
  
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  

STIKLA MĀKSLAS  apakšnozarē 
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 

 
          
Pārbaudījums 

Pārbaudījuma uzdevums, paredzētais 
laiks (stundās h) 

 
VEICAMAIS  UZDEVUMS 

TEHNIKA,  
MATERIĀLI UN MATERIĀLU 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 vai pašportreta) 
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. 
 
No 6. līdz 12. jūlijam zīmējumu attēli un sagatavots 
PDF fails augšupjāielādē LMA MOODLE platformā. 
Piekļuve tai tiks piešķirta pēc reģistrācijas 
iestājeksāmenam.  1) Zīmējumi jāpārfotografē / jānoskenē, jānoformē 

PDF formātā, jāpievieno anotācijas (vārds, uz-
vārds, oriģinālais izmērs), PDF jābūt ne lielākā ap-
jomā par 5 MB (5 megabaiti).  2) Zīmējuma attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB. 

 
VEIDOŠANA  

1 uzdevums 

 akadēmiski veidota sejas maska.  

Veidojumam veltītais laiks 4-6 stundas. 

Maska ir jāveido no maija līdz 12. 
jūlijam 

 

 Sejas maska 
(izmērs- 20x15x10cm). 

 

Darbs veicams mālā vai plastilīnā (izmērs- 
20x15x10cm). 
Darbarīki uzdevuma veikšanai (veidojamie steki, 
u.c.),A4 kartona pamatne darba noformēšanai. 
    1) Maska jānofotografē. Gaismas avots no kreisās 
puses un maska ir jāparāda no 4 skatu punktiem. 
    2) Jānoformē PDF formātā, jāpievieno anotācijas 
(vārds, uzvārds, oriģinālais izmērs), PDF jābūt ne 
lielākā apjomā par 5 MB (5 megabaiti). 
    3) No 6. jūlija līdz 12. jūlijam maskas fotoattēli ,tās 
sagatavots PDF fails augšupjāielādē LMA MOODLE 
platformā. Piekļuve tai tiks piešķirta pēc reģistrācijas 
iestājpārbaudījumam.  
 
 Attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB. 



 

 
KOMPOZĪCIJA 

1. uzdevums  

Kompozīcijai veltītais laiks 4-6 
stundas. 

13. jūlijā  plkst.9.00-18.00 

 

 

 

 

Noteiktas tēmas (polihroma) 
kompozīcija plaknē (2D) 
 

Kompozīcijas tēma tiks paziņota 
eksāmena dienā( nosūtot to Jūsu e-
pastā) plkst. 9.00,gatavais darbs ir 
jāatsūta līdz plkstn.18.00 tās pašas 
dienas laikā. 

 

Balta kartona pamatne(A2 izmērs). 
Brīva materiālu izvēle: akvarelis, guaša, tuša, akrila 
krāsas. Šķēres, zīmulis, lineāls, u.c. darbarīki 
uzdevuma veikšanai.      
1) Kompozīcijas gatavais darbs jāpārfotografē / 
jānoskenē, jānoformē PDF formātā, jāpievieno 
anotācijas (vārds, uzvārds, oriģinālais izmērs), PDF 
jābūt ne lielākā apjomā par 5MB (5 megabaiti).  
2) Jāuzraksta darba idejas paskaidrojums ne vairāk kā 
700 rakstzīmes. 
3) Var būt pievienotas skices (3 gab.); attēli, katrs ne 
lielākā apjomā par 5 MB. 
 4) 13. jūlijā vai 14. jūlijā  sagatavots PDF fails 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā. Piekļuve tai 
tiks piešķirta pēc reģistrācijas iestājpārbaudījumiem. 

2.uzdevums 

Darbs ir jārealizē Laika posmā no 
maija  līdz 12. jūlijam   

Kompozīcijai veltītais laiks 4-6 
stundas. 

 

 
 

Brīvas tēmas telpiska 
kompozīcija(3D)  
Aptuvenais darba izmērs 
50x50x50cm 

Brīva, materiālu (māls, plastilīns, kartons, koks, metāls 
u.c. materiāli) un darba tehnoloģiju, darbarīku izvēle. 
Darba drošības noteikumu ievērošana. Aptuvenais 
darba izmērs 50x50x50cm. 

1) Darbs jānofotografē no 4 skatu punktiem.  
2) Jāuzraksta darba idejas paskaidrojums ne 
vairāk kā 700 rakstzīmes, var būt pievienotas 
skices (3 gab.). 
3)Jānoformē PDF formātā, jāpievieno anotācijas 
(vārds, uzvārds, oriģinālais izmērs), PDF jābūt ne 
lielākā apjomā par 5 MB (5 megabaiti).  
4) No 6. jūlija līdz 12. jūlijam sagatavots PDF fails 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā. Piekļuve 
tai tiks piešķirta pēc reģistrācijas 
iestājpārbaudījumiem. 
 

Attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB. 
 
