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BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 

 
 

 
Pārbaudījums 

 
PĀRBAUDĪJUMA LAIKS  

(stundās h) 

 
UZDEVUMS 

 
TEHNIKA, MATERIĀLI UN IZMĒRI 

 
ZĪMĒŠANA 

1-3 akadēmiski zīmējumi.  

 

Vienam zīmējumam 
veltītais laiks 4-6 stundas. 

 

Zīmēts pēdējo trīs gadu 
laikā 

 

Akadēmiski ilgtermiņa zīmējumi ir 4-6 
stundās radīts tonāls apjoma zīmējums.  
 
Vienam zīmējumam obligāti jābūt portretam, 
¾ pagriezienā, ar gaismu no kreisās vai 
labās puses.  
 
Pēc izvēles var pievienot vēl 2 zīmējumus: 
ģipša galva, portrets, pašportrets vai figūra. 
Zīmējumā jābūt salasāmam autora 
parakstam. 

Zīmējums veicams uz zīmēšanas lapas A2 formātā (42 x 60 cm; 
baltas vai tonētas) ar vienas krāsas grafīta, sangīnas, sēpijas vai 
ogles zīmuli. 
 
No 28. jūlija līdz 3. augustam zīmējumu attēli un sagatavots PDF 
fails augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  

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

2) Zīmējuma attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB. 

 
GLEZNOŠANA 
 

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 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 

 
 
No 28. jūlija līdz 3. augustam gleznojuma attēls JPG formātā (ne 
lielāks par 5 MB) augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  
 

  



 
KOMPOZĪCIJA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. uzdevums 
 
Jāuzzīmē sava  
2030. gada mākslas darba 
iecere (TAVA nākotnes 
māksla) 
 
Pēc izvēles var papildus 
iesūtīt 1-4 kompozīcijas, 
kas tapušas pēdējo trīs 
gadu laikā.  
Autorība jāapliecina ar 
parakstu uz visiem 
iesūtītajiem darbiem 
(no 05.05.2020. līdz 
27.07.2020.). 
 

Melnbalta asociatīva noteiktas tēmas 
kompozīcija plaknē (divdimensionāla) 

 

Kartons, papīrs, A3 formāts 

Tehnika – melnbalts zīmējums, var būt papildināts ar kolāžu. 
Kolāžai var izmantot dažāda veida papīrus, žurnālu vai avīžu 
izgriezumus, paša veidotus zīmējumus.  

Brīva materiālu izvēle. 

Gatavie darbi jānofotografē vai jāieskenē, jānoformē JPG vai 
PDF formātā (līdz 5MB) un no 28. jūlija līdz 3. augustam 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  

Dokumenta nosaukumā jāieraksta reģistrācijas numurs, 
apakšnozare un eksāmena nosaukums. 

2. uzdevums 

 

1 diena 8 h  
 
 
 
 
Uzdevums izziņots  
plkst. 9.00  4. augustā 

Ar zīmējumu papildināta tēlojošu burtu 
kompozīcija plaknē (divdimensionāla), 
melnbalta vai krāsaina 

  

Formāts: 30 x 40 vai 40 x 30 cm 

Zīmējuma tehnika brīva. 

Burtus atļauts: 
• zīmēt ar roku uz papīra vai kartona,  
• salikt un zīmēt datorā, brīvi izvēloties programmas; 
• zīmēt ar grafisko planšeti. 

 

No 28. jūlija līdz 3. augustam, no plkst. 18.00 līdz 21.00 gatavie 
darbi jānofotografē vai  jāieskenē, jānoformē JPG vai PDF 
formātā (līdz 5MB) un augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  

Dokumenta nosaukumā jāieraksta vārds, uzvārds, apakšnozare 
un eksāmena nosaukums. 

 
No 5. līdz 7. augustam norisināsies videointervijas ar reflektantiem. 
 

Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts:  
1) katrs uzdevums jāsagatavo noteiktā formātā (JPG, PDF) un augšupjāielādē LMA MOODLE platformā. Piekļuve tai tiks piešķirta 

pēc reģistrācijas iestājeksāmenam; 
2) katra uzdevuma darba attēlam jābūt anotētam: reģistrācijas numurs (tiek piešķirts reģistrējoties studijām), vēlamā apakšnozare, 

uzdevuma nosaukums; 
3) zīmējumiem un gleznojumiem obligāti jābūt parakstītiem redzamā vietā! 

 


