
AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 

JŪRMALAS MĀKSLAS SKOLĀ 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ 

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 2021./2022.mācību gadā 

 

AUDZĒKŅU VECUMS: 

Mākslas skolā uzņemam audzēkņus no 8 gadu vecuma (2.klase vispārizglītojošajā skolā). 

Ja audzēknis ir vecāks par 8 gadiem un uzrāda izcilus rezultātus iestājpārbaudījumos, tad 

var tikt uzņemts Mākslas skolā kādā no vecākajiem kursiem.  

MĀCĪBU VIETA: Mācības tiek organizētas: 

1)  Jūrmalas Mākslas skolā, Jūrmalā, Dubultos, Strēlnieku prospektā 30, k-2,  

2)  Jūrmalas Mākslas skolas Slokas filiālē, Jūrmalā, Slokā, Skolas ielā 3.  

DOKUMENTU UN DARBU IESNIEGŠANA:  

1)  Pieteikšanās, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu / iesniegumu: 

https://forms.gle/ZCQGJXybUTzr3c8r9 (pieejama Skolas mājas lapā, Facebook vietnē); 

2)  Medicīnisko izziņu, 1 zīmējumu un 1 veidojumu (uzdevumi tiek veikti mājās 

patstāvīgi) iesniedz klātienē: 

 Jūrmalas Mākslas skolā dežurantei, (Strēlnieku pr.30, k-2, Dubulti, LV-2015) 

no 10.maija līdz 7.jūnijam plkst. 8.00 - 20.00, 

 Jūrmalas Mākslas skolas Slokas filiālē (Jūrmalā, Slokā, Skolas ielā 3, LV-

2011) no 10.maija līdz 2. jūnijam pirmdienās un trešdienās plkst. 15.00 – 

18.00. 

PATSTĀVĪGI VEICAMO DARBU UZDEVUMI: 

1) Kompozīcijas uzdevums (zīmējums): “Putnu pavasaris” 

Uzzīmēt kompozīciju, kurā atainoti putni, pavasaris, daba. Paskaties pa logu, izej ārā, vēro 

dabu, vēro kā zied puķes, kādās krāsās tās ir, kādi koki zied. Varbūt koku zaros pamanīsi 

kādus putnus? Zīmējumā vari attēlot arī brīnumainu pasauli ar iedomu putnu tēliem. 

Formāts: A3, horizontāli vai vertikāli. 

Tehnika: brīva, var izmantot zīmuļkrāsas, akvareļkrāsas, guaškrāsas, krītiņus. Zīmējums 

var būt krāsains vai melnbalts. 

 

2) Veidošanas uzdevums: “Putns” 

Izveidot no plastilīna putnu, kurš atrodas Tavā zīmējumā. Tas var būt arī Tavs sapņu un 

iedomu putns. 

Materiāls: plastilīns, veidošanas masa, sāls mīkla. 

Izmērs: apmēram 10cm x 10cm, bet ne mazāks par 7cm x 7cm. 

 

VIZĪTKARTE DARBAM (pielīmēt zīmējumam otrā pusē labā apakšējā stūrī) 

Vārds, uzvārds:  

Vecums:  

Skola, kurā bērns mācās:  

Klase vispārizglītojošajā skolā, kurā 

bērns mācīsies 2021./2022.m.g. 

 

Vecāku telefona nr.  

Papildinformācija: www.jurmala.maksla.lv; 

https://www.facebook.com/JurmalasMakslasskola 

https://forms.gle/ZCQGJXybUTzr3c8r9
http://www.jurmala.maksla.lv/
https://www.facebook.com/JurmalasMakslasskola


Tālrunis: 26426931, 67767529       Slokas filiālei 29695257 


