
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI PEDAGOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMĀ 

JVLMA / LMA 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 
MĀKSLAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 

PĀRBAUDĪJUMS 
PĀRBAUDĪJUMA 

UZDEVUMS, 
PAREDZĒTAIS LAIKS 

(STUNDĀS H) 
VEICAMAIS UZDEVUMS TEHNIKA, MATERIĀLI UN IZMĒRI 

KOMPOZĪCIJA 
ZĪMĒŠANA 

GLEZNOŠANA 

5 h 
1 diena, no plkst. 9.00 līdz 

~ 18.00. Pārbaudījuma 
dienā plkst. 9.00 

reflektants pieteikuma 
anketā norādītajā e-pastā 

saņems kompozīcijas 
uzdevumu. 

Klusās dabas kompozīcija  
Noteiktas tēmas kompozīcija, kurā parādās 
reflektanta komponēšanas, zīmēšanas un 

gleznošanas prasmes. 

Glezna uz audekla, kartona vai 
akvareļpapīra (īsākā mala vismaz 40 cm) 

ar eļļu, akrilu, temperu vai akvareli. 
  

Darba fotoattēls JPG formātā (katrs ne 
lielāks par 5MB) augšupjāielādē noteiktajā 

e-pasta adresē līdz noteiktajam laikam 

MĀKSLAS 
VĒSTURE 

1 mākslas daba attēla 
rakstiska analīze – eseja. 

 
Noteiktā datumā plkst. 

9.00 reflektants 
pieteikuma anketā 

norādītajā e-pastā saņems 
attēlu esejai. 

Viena piedāvātā mākslas darba analīze 
esejas veidā. 

Esejas saturs veidojams saskaņā ar reprodukcijas 
analīzes nosacījumiem: 
1) analizēt mākslas darbu kā tēlojumu, raksturojot 
atsevišķus tēlus, motīvus, to sakarības. Jānosaka 
sižets (ja tāds konstatējams) un jānorāda darba 
piederība žanram;  
2) analizēt mākslas darba kompozīciju un citus 
formveides elementus (tie var būt dažādi - kolorīts, 
līnijas, iluzorās telpas, apjomu, gaismēnas atveids, 
ritmiskās sakarības), kuru klātbūtne darbā ir 
konstatējama;  
3) raksturot, ja iespējams, tēlojuma un formālo 

Attēls no Mākslas vēstures iestājpārbaudījumu 
programmas: (Latvijas mākslas vēsture vai Rietumu 
mākslas vēsture).  
Reprodukcija būs anotēta (ar autora vārdu un 
uzvārdu, darba nosaukumu, tehniku, izmēru).  
Uzdevuma mērķis – izpratne par mākslas darba 
saturu un formu, prasme noteikt mākslas darba 
stilistiku un vēsturisko kontekstu. Spēja veidot 
skaidru un secīgu analīzes rezultātu izklāstu, 
prasme lietot latviešu valodu. 
 
Kopīgais teksta apjoms ne vairāk par 5000 

rakstu zīmēm. 
 



paņēmienu emocionāli ekspresīvo iedarbību.  
4) rezumēt analīzi, izceļot mākslas darba būtiskākās 
kvalitātes un to nozīmi. 

Eksāmena dienā darbi PDF formātā 
augšup jāielādē e-pasta adresē līdz 

noteiktajam laikam. 
KOLOKVIJS 
SKOLOTĀJA 

PROFESIONĀLĀS 
ATBILSTĪBAS 

NOSKAIDROŠANAI 

9:00 – 11:30 Saruna ar komisijas locekļiem, viena 
bērna mākslas darba raksturojums 

 

 

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS VIZUĀLĀS MĀKSLAS SKOLOTĀJS 

PĀRBAUDĪJUMS 
PĀRBAUDĪJUMA 

UZDEVUMS, 
PAREDZĒTAIS LAIKS 

(STUNDĀS H) 
VEICAMAIS UZDEVUMS TEHNIKA, MATERIĀLI UN IZMĒRI 

KOMPOZĪCIJA 
ZĪMĒŠANA 

GLEZNOŠANA 

8 h 
1 diena, no plkst. 9.00 līdz 

- 17.00. Pārbaudījuma 
dienā plkst. 9.00 

reflektants pieteikuma 
anketā norādītajā e-pastā 

saņems kompozīcijas 
uzdevumu. 

