
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  
Scenogrāfijas apakšnozarē 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 
 

 
Pārbaudījums 

Pārbaudījuma uzdevums,  
paredzētais laiks (stundās h) 

 
VEICAMAIS  UZDEVUMS 

TEHNIKA,  
MATERIĀLI UN IZMĒRI 

 
ZĪMĒŠANA 

Darbi jāiesniedz klātienē  
11.07.2022. LMA 
no plkst. 9:00 - 10:00  
 
2 akadēmiski zīmējumi 
 
 
Zīmēts 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 pēdējo trīs gadu laikā 

Gleznojumā attēlot priekšmetus 
dabīgā vai mākslīgā (lampa, 
prožektors) apgaismojumā. Kluso 
dabu veidot no vairākiem 
priekšmetiem (3-10 gb.), 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 eksāmeniem 
kompozīcijā.  
 
Gleznojumu reflektants varēs saņemt  atpakaļ 
pēc iestājeksāmenu rezultātu paziņošanas. 



 
 
KOMPOZĪCIJA 
 
Iestājpārbaudījumi 
kompozīcijā notiek 
klātienē 
11.07. un 12.07.2022. 
Kalpaka bulv. 13.  
240. telpā. 

1. uzdevums  
11.07.2022. plkst. 10:00-18.00 
 

- Scenogrāfijas risinājuma skice un 
plakāta skice pasākumam 

 
Tēmas tiks paziņotas 

iestājpārbaudījuma datumā 
plkst. 10.00.  

Uzdevums veicams  līdz plkst. 
18.00 

 
 

Scenogrāfijas risinājuma skice  - 
skatuves mets  A3 formātā atbilstoši 
uzdotajai tēmai un komentārs par to un 
pasākumam atbilstoša plakāta iecere. 

 
 

 

Ātri žūstošas krāsas, 2gab. A3 formāta  papīrs, 
kartons u.c. materiāli un darbarīki, ar ko veikt 
uzdevumu uz vietas (nedrīkst izmantot foto 
kolāžu, iepriekš sagatavotus izdrukātus 
materiālus u.tml. ). 
 

2. uzdevums  
12.07.2022. plkst. 10:00-18.00 
 

Piecu tēmu skices + ar roku 
rakstīta vēstule A4 formātā 

 
Tēmas tiks paziņotas 

iestājpārbaudījuma datumā 
plkst. 10.00. 

Uzdevums veicams  līdz plkst. 
18.00 

 
 

Piecu tēmu skices – lakonisks grafisks 
risinājums reflektējot par dotajām 
tēmām 
+ 
Ar roku rakstītas pārdomas uz A4 
lapas, atbildot uz iestājpārbaudījuma 
rītā uzdoto jautājumu. 
 
 

Papīrs ( A3 pieci gab.), 
 zīmulis, krīts, tuša, ogle  u. tml. materiāli ātrai 
uzdevuma veikšanai – idejas skices 
veidošanai uz papīra. 
 
 

 
 
 
Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts: 

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

2) zīmējumiem, gleznojumiem obligāti jābūt autora parakstītiem labi redzamā vietā! 


