
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  
Tekstila apakšnozarē 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 
 

 
Pārbaudījums 

Pārbaudījuma uzdevums,  
paredzētais laiks (stundās, h) 

 
VEICAMAIS  UZDEVUMS 

TEHNIKA,  
MATERIĀLI UN MATERIĀLU IZMĒRI 

 
ZĪMĒŠANA 
 
 

 
Darbi jāiesniedz klātienē  
11.07.2022. LMA 
no plkst. 9:00 - 10:00  
 
2 akadēmiski zīmējumi 
 
 
Zīmēti pēdējā gada laikā 

Jāuzzīmē akadēmiski ilgtermiņa, tonāli, 
apjoma zīmējumi.  
 
Obligāti jāuzzīmē: 
- Vismaz viens ģipša galvas zīmējums 
¾ pagriezienā, ar gaismu no kreisās vai 
labās puses ; 
- Pēc izvēles viens portrets (dabiskās 
galvas zīmējums) ¾ pagriezienā, ar 
gaismu no kreisās vai labās puses.  
 
Kopā jāiesniedz 2 zīmējumi: ✔ vai nu 2 ģipša galvas zīmējumi, ✔ vai viens portrets un viens ģipša 

galvas zīmējums. 
 

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

GLEZNOŠANA 
 
   

Darbi jāiesniedz klātienē  
11.07.2022. LMA 
no plkst. 9:00 - 10:00  

 

1 klusās dabas gleznojums  
 
 
 

Gleznots pēdējā gada laikā 

Gleznojumā attēlot priekšmetus dabīgā 
vai mākslīgā (lampa, prožektors) 
apgaismojumā. 
Kluso dabu veidot no vairākiem 
priekšmetiem (3-10 gab.), 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 

 
Reflektantam gleznojums ir jāatnes un jāiesniedz 
klātienē (proti, taustāmā formātā), ierodoties uz 
klātienes eksāmenu kompozīcijā.  
Gleznojumu reflektants varēs saņemt  atpakaļ 
pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas. 

 
  



KOMPOZĪCIJA  
 
Iestājpārbaudījumi 

kompozīcijā notiek 

klātienē 
11.07. un 12.07.2022. 

1. uzdevums   
11.07.2022. plkst. 10:30-15.30 

 
Audumu rakstu kolekcija (ne 
mazāk par 4 kompozīcijām) par 
noteiktu tēmu, kas tiks paziņota 
eksāmena dienā. 
 
 
 
 
Uzdevums jāveic eksāmena 
dienā-  klātienē LMA. 

RAKSTU KOLEKCIJA apģērba 
audumiem, tapetēm vai mājas tekstilam 
Izmantojot: 
1. ģeometriskas formas (piem., 
trijstūris, aplis, līnija, kvadrāts)  
2. dabas motīvus (augu, dzīvnieku 
formas un elementi) 
 
Katrai skicei jāpievieno idejas apraksts 
– kādai mērķauditorijai un situācijai 
audums paredzēts.  
 
Rakstu kolekcijai nav jābūt tonāli un 
stilistiski saskaņotai, uzdevuma mērķis 
ir novērtēt reflektanta spēju radoši plaši 
interpretēt uzdevumu. 

Kompozīciju skices izpilda ar ātri žūstošām 
krāsām, brīvi izvēlētās tehnikās. Var izmantot arī 
kolāžas.  
Uzdevumu izpilda uz A2 formāta kartona/ papīra, 
laukumā iekļaujot ne mazāk par 4 kompozīcijām. 
 
 
 
 
 

2. uzdevums 
12.07.2022. plkst. 10:30-15.30 

 
Uzdevums jāveic eksāmena 
dienā - klātienē LMA. 

TEKSTILA OBJEKTS 
 
Tēma tiks izziņota eksāmena dienā. 

Tekstila objekta maketam jābūt aptuveni cukura 
pakas apjomā, uzdevums izpildāms bez krāsu vai 
tehniku ierobežojumiem, to var locīt un līmēt no 
papīra vai kartona, vai izmantot dažādus citus no 
mājām atnestus materiālus. 

 