Klusās dabas kompozīcija  
Noteiktas tēmas kompozīcija, kurā parādās 
reflektanta komponēšanas, zīmēšanas un 

gleznošanas prasmes. 

Glezna uz audekla, kartona vai 
akvareļpapīra (īsākā mala vismaz 40 cm) 

ar eļļu, akrilu, temperu vai akvareli. 
  

Darba fotoattēls JPG formātā (katrs ne 
lielāks par 5MB) būs augšupjāielādē 

noteiktajā e-pasta adresē līdz noteiktajam 
laikam 

MĀKSLAS 
VĒSTURE 

1 mākslas daba attēla 
rakstiska analīze - eseja 
Noteiktā datumā plkst. 

9.00 reflektants 
pieteikuma anketā 

norādītajā e-pastā saņems 
attēlu esejai. 

Viena piedāvātā mākslas darba analīze 
esejas veidā. 

Esejas saturs veidojams saskaņā ar reprodukcijas 
analīzes nosacījumiem: 
1) analizēt mākslas darbu kā tēlojumu, raksturojot 
atsevišķus tēlus, motīvus, to sakarības. Jānosaka 
sižets (ja tāds konstatējams) un jānorāda darba 
piederība žanram;  
2) analizēt mākslas darba kompozīciju un citus 

Attēls no Mākslas vēstures iestājpārbaudījumu 
programmas: (Latvijas mākslas vēsture vai Rietumu 
mākslas vēsture).  
Reprodukcija būs anotēta (ar autora vārdu un 
uzvārdu, darba nosaukumu, tehniku, izmēru).  
Uzdevuma mērķis – izpratne par mākslas darba 
saturu un formu, prasme noteikt mākslas darba 
stilistiku un vēsturisko kontekstu. Spēja veidot 
skaidru un secīgu analīzes rezultātu izklāstu, 



formveides elementus (tie var būt dažādi - kolorīts, 
līnijas, iluzorās telpas, apjomu, gaismēnas atveids, 
ritmiskās sakarības), kuru klātbūtne darbā ir 
konstatējama;  
3) raksturot, ja iespējams, tēlojuma un formālo 
paņēmienu emocionāli ekspresīvo iedarbību.  
4) rezumēt analīzi, izceļot mākslas darba būtiskākās 
kvalitātes un to nozīmi. 

prasme lietot latviešu valodu. 
 
Kopīgais teksta apjoms ne vairāk par 5000 

rakstu zīmēm. 
 

Eksāmena dienā darbi PDF formātā 
augšup jāielādē e-pasta adresē līdz 

noteiktajam laikam. 
KOLOKVIJS 
SKOLOTĀJA 

PROFESIONĀLĀS 
ATBILSTĪBAS 

NOSKAIDROŠANAI 

12:00 – 14:30 Saruna ar komisijas locekļiem, viena 
bērna mākslas darba raksturojums 

 

 

Vērtēšana un vērtēšanas kritēriji – rakstiskais pārbaudījums tiek vērtēts ar atzīmi atbilstoši reflektanta spējai veidot skaidru un 
secīgu analīzes rezultātu izklāstu, kā arī pareiza latviešu valodas interpunkcijas un ortogrāfijas lietošana. Pedagoga kolokvijā 
uzsvars tiks likts pievilcīgas personības īpašību (radošs skatījums, pozitīvs domāšanas veids, daudzpusīgums, simpātijas pret 
cilvēkiem (bērniem), balss intonācija, paradums smaidīt) noskaidrošanā; 

Vērtēšana notiek 10 vērtēšanas punktu skalā, sekmīgam vērtējumam ir nepieciešams iegūt vismaz 4 vērtējuma punktus un 
vismaz viens katrā kritēriju grupā 