 

 

Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts: 

1) Katrs uzdevums jāsagatavo noteiktā formātā un augšupjāielādē LMA MOODLE platformā 
2) Katra uzdevuma darbam jābūt anotētam: vārds, uzvārds, vēlamā apakšnozare; 
3) Zīmējumiem obligāti jābūt parakstītiem! 

 
 
 



Vērtēšanas kritēriji 
 

Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumu rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā 
Īpašās piemērotības iestājpārbaudījums. Zīmēšana  

10 punktu 
sistēma 

Vārdiskais 
vērtējuma 

nosaukums 

 
Kritērija skaidrojums 

 
10 

 
Izcili 

Zīmējums pārliecina ar veiksmīgu kompozīciju lapā, ar precīzām objekta proporcijām, konstruktīvu portreta tēlojumu, kustību atainojumu un simetriju. Spēja 
izprast un attēlot formu atbilstoši anatomiskajai uzbūvei, ar skaidru gaismēnu attiecību pielietojumu, kā arī lietota izteiksmīga un nevainojama līnija. Precīzs 
detaļu atainojums. Pareiza materiāla (papīra, zīmuļa) pielietojums. 

 
9 

 
Teicami 

Zīmējums pārliecina ar veiksmīgu kompozīciju lapā un objekta proporcijām. Tajā vērojamas portreta  tēlojums, kustība un simetrija. Skaidrs formas, 
gaismēnas attiecību un izteiksmīgas līnijas pielietojums. Skaidrs detaļu atainojums. Pareiza materiāla (papīra, zīmuļa) pielietojums. 

 
8 

 
Ļoti labi 

Zīmējums pārliecina ar kompozīciju lapā. Tajā vērojamas portreta tēlojums, kustība un simetrija. Ir izmantota formas, gaismēnas attiecība. Izteiksmīgs līniju 
pielietojums un detaļu atainojums. Izpratne par materiāla (papīra, zīmuļa) pielietojumu. 

 
7 

 
Labi 

Zīmējumā pievērsta uzmanība kompozīcijai lapā, portreta  uzbūvei, kustībai un simetrijai. Ir izmantota formas, gaismēnas attiecība. Nojaušama izpratne par 
materiāla (papīra, zīmuļa) pielietojuma zināšanām. 

 
6 

 
Gandrīz labi 

Portreta uzbūve un kustība ir nojaušama. Ir jaušama izpratne par formas, gaismēnas attiecībām, pielietota līnija. Zīmējumā daļēji atspoguļotas detaļas. Darba 
kvalitāte neliecina par autora skaidru zīmējuma izpratni un pamatprincipiem. 

 
5 

 
Viduvēji 

Portreta raksturs neatbilst uzstādījumam. Ir nojaušams mēģinājums veidot kustību un uzbūvi. Formas, gaismēnas attiecība nav veidota, laukumi ir ieklāti 
plakani. Darba kvalitāte neliecina par autora skaidru portreta  zīmējuma izpratni un pamatprincipiem. 

 
4 

 
Gandrīz 
viduvēji 

Portreta raksturs neatbilst uzstādījumam. Ir nojaušami autora centieni veidot formu, gaismēnu un kustību. Detaļu atainojums ir neskaidrs. Nav izpratnes par 
materiāla (papīra, zīmuļa) pielietojumu. Darba kvalitāte neliecina par autora skaidru portreta zīmējuma izpratni un pamatprincipiem. 

3 - 1 Vāji vai ļoti vāji  Iestājpārbaudījumu zīmējums izpildīts vājā vizuālajā kvalitātē. Tajā redzams, ka nav nekādu priekšzināšanu un praktiskās iemaņas. 
 
 

Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumu rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā 
Īpašās piemērotības iestājpārbaudījums: Veidošana 

10 punktu 
sistēma 

Vārdiskais 
vērtējuma 

nosaukums 

 
Kritērija skaidrojums 

 
10 

 
Izcili 

Sevišķi augsts vērtējums. Izcila dokumentāli-portretiskā atbilstība uzstādījumam, perfekta tektoniskā uzbūve un izpratne par tēlniecisko masu attiecībām, 
proporcijām un formu, izcila darba kvalitāte. 

 
9 

 
Teicami 

Teicams vērtējums. Darbs atbilst īpaši augstai darba kvalitātei, tipoloģiska atbilstība uzstādījumam. Teicams tektonisko masu izvietojums proporcijās un 
formālais risinājums. 

 
8 

 
Ļoti labi 

Ļoti labs vērtējums. Darbs atbilst ļoti labai darba kvalitātei un atbilstībai uzstādījumam Ļoti laba darba uzbūves principu izpratne. 

 
7 

 
Labi 

Labs vērtējums. Darbs atbilst labai darba kvalitātei. Kopumā atzīstami vērtējamas prasmes formas modelēšanā. 

 
6 

 
Gandrīz labi 

Gandrīz labs vērtējums. Pārvalda izteiksmes līdzekļus, trūkst niansētāka formu attiecību gradācija. 

