
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 
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LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 2022.GADĀ

Pārbaudījums Pārbaudījuma uzdevums, paredzētais laiks 
(stundās h) Veicamais uzdevums Tehnika, materiāli un izmēri

ZĪMĒŠANA
13.jūlijs
10.00 - 15.00
Dizaina nodaļas telpās

Zīmējumam veltītais laiks 5 stundas. 
Tēma tiks izziņota eksāmena dienā.

Zīmējumam jādemonstrē: lapas kompozīcija, 
perspektīvas konsturēšanas pamati, objektu 
materialitāte un zīmējumā attēlotās vides dziļums.

Zīmējums veicams uz zīmēšanas lapas A2 
formātā (42 x 60 cm; baltas vai tonētas) brīvā 
zīmēšanas tehnikā (zīmulis, lodīšu pildspalva, 
rapitogrāfs, dizaina flomāsteri, akvarelis utt.).

KOMPOZĪCIJA 2D

11.jūlijs
10.00 - 15.00
Dizaina nodaļas telpās

Dizaina ideja plaknē.

Uzdevumam veltītais laiks 5 stundas.

Tēma tiks izziņota eksāmena dienā.

Idejas/koncepta pamatojums. 

Noteiktās tēmas produktu dizaina projekta 
pieteikums, definējot skaidru problēmas 
risinājumu oriģinālā, inovatīvā dizaina 
piedāvājumā.

Risinājumam jādemonstrē: ideju oriģinalitāte, 
mērķauditorijas un problemātikas izpratne, 
piedāvāto risinājumu atbilstība izvirzītajam 
uzdevumam, augsta izpildījuma kvalitāte.

Brīvā tehnikā (zīmulis, lodīšu pildspalva, 
rapitogrāfs, dizaina flomāsteri, akvarelis utt.) 
uz A2 planšetes (uz cietas pamatnes).

 Vēlams pievienot darba tapšanas procesā 
veidotās skices.



KOMPOZĪCIJA 3D 

12.jūlijs
10.00 - 15.00
Dizaina nodaļas telpās

Telpiska (3D) dizaina ideja.

Maketam veltītais laiks 5 stundas.

Tēma tiks izziņota eksāmena dienā.

Noteiktās tēmas telpisks produktu dizaina 
projekta pieteikums, definējot skaidru problēmas 
risinājumu oriģinālā, inovatīvā dizaina 
piedāvājumā.

Idejas/koncepta pamatojums.

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

Brīva tehnikas, materiālu izvēle (plastilīns, 
kartons, koks, tekstils, metāla stieple vai 
loksne (plāna, lokāma) u.c. materiāli (līmes, 
līmlentes, līmplēves).

Izgatavotais makets ir jāpiestiprina pie A2 
planšetes (uz cietas pamatnes) eksponēšanai 
pie sienas.

Vēlams pievienot darba tapšanas procesā 
veidotās skices.

PORTFOLIO un MOTIVĀCIJAS VĒSTULE 
nosūtīt līdz 12.jūlijam pl.24:00
uz e-pastu: estere.rozkalne@lma.lv
PĀRRUNAS klātienē
14.jūlijs
Dizaina nodaļas telpās

Pārrunu grafiks tiks nosūtīts iepriekšējā 
dienā e-pasta vēstulē.

Prezentācija par sevi un iepriekš radītajiem 
darbiem, kuri saistīti ar izvēlēto produkta 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 projektu/darbu ideju un mērķi.

 Motivācijas vēstule 1 lpp. A4 PDF formātā

Darbi jāpārfotografē / jānoskenē, jānoformē PDF 
formātā, jāpievieno anotācijas (reģistrācijas 
numurs), PDF jābūt ne lielākā apjomā par 5 MB
(megabaiti). 

Jānosūta uz e-pastu: estere.rozkalne@lma.lv līdz 
12.jūlijam pl.24:00.

Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts:

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

2) zīmējumiem obligāti jābūt parakstītiem!




