
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  
TĒLNIECĪBAS apakšnozarē 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀLATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 
 

Pārbaudījums  Pārbaudījuma uzdevums,  
paredzētais laiks (stundās h) 

Veicamais uzdevums Tehnika, materiāli un darbu izmēri  

 
ZĪMĒŠANA 

 
3 akadēmiski zīmējumi, zīmēti 
pēdējā gada laikā 
 

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 kompozīcijā.  
 
Zīmējumus reflektants varēs saņemt  atpakaļ pēc 
iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas. 

 

VEIDOŠANA 

1. uzdevums 
 
Portreta veidojums.  
 
Veidošanai veltītais laiks 10 
stundas - 2 dienas x 5st.) 
 
 

Darbs veicams noteiktā dienā no 
plkst. 9:00 līdz 16:00. 

 

Ģipša galva 

Darbs veicams mālā (mērogs ~ 1:1). 

Darbarīki uzdevuma veikšanai (veidojamie steki, u.c), 

polietilēna plēve (1x1 m) 
 

  



 
KOMPOZĪCIJA 

1. uzdevums 

Kompozīcijas tēma tiks paziņota 
eksāmena dienā plkst.9: 00 

Darbs veicams noteiktā dienā no 
plkst. 9:00 līdz 16:00. 

Kompozīcijai veltītais laiks 
apmēram 7 stundas. 

 

 

Noteiktas tēmas antropomorfa - 
figurāla, telpiska (3D) kompozīcija. 

 

 
Darbs veicams mālā vai plastilīnā. Darba izmērs – 
garākā dimensija līdz 40cm. 

 
1) jāuzraksta darba idejas paskaidrojums ne vairāk kā 

700 rakstzīmes; 
 
2) var būt pievienotas skices (3 gab.) 
 

2.uzdevums 
 
Kompozīcijas tēma tiks paziņota 
eksāmena dienā plkst.9: 00 

Kompozīcijai veltītais laiks 7 
stundas. 

Darbs veicams noteiktā dienā no 
plkst. 9:00 līdz 16:00. 

Noteiktas tēmas telpiska nefigurāla 

kompozīcija(3D). 
 
 

 

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

1) jāuzraksta darba idejas paskaidrojums ne vairāk kā 
700 rakstzīmes,  

2) var būt pievienotas skices (3 gab.); 

 

 

• Portfolio – ar specialitāti saistīti radošie darbi, ievietojami LMA MOODLE vidē pēc reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem. 

• Intervija / pārrunas ar reflektantiem. 


