
 

 

ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 
GLEZNIECĪBAS apakšnozarē 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 

 

 
Pārbaudījums 

Pārbaudījuma uzdevums, 
paredzētais laiks 

 (stundās h) 

 
VEICAMAIS  UZDEVUMS 

TEHNIKA, MATERIĀLI UN 
IZMĒRI 

 
ZĪMĒŠANA 

1-3 akadēmiski zīmējumi.  
 
Vienam zīmējumam veltītais 
laiks 4-6 stundas. 
 
Zīmēts pēdējo trīs gadu laikā 
 

Akadēmiski ilgtermiņa zīmējumi ir 4-6 
stundās radīts tonāls apjoma zīmējums.  
 
Vienam zīmējumam obligāti jābūt 
portretam, ¾ pagriezienā, ar gaismu no 
kreisās vai labās puses.  
 
Pēc izvēles var pievienot vēl 2 (ģipša 
galvas, portreta, pašportreta vai figūras) 
zīmējumus. Zīmējumā jābūt salasāmam 
autora parakstam. 

Zīmējums veicams uz zīmēšanas lapas A2 formātā (42 x 60 
cm; baltas vai tonētas) ar vienas krāsas grafīta, sangīnas, 
sēpijas vai ogles zīmuli. 
 
Zīmējumu attēli un sagatavots PDF fails augšupjāielādē LMA 
MOODLE platformā.  
 

1) Zīmējumi jāpārfotografē / jānoskenē, jānoformē PDF 
formātā, jāpievieno anotācijas (reģistrācijas numurs, 
oriģinālais izmērs), PDF jābūt ne lielākā apjomā par 
5MB (5 megabaiti).  

2) Zīmējuma attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB. 

 
GLEZNOŠANA 
 

1 gleznojums, kas radīts 
pēdējo trīs gadu laikā 

 
Pusfigūras gleznojums¹ (sk. precizējumu 
zemāk) 

Glezna uz audekla vai kartona (~ 60 x 80 cm) ar eļļu vai 
akrilu. 
 
Gleznojuma attēls JPG formātā (ne lielāks par 5MB) 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  

  



 

 

 
KOMPOZĪCIJA 
 

1. uzdevums 
 
2-5 gleznojumi, kas radīti 

pēdējā gada laikā 

Gleznojumi 
 
 (no tiem obligāti 1 pusfigūras¹ 
gleznojums, 1 klusā daba²; sk. 
precizējumu zemāk) 

Gleznas uz audekla vai kartona (garākā mala 60 cm) ar eļļu 
vai akrilu. 
 
Gleznojumu attēli JPG formātā (katrs ne lielāks par 5MB) vai 
arī PDF fails ar vairākām fotogrāfijām (katra ne lielāka par 
5MB) augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  

2. uzdevums 
      1 diena, no plkst. 9.00 

līdz ~ 18.00. 
 
Pārbaudījuma dienā plkst. 

9.00 reflektants 
pieteikuma anketā 
norādītajā e-pastā 
saņems 
kompozīcijas 
uzdevumu 

Noteiktas tēmas kompozīcija, kas 
veicama ar brīvas izvēles izteiksmes 
līdzekļiem. 
 
 

Glezna uz audekla vai kartona (garākā mala 60 cm) brīvas 
izvēles tehnikā. 
 
Darba fotoattēls JPG formātā (katrs ne lielāks par 5MB) būs 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā. 

¹pusfigūras gleznojums - gleznas modelis ir sēdošs cilvēks, kurš gleznā tiek attēlots no galvas līdz plaukstām / ceļiem. 
²klusā daba - vairāku uz virsmas novietotu priekšmetu kompozīcija dabīgā vai mākslīgajā (lampa, prožektors) apgaismojumā. 
 
Portfolio – reflektanta ar izvēlēto specialitāti saistītais radošais veikums (līdz 10 piemēriem). 
Intervija / pārrunas ar reflektantiem video zvana veidā. 
 
Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts:  

1) katrs uzdevums jāsagatavo noteiktā formātā (JPG, PDF) un augšupjāielādē LMA MOODLE platformā. Piekļuve tai tiks piešķirta 
pēc reģistrācijas iestājeksāmenam; 

2) katra uzdevuma darba attēlam jābūt anotētam: reģistrācijas numurs (tiek piešķirts reģistrējoties studijām), vēlamā apakšnozare, 
uzdevuma nosaukums; 

3) zīmējumiem un gleznojumiem obligāti jābūt parakstītiem redzamā vietā! 

 


