
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  
Scenogrāfijas 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 
ievietojams 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 klusās dabas gleznojums  
 
 
 
Gleznots pēdējo trīs gadu laikā 

Gleznojumā attēlot priekšmetus 
dabīgā vai mākslīgā (lampa, 
prožektors) apgaismojumā. Kluso 
dabu veidot no vairākiem 
priekšmetiem (3-10 gb.), iekļaut 
vismaz vienu auduma (drapērijas) 
gabalu. Izvēlēties pēc iespējas 
dažādāku formu priekšmetus, kas 
formās līdzīgi kubam, cilindram, 
lodei. 

Audekls, kartons (~ 60 x 80 cm)  
Tehnikas: eļļa, akrils 
 
 
 
Gleznojuma attēls JPG formātā (ne lielāks par 
5 MB) ievietojams LMA MOODLE platformā.  

  



 
KOMPOZĪCIJA 

1. uzdevums 
plaknē – divdimensionāls 

 
Tēma tiks izziņota 1 mēnesi pirms 
iestājeksāmeniem 
 

 
Scenogrāfijas skice un komentārs par 
to. 
• Izlasīt Rūdolfa Blaumaņa noveli 

“Nāves ēnā “.  
• Uzzīmēt scenogrāfijas risinājuma 

skici izrādei R. Blaumanis “Nāves 
ēnā”. 
https://www.lasamkoks.lv/jauniesi/lat/
digitala_biblioteka/146-naves-ena 

 

 
Ātri žūstošas krāsas, A3 formāta  papīrs, 
kartons u.c. materiāli un darbarīki, ar ko veikt 
uzdevumu (nedrīkst izmantot foto kolāžu, 
letrasetus ). 
 
Noteiktos datumos  pārfotografēt un ievietot 
LMA MOODLE platformā. 

2. uzdevums 
 
Piecu tēmu skices 
Tēmas tiks paziņotas noteiktā 

datumā plkst. 9.00. 
Uzdevums veicams  līdz plkst. 

18.00 
 

 

Piecu tēmu skices 
 
Īsā video nofilmēt autoru skicēšanas 
procesā, vienlaicīgi komentēt ideju. 
 
Ar roku rakstītas pārdomas uz A4 
lapas atbildot uz iestājpārbaudījuma 
rītā uzdoto jautājumu. 

Papīrs, zīmulis, tāfele, krīts, siena un ogle, u. 
tml. materiāli uzdevuma veikšanai. 
 
Skiču fotoattēli un nofilmētais video ievietots 
LMA MOODLE platformā noteiktā datumā 

 
 
Intervija / pārrunas ar reflektantiem videozvana veidā. 
 
Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts: 

1) katrs uzdevums jāsagatavo noteiktā formātā un jāievieto (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, gleznojumiem obligāti jābūt autora parakstītiem labi redzamā vietā! 


