
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI  
KERAMIKAS  apakšnozarē 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 

 
          
Pārbaudījums 

Pārbaudījuma uzdevums, paredzētais laiks 
(stundās h) 

 
VEICAMAIS 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 
(ģipša galvas, portreta vai 
pašportreta) zīmējumus. 
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 5MB (5 megabaiti).  

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

VEIDOŠANA   
 
Uzdevums 

Akadēmiski veidota sejas maska.  

Veidojumam veltītais laiks 4-6 stundas. 

 Maska ir jāveido no 5. maija līdz                 
27. jūlijam   

 

  
Sejas maska 
 
(izmērs- 20x15x10cm) 

Darbs veicams mālā vai plastilīnā (izmērs- 
20x15x10cm). 
Darbarīki uzdevuma veikšanai (veidojamie steki, 
u.c.),A4 kartona pamatne darba noformēšanai. 
  1) Maska jānofotografē. Gaismas avots no 
kreisās puses un maska ir jāparāda no 4 skatu 
punktiem. 
  2) Jānoformē PDF formātā, jāpievieno 
anotācijas (reģistrācijas numurs, oriģinālais 
izmērs), PDF jābūt ne lielākā apjomā par 5MB (5 
megabaiti). 
  3) no 28. jūlija līdz 3. augustam maskas 
fotoattēli, tās sagatavots PDF fails 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  
 
 Attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB. 

  



 
KOMPOZĪCIJA 

1. uzdevums  

Kompozīcijai veltītais laiks 4 - 6 stundas. 

plkst.9.00-18.00 

Kompozīcijas tēma tiks paziņota           
4. augustā  plkst. 9.00, gatavais darbs 
jāatsūta līdz plkst.18.00 tās pašas 
dienas laikā. 

 

Noteiktas tēmas (polihroma) 
kompozīcija plaknē (2D) 
 

 

Balta kartona pamatne(A2 izmērs). 
Brīva materiālu izvēle: akvarelis, guaša, tuša, 
akrila krāsas. Šķēres, zīmulis, lineāls, u.c. 
darbarīki uzdevuma veikšanai.      
 

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

2) jāuzraksta darba idejas paskaidrojums ne 
vairāk kā 700 rakstzīmes; 

3) var būt pievienotas skices (3 gab.) 
          attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB; 
4) 4. augustā sagatavots PDF fails 

augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  

2. uzdevums 

Darbs ir jārealizē laika posmā no                   
5. maija līdz 27. jūlijam   

Kompozīcijai veltītais laiks 4 - 6 stundas. 

 

 
 

Brīvas tēmas telpiska kompozīcija 
(3 D)  
 
Aptuvenais darba izmērs 
50x50x50cm 

Brīva, materiālu (māls, plastilīns, kartons, koks, 
metāls u.c. materiāli) un darba tehnoloģiju, 
darbarīku izvēle. Darba drošības noteikumu 
ievērošana. Aptuvenais darba izmērs 
50x50x50cm. 
1) darbs jānofotografē no 4 skatu punktiem; 
2) jāuzraksta darba idejas paskaidrojums ne 
vairāk kā 700 rakstzīmes, var būt pievienotas 
skices (3 gab.); 
3) jānoformē PDF formātā, jāpievieno anotācijas 
(pieteikuma reģistrācijas numurs, oriģinālais 
izmērs), PDF jābūt ne lielākā apjomā par 5MB (5 
megabaiti);  
4) sagatavots PDF fails no 28. jūlija līdz 3. 
augustam augšupjāielādē LMA MOODLE 
platformā.  
Attēli, katrs ne lielākā apjomā par 5 MB. 

 

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 obligāti jābūt parakstītiem redzamā vietā! 