 
5 

 
Viduvēji 

Viduvējs vērtējums. Darbs atbilst tādai darba kvalitātei, kas nepārsniedz caurmēra kvalitātes prasības. Viduvēji vērtējams darba veidojums, gan formu 
izpratnē, gan proporcijās. 

 
4 

 
Gandrīz 
viduvēji 

Gandrīz viduvējs vērtējums. Darba kvalitātes atbilstība eksāmena prasībām ļoti minimāla. Spēja daļēji uztvert darbu kopumā. 

3 - 1 Vāji vai ļoti vāji  Nesekmīgs vērtējums. Nespēja ieraudzīt kopsakarības proporciju, masu, apjomu un plastisko formu attiecībās. 



Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumu rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā 

Īpašās piemērotības iestājpārbaudījums: Kompozīcija 1. uzdevums 
10 punktu 
sistēma 

Vārdiskais vērtējuma 
nosaukums Kritērija skaidrojums 

10 Izcili Sevišķi augsts vērtējums. Īpaši augstu darba kvalitāti papildina augsts mākslinieciskās jaunrades vai zinātniskās pētniecības līmenis. Individuāla 
jaunrade tēmas izstrādē. Darbs ir izcils ne tikai formāli, bet saturiski. Augsta darba kultūra, krāsu izjūta..  

9 Teicami  Teicams vērtējums. Atbilst teicamai iestājeksāmenu darba kvalitātei. Prasme īstenot kompozīcijas tēmu.  Krāsu izjūta, zināšanu atbilstība kompozīcijas 
uzdevumam.  

8 Ļoti labi Ļoti labs vērtējums. Atbilst ļoti labai iestājeksāmenu darba kvalitātei. Individuāla jaunrade tēmas izstrādē. Laba krāsu izjūta un spējas veidot analītisku 
kompozīciju. Daudzveidīgs skiču klāsts.  

7 Labi Labs vērtējums. Atbilst labai darba kvalitātei.. Laba darba kultūra, darba atbilstība uzdevumam, veikta izpēte un analītisks vērtējums. Produktīvs skiču 
klāsts.  

6 Gandrīz labi Gandrīz labs vērtējums. Atbilst labai darba kvalitātei. Laba krāsu izjūta, labas prasmes, interpretēt doto uzdevumu. 

5 Viduvēji Viduvējs vērtējums. Atbilst viduvējai darba kvalitātei. Kompozīcijai, gatavajam darbam un pasnieguma veidam nav veltīta pietiekoša uzmanība - tas ir 
nepārdomāts, sasteigts.  

 
4 Gandrīz viduvēji Gandrīz viduvējs vērtējums. Tas raksturo tādu darba kvalitāti, kas atbilst minimālajām kompozīcijas prasībām. Gatavajam darbam un tā pasnieguma 

veidam nav veltīta pietiekoša uzmanība, sasteigta, formāla kompozīcija. 
3 - 1 Vāji vai ļoti vāji Nesekmīgs vērtējums. Uzdevums nav izpildīts Nekvalitatīvs darbs. 

 
 
Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumu rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā 

Īpašās piemērotības iestājpārbaudījums: Kompozīcija 2.uzdevums 

10 punktu 
sistēma 

Vārdiskais vērtējuma 
nosaukums 

Kritērija skaidrojums 

10 Izcili 
Sevišķi augsts vērtējums. Īpaši augsta mākslinieciskā darba kvalitāte. Kompozīcija ar izcilu formas loģiku, oriģinalitāti un koncepciju. 

Motivēta izteiksmes līdzekļu izvēle. 

9 Teicami 
Teicami vērtējamas konceptuālas domāšanas iezīmes un spēja teicami risināt kompozīcijas formālos uzbūves aspektus. Tematiskajam 

formātam ir izvēlēti atbilstoši izteiksmes līdzekļi. 

8 Ļoti labi 
Ļoti laba darba kvalitāte. Ļoti labas prasmes, izmantojot atbilstošus izteiksmes līdzekļus, strukturēt telpisko formu mērogus un projicēt 

tos telpā, tematiskā formāta diapazonā. 

7 Labi 
Labs darba vērtējums. Laba orientācija galvenajos kompozīcijas uzbūves principos atbilstoši tematiskajam naratīvam. Labi vērtējama 
darba kvalitāte. 

6 Gandrīz labi Gandrīz labā vērtību skalā atbilstošs darba vērtējums mākslinieciskās kvalitātes kontekstā un tēmas izpratnē. 

5 Viduvēji Viduvēja darba kvalitāte ar viduvēji akceptējamiem kompozīcijas strukturālajiem risinājumiem, atbilstoši tematiskajam segmentam. 

4 Gandrīz viduvēji Ļoti viduvēja darba kvalitāte gan saturiski, gan kompozīcijas formālā risinājuma aspektā. 

3 - 1 Vāji vai ļoti vāji Nesekmīgs darba vērtējums. Neatbilstība uzdevuma risinājuma minimālajiem standartiem. 

 


