
Telpa Telpa Telpa Telpa

 no 8.00
ZĪMOGOŠANA 

(gleznošana)

1. stāva 

gaitenis
 8.00  8.00

ZĪMOGOŠANA 

(kompozīcija I)

1. stāva 

gaitenis
 8.00

ZĪMOGOŠANA 

(kompozīcija II)

1. stāva 

gaitenis

9.00
GLEZNOŠANA                      

(klusā daba)
* 9.00

GLEZNOŠANA                     

(klusā daba)
* 9.00

KOMPOZĪCIJA            

1. uzdevums
* 9.00

KOMPOZĪCIJA           

2. uzdevums
*

14.00
GLEZNOJUMA 

NODOŠANA
LMA aula 14.00 14.00

KOMPOZĪCIJAS 

NODOŠANA LMA aula

no 14.30
ZĪMOGOŠANA 

(zīmēšana)

1. stāva 

gaitenis

15.00
ZĪMĒŠANA                                

(ģipša atlējums)
* 15.00

ZĪMĒŠANA (ģipša 

atlējums)
* 15.00

KOMPOZĪCIJA I 

(turpinājums)
*

18.00
ZĪMĒJUMA 

NODOŠANA
LMA aula 18.00

KOMPOZĪCIJAS 

NODOŠANA
LMA aula

Tehnika, materiāli, izmēriPārbaudījums

23. jūlijs - iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana plkst. 14.00
25. jūlijs - iestājpārbaudījumu darbu savākšana, studiju līgumu slēgšana no plkst. 12.00 - 15.00 un 15.30 - 18.00

15.jūlijs. 16. jūlijs. 17.jūlijs. 18. jūlijs.

ģipša atlējuma zīmējums

Iestājpārbaudījumu plāns  SCENOGRĀFIJAS apakšnozare  /2019/

2 dienas x 3h, kopā 6 h

Zīmējums veicams uz zīmēšanas lapas A2 

formātā (42 x 60 cm; baltas vai tonētas)  ar 

grafīta, sangīnas, sēpijas vai ogles zīmuli

26. jūlijs - iestājpārbaudījumu darbu savākšana, studiju līgumu slēgšana no plkst. 10.00 - 12.30 un 13.00 - 15.00
!!! Nesavāktie iestājpārbaudījumu darbi pēc 26. jūlija tiks iznīcināti

ZĪMĒŠANA

GLEZNOŠANA

KOMPOZĪCIJA

Klusā daba
Audekls, kartons (~ 60 x 80)                                          

Tehnikas: eļļa, akrils, tempera

Kartons, papīrs, A 3 formāts, ātri žūstošas 

krāsas u.c. Materiāli un darbarīki ar ko veikt 

uzdevumu (nedrīkst izmantot foto kolāžu, 

letrasetus )

Dažāda biezuma balts papīrs, kartons u.c. 

materiāli un darbarīki, ar ko veikt uzdevumu 

2 dienas x 5 h , kopā 10 h 

1.uzdevums.                                     

Plaknē - divdimensionāls.                                                

1 diena 8 h 

* telpu uzzināsiet iestājpārbaudījuma dienā

** ja pābaudījums turpinās arī nākamajā 

dienā, tad iesākto darbu no eksāmenu telpas 

iznest AIZLIEGTS

2. uzdevums.                                             

1) telpā – trīsdimensionāls

     1 diena  5 h

2) teorētisks izklāsts par  scenogrāfiju    

(~ 1800 zīmes)

scenogrāfijas meta un plakāta izstrāde 

(A3 formātā)

trīs (18x18 cm) papīra plastikas 

uzdevumi

Iestājpārbaudījumi SCENOGRĀFIJAS apakšnozare /2019/
 Pārbaudījumam paredzētais laiks Veicamais uzdevums


