
 

 

ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  
Tekstilmākslas apakšnozarē  

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 

 

 
Pārbaudījums 

Pārbaudījuma uzdevums,  
paredzētais laiks (stundās h) 

 
VEICAMAIS  UZDEVUMS 

TEHNIKA,  
MATERIĀLI UN MATERIĀLU 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 por-
tretam, ¾ pagriezienā, ar gaismu no 
kreisās vai labās puses.  
 
Pēc izvēles var pievienot vēl 2 (ģipša 
galvas, portreta vai pašportreta) zīmē-
jumus. Zīmējumā jābūt salasāmam au-
tora 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 saga-
tavots PDF fails jāielādē LMA MOODLE platformā.  

1) Zīmējumi jāpārfotografē / jānoskenē, jānoformē 
PDF formātā, jāpievieno anotācijas (reģistrācijas 
numurs, oriģinālais izmērs), PDF jābūt ne lielākā 
apjomā par 5MB (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) ap-
gaismojumā. Kluso dabu veidot no vai-
rākiem priekšmetiem (3-10 gb.), iekļaut 
vismaz vienu auduma (drapērijas) ga-
balu. 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) jāielādē LMA MOODLE 
platformā.  

  



 

 

KOMPOZĪCIJA  1. uzdevums   
 

6 kompozīcijas (pēc izvēles var 
papildus iesūtīt arī 1-4 kompo-
zīcijas, kas tapušas pēdējo 3 
gadu laikā) 
 
Autorība jāapliecina ar parakstu uz 
visiem iesūtītajiem darbiem 

 
 
 
 
(no 05.05.2020. līdz 27.07.2020.). 

 

RAKSTU KOLEKCIJA apģērba audu-
miem, tapetēm vai mājas tekstilam. 
Izmantojot: 
1. ģeometriskas formas (piem., trijstū-
ris, 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 
(akvarelis, akrils, guaša, tintes, tušas, marķieri, zīmuļi, 
u.tml.), var izmantot arī aplikācijas. Kompozīcijas 
izmērs ne mazāks par A4 
 
Kompozīcijas jāiesniedz PDF formātā, faila izmērs ne 
lielāks par 10 MB.  
 
Sagatavots vienots PDF fails augšupjāielādē no 28. 
jūlija līdz 3. augustam LMA MOODLE platformā.  
 
Kompozīcijas jānofotografē / jānoskenē, jānoformē 
PDF formātā, jāpievieno anotācijas (reģistrācijas    
numurs, oriģinālais izmērs un īss idejas apraksts). 
 
Faila nosaukumam jābūt noformētam sekojoši: tek-
stils_kods_kompozicija1 

2. uzdevums  
 

 
 
 
 
 
Uzdevums jāveic 4. augustā  
no plkst. 9.00 līdz 18.00 

TEKSTILA OBJEKTS 
 
 
 
 
 
Tēma tiks izziņota 4. augustā   

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 mājās pieejamus 
materiālus. 
Darba attēli jāiesniedz PDF formātā. 
Vienots sagatavots PDF fails jāielādē LMA MOODLE 
platformā.  
Darbs jānofotografē no 3 pusēm (jābūt 3 attēliem), jā-
noformē PDF formātā, jāpievieno anotācijas (reģistrāci-
jas numurs, oriģinālā darba izmērs un īss idejas ap-
raksts). 
Vienotā PDF faila izmērs ne lielāks par 5 MB. 
Faila nosaukumam jābūt noformētam sekojoši: tek-
stils_reģistrācijas numurs _kompozicija2 

 
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 iestāj-
eksāmenam; 

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! 

 


