
ĪPAŠĀS PIEMĒROTĪBAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 
Restaurācijas 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. 

 
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 5MB) 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  

  



 
KOMPOZĪCIJA 

1. uzdevums 

    krāsu tests 

   Krāsu testa uzdevums, publicēts 
LMA mājaslapā  5. maijā.  

(No 5. maija līdz 27. jūlijam) 

Krāsu tests* 

Krāsu slāņa zudumu tonēšana 

 
Aizpildīt baltos laukumus, 
neuzklājot krāsu uz printētās 
daļas un neatstājot arī baltas 
kontūras. 

Krāsu testam jāizgatavo lāzerprintera 
izdruku krāsās A4 formātā un jāizpilda 
akvareļa tehnikā. 
No 28. jūlija līdz 3. augustam līdz plkst. 
19.00 kvalitatīvu kopijas fotoreprodukciju 5 
MB izmērā augšupjāielādē LMA MOODLE 
platformā.  

2.  uzdevums  

kopēšana 
 
Kopējamais uzdevums 4. augustā tiks 
izsūtīts uz e-pastu. 

 
Portrets 
 
Klasiskā portreta kopija – 
rekonstrukcija pēc 
fotoreprodukcijas no datora 
ekrāna vai izgatavotas 
fotogrāfijas.  

Gruntēts audekls, kartons (A4) 
Tehnika: eļļa 
 
5. augustā līdz plkst. 19.00 kvalitatīvu 
kopijas fotoreprodukciju 5MB izmērā 
augšupjāielādē LMA MOODLE platformā.  
 

 
Videointervija, konsultācija par veicamajiem uzdevumiem LMA MOODLE platformā. Pēc reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem, tiks nosūtīta detalizētāka instrukcija 
uzdevumu veikšanai. 
 
Iestājpārbaudījuma uzdevumu iesniegšanas formāts: 

1) katrs uzdevums jāsagatavo noteiktā formātā 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, uzdevums; 
3) zīmējumiem, gleznojumiem obligāti jābūt autora parakstītiem redzamā vietā! 

 
*KRĀSU TESTS. Uzdevumam ir divi mērķi: 
1) konstatēt reflektanta spēju koncentrēties rūpīgam, precīzam un tīram darbam; 
2) konstatēt reflektanta spēju saskatīt un sajaukt atbilstošas krāsu nianses, veidot nepieciešamās tonālās attiecības, rekonstruēt zudušo zīmējumu. 
 
Uzdevuma attēls ir gleznas „Svētais Pēteris” fragments ar baltiem zuduma laukumiem. Šo attēlu jāizprintē uz A4 formāta bieza papīra izmantojot lāzerprinteri. 
Biezais papīrs ir nepieciešams, lai, tonējot ar akvareli, papīrs mazāk deformētos, bet lāzerprinteris tāpēc, ka tintes printera tintes uz robežas ar akvareļkrāsu 
tonējumu saplūstu, kas nav pieļaujams. 
 
Darbā vēlams izmantot pakāpeniskas krāsas uzlikšanas tehniku, tā ļauj veidot atbilstošu laukumu modelējumu, precizēt nokrāsas. Balto krāsu izmantot šajā 
darbā nav vēlams. Tonējuma krāsām nevajadzētu pārklāt sagataves printera krāsas. Baltas kontūras tonējumu malās nav pieļaujamas. 
 
Darbam jābūt salasāmi parakstītam. 


