādēt mobilajā 

telefonā mīļākās bērna dziesmiņas). Ja jūs vēlaties veidot kādu tēlu ar noteiktiem aksesuāriem 

(piemēram, jūrnieks matrožu cepurē), tad noteikti precizējiet, vai mums ir tieši šis aksesuārs. 

Ko labāk vilkt mugurā, vai ir nepieciešams make-up? 

Ģimenes fotosesijai būtu vēlams piemeklēt visiem dalībniekiem vairākus apģērbu komplektus, kas 

būtu saskaņoti stilā un krāsās. Piemēram, vienā komplektā var ietilpt džinsi un sporta krekli, citā, 

svinīgākā, kleitas, uzvalki. Fotosesijā var būt īstenota konkrēta ideja – dzimšanas diena, jūras tematika, 

retro utt. 

Individuālai fotosesijai būtu vēlams piemeklēt 4-5, pēc stila dažādus, drēbju komplektus. 

Nākot uz ģimenes fotosesiju jūs varat veidot meikapu paši. Portreta vai grūtnieces fotosesijai var 

pieaicināt vizāžistu, kas izveidos spilgtu fotosesijas meikapu. Jūs varat pieaicināt Jums pazīstamu 

speciālistu vai dot mums ziņu, ka vēlaties izmantot vizāžista pakalpojumus. Vizāžista pakalpojumu 

maksa neietilpst fotosesijas cenā, izņemot īpaši norunātos gadījumus. 

 



Cik ilgi pirms fotosesijas jāpierakstās? 

Viss ir atkarīgs no fotogrāfa brīvā laika un fotosesiju grafika studijā. Ja jums ir ieplānots svarīgs 

notikums, ko jūs vēlētos iemūžināt, tad labāk pierakstīties laicīgi, vismaz 2-3 nedēļas pirms tā. 

Atcerieties, ka brīvdienas un svētku dienas vienmēr ir noslogotākas, tām vienmēr jāpierakstās laicīgi, 

bet darbadienās tikt uz fotosesiju jums ērtā laikā ir daudz vienkāršāk. 

Vai studija piedāvā dāvanu kartes? 

Jā, studijā vienmēr var pasūtīt dāvanu karti par jebkuru summu vai fotosesijas veidu elektroniskā vai 

papīra formātā. 

Kā var uzzināt par studijas piedāvājumiem, atlaidēm? 

Sekojiet mums Facebook lapā, tur tiek publiskoti visi studijas jaunumi, aktuāli tematiskie piedāvājumi 

un akcijas, rīkoti konkursi. 

https://www.facebook.com/DesArtsStudio

