
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 
GRAFIKAS apakšnozarē 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS Latgales filiālē 

 
 
Pārbaudījums 

 
PĀRBAUDĪJUMA LAIKS  

(stundās h) 

 
UZDEVUMS 

 
TEHNIKA, MATERIĀLI UN IZMĒRI 

 
ZĪMĒŠANA 

 
3 akadēmiski zīmējumi, 
zīmēti pēdējā gada laikā 
 
Zīmējumi tiek iesniegti  
11. jūlijā no plkst. 8:30  
 
 

 
Jāuzzīmē akadēmiski ilgtermiņa, tonāli, 
apjoma zīmējumi.  
 
Obligāti jāuzzīmē: 

1) vismaz viens ģipša galvas zīmējums -  
¾ pagriezienā, ar gaismu no kreisās vai 
labās puses; 

2) vismaz viens portrets (dabiskās galvas 
zīmējums) - ¾ pagriezienā, ar gaismu 
no kreisās vai labās puses. 

Pēc izvēles var pievienot tonālu figūras 
zīmējumu. 
 

Kopā jāiesniedz 3 zīmējumi:  
✓ vai nu 2 ģipša galvas un viens portrets, 
✓ vai 2 portreti un viena ģipša galva,  
✓ vai nu ģipša galva, portrets un figūra. 

 

Zīmējums veicams uz zīmēšanas lapas A2 formātā (42 x 60 cm; 
baltas vai tonētas) ar vienas krāsas grafīta zīmuli. 
 
Reflektantam zīmējumi ir jāatnes un jāiesniedz klātienē (proti, 
taustāmā formātā), ierodoties uz klātienes eksāmenu 11.07. 
KOMPOZĪCIJĀ.  
 
Zīmējumus reflektants varēs saņemt  atpakaļ pēc 
iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas. 

 
GLEZNOŠANA 
 

Klusās dabas gleznojums, 
gleznots pēdējo trīs gadu 
laikā 
 

Gleznojumi  tiek iesniegti  
11. jūlijā no plkst. 8:30  
 
 

1 klusās dabas gleznojums. 
 
Gleznojumā jāattēlo priekšmeti dabīgā vai 
mākslīgā apgaismojumā (lampa, prožektors).   
 
Klusā daba jāizveido no vairākiem 
priekšmetiem (3-10 gab.), iekļaujot vismaz 
vienu auduma (drapērijas) gabalu.  
 
Jāizvēlas dažādu formu priekšmetus – 
līdzīgus kubam, cilindram, lodei. 
 

Audekls, kartons (~ 60 x 80 cm)  

Tehnika: eļļa, akrils 

 
Reflektantam  gleznojumi ir jāatnes un jāiesniedz klātienē (proti, 
taustāmā formātā), ierodoties uz klātienes eksāmenu 11.07. 
KOMPOZĪCIJĀ.  
 
Gleznojumus reflektants varēs saņemt  atpakaļ pēc 
iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas. 

 

 



 

KOMPOZĪCIJA 1. uzdevums 

1 diena – 8 stundas 
 
11. jūlijā, plkst. 09.00 

Melnbalta asociatīva noteiktas tēmas 
kompozīcija plaknē (divdimensionāla) 

 
Uzdevums tiks izziņots  
eksāmena dienā 

Kartons, papīrs, A3 formāts 

Tehnika – melnbalts zīmējums, var būt papildināts ar kolāžu. 
Kolāžai var izmantot dažāda veida papīrus, žurnālu vai avīžu 
izgriezumus, paša veidotus zīmējumus.  

Brīva materiālu izvēle. 

2. uzdevums 

1 diena – 8 stundas 
 
 
12. jūlijā, plkst. 09.00 

Noteiktas tēmas, ar zīmējumu papildināta 
tēlojošu burtu kompozīcija plaknē 
(divdimensionāla), melnbalta vai krāsaina 

 
Uzdevums tiks izziņots  
eksāmena dienā 

Formāts: 30 x 40 vai 40 x 30 cm 

Zīmējuma tehnika brīva. 

Burtus atļauts: 

• zīmēt ar roku uz papīra vai kartona;  

• salikt un zīmēt datorā, brīvi izvēloties programmas; 

• zīmēt ar grafisko planšeti. 


