
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  
GRAFIKAS DIZAINA APAKŠNOZARĒ 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 2022.GADĀ 
 

Pārbaudījums 
Pārbaudījuma  uzdevums, pare-
dzētais laiks (stundās h) 

Veicamais uzdevums Tehnika, materiāli un izmēri 

ZĪMĒŠANA 
 
 

 
2 akadēmiski zīmējumi 
 
 
Zīmēts pēdējā gada laikā 

Jāuzzīmē akadēmiski ilgtermiņa, tonāli, ap-
joma 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 krei-
sās 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 gra-
fīta zīmuli. 
 
Reflektantam zīmējumi ir jāatnes un jāiesniedz klātie-
nē (proti, taustāmā formātā), ierodoties uz klātienes 
pārbaudījumu kompozīcijā. 
 
Zīmējumus reflektants varēs saņemt  atpakaļ pēc ie-
stājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas. 

KOMPOZĪCIJA 2D 
 
(klātienē) 

Dizaina ideja plaknē. 
 
Uzdevumam veltītais laiks 4 – 6 
stundas. 
 
Tēma tiks izziņota  
eksāmena dienā. 

Idejas/koncepta pamatojums.  
 
Noteiktās tēmas grafikas dizaina projekta 
pieteikums, definējot skaidru problēmas risi-
nājumu oriģinālā, inovatīvā dizaina piedāvā-
jumā. 
 
Risinājumam jādemonstrē: ideju oriģinalitāte, 
mērķauditorijas un problemātikas izpratne, 
piedāvāto risinājumu atbilstība izvirzītajam 
uzdevumam, augsta izpildījuma kvalitāte. 

Brīvā tehnikā (zīmulis, lodīšu pildspalva, rapidogrāfs, 
dizaina flomāsteri, akvarelis utt.) 
uz A2 formāta lapas. 
 
Vēlams pievienot darba tapšanas procesā veidotās 
skices. 

KOMPOZĪCIJA 3D  
 
(klātienē) 

Telpiska (3D) dizaina ideja. 
 
Maketam veltītais laiks  
4 – 6 stundas. 
 
Tēma tiks izziņota  
eksāmena dienā. 

Noteiktās tēmas telpisks grafikas dizaina 
projekta pieteikums, definējot skaidru prob-
lēmas risinājumu oriģinālā, inovatīvā dizaina 
piedāvājumā. 
 
Idejas/koncepta pamatojums. 

 
Risinājumam jādemonstrē: ideju oriģinalitāte, 
piedāvāto risinājumu atbilstība izvirzītajam 
uzdevumam, augsta izpildījuma kvalitāte. 

Brīva tehnikas un materiālu (māls, plastilīns, kartons, 
koks, metāls u.c. materiāli) un darba tehnoloģiju, dar-
barīku izvēle. 
 
Vēlams pievienot darba tapšanas procesā veidotās 
skices. 

  



 
 

PORTFOLIO un 
MOTIVĀCIJAS 
VĒSTULE 
 
(attālināti) 

Prezentācija par sevi un iepriekš 
radītajiem darbiem, kuri saistīti ar 
izvēlēto grafikas dizaina nozari. 

PDF formāta prezentācija, kurā atspoguļota 
reflektanta radošā darbība pēdējo trīs gadu 
laikā. Iekļaut no 5 līdz 10 darbus, augstas 
kvalitātes foto vai ieskanētus attēlus un 
aprakstu līdz 500 rakstu zīmēm par projek-
tu/darbu ideju un mērķi. 
 
Motivācijas vēstule 1 lpp. A4 PDF formātā 

Darbi jāpārfotografē / jānoskenē, jānoformē PDF 
formātā, jāpievieno anotācijas (reģistrācijas nu-
murs), PDF jābūt ne lielākā apjomā par 5 MB (5 
megabaiti).  
 
Sagatavots PDF fails augšupjāielādē LMA MO-
ODLE platformā.  

 

 
Iepriekš noteiktos datumos norisinās pārrunas ar reflektantiem videozvana veidā. 
 

Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts: 

1) 4. uzdevums jāsagatavo noteiktajā formātā un augšupjāielādē LMA MOODLE platformā. Piekļuve tai tiks piešķirta pēc reģistrā-
cijas iestājeksāmenam; 

2) katra uzdevuma darba attēlam / attēliem jābūt anotētiem: reģistrācijas numurs (tiek piešķirts reģistrējoties studijām), vēlamā 
apakšnozare, uzdevuma nosaukums. 


