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IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBU, NORISES UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS (kods 20V211001)
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9. punktu un
Profesionālās izglītības kompetences centra
“Nacionālā Mākslu vidusskola” nolikuma 71.18. punktu

1. Šī kārtība nosaka izglītojamo uzņemšanu un iestājpārbaudījumu prasības, norisi un
vērtēšanu Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola”
struktūrvienības “Jaņa Rozentāla Mākslas skola”, (turpmāk – Skola) izglītības programmā
Vizuāli plastiskās mākslas (kods 20V211001).
2. Uzņemšana Skolā notiek klātienē atklāta konkursa kārtībā, reflektantiem pretendējot 5.
klasē uz 24 vietām izglītības programmā Vizuāli plastiskās mākslas (kods 20V211001),
6.un 7. klasē – uz brīvajām vietām.
3. Ja valstī tiek pagarināti Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai, uzņemšana Skolā notiek attālināti atklāta konkursa kārtībā.
4. Reflektanti klātienē kārto iestājpārbaudījumus zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā,
kompozīcijā un individuālas pārrunas.
5. Reflektanti attālināti kārto iestājpārbaudījumus sagatavojot portfolio (radoši māksliniecisks
darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats) ar trīs darbiem gleznošanā, trīs darbiem
zīmēšanā, trīs figurālām skicēm, trīs radošās darbības figurālās kompozīcijas darbiem un
individuālas pārrunas Zoom vai Google meet platformā.
6. Portfolio iekļautajiem darbiem ir jānorāda nosaukums, gads, tehnika un izmēri (“Klusā daba
ar apelsīniem” 2021., papīrs/ akvarelis, 20x30cm).
7. Portfolio (radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats) iesniedz
elektroniski pdf formātā kopā ar iesniegumu Uzņemšanas komisijai par iestāšanos Skolā.

8. Uzņemamo izglītojamo skaitu precizē
iestājpārbaudījumiem skolas mājaslapā.
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9. Iestājpārbaudījumu norise un vērtēšana notiek saskaņā ar Skolas apstiprinātiem
iestājpārbaudījumu norises un vērtēšanas kritērijiem, pielikums nr.1, pielikums nr.2 un
pielikums nr.3.
10. Reflektanti tiek uzņemti Skolā pēc iestājpārbaudījumos iegūto punktu skaita dilstošā secībā.
11. Ja vairākiem reflektantiem iegūto punktu skaits ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst
reflektants, kuram iestājpārbaudījumos nav nesekmīgu vērtējumu (mazāk kā 4 – gandrīz
viduvēji).
12. Iestājpārbaudījumu rezultātus var apstrīdēt 3 (trīs) dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu
rezultātu paziņošanas, vēršoties Skolā ar argumentētu iesniegumu.
13. Iestājpārbaudījumu darbi tiek veikti ar reflektantu personīgiem materiāliem. Skola klātienes
iestājpārbaudījumā nodrošina papīru zīmēšanas, skicēšanas, gleznošanai un kompozīcijas
pārbaudījumam.
14. Iestājpārbaudījumu darbi glabājas skolā 1 (vienu) mēnesi.

Jaņa Rozentāla Mākslas skolas vadītājs
Direktors

(paraksts*)
(paraksts*)

J. Dukāts
J.Ziņģītis

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2

Pielikums Nr. 1

1. diena
Zīmēšana.
Uzdevums: Vienkārša klusā daba no sadzīves priekšmetiem.
Materiāli: Papīrs (izmērs A3), zīmulis, dzēšgumija. Ja iestājpārbaudījums Skolā notiek
klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (3 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums (ievietošana lapā)
uzbūve
proporcijas
gaismas un ēnas pielietojums
raksturs

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
Skicēšana
Uzdevums: 5 (piecas) cilvēka figūras skices (viena skice uz vienas lapas).
Materiāli: Papīrs 5 (piecas) lapas (izmērs ~30x42 cm), ogle, mīksts zīmulis, krītiņi,
flomāsters vai cits materiāls pēc reflektanta izvēles. Ja iestājpārbaudījums Skolā notiek
klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Vienas skices skicēšanas ilgums: 5 minūtes.
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums un atbilstība formātam
proporcijas
kustība
raksturs
zīmēšanas materiāla (ogle, sangīna u.c.) pielietojums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Pielikums Nr. 2

2. diena
Gleznošana.
Uzdevums: Gleznojums no dabas – 2- 4 priekšmeti.
Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverotas, zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Ja
iestājpārbaudījums Skolā notiek klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
Kritēriji
optimāls iekomponējums un atbilstība formātam
toņu precizitāte
silti vēsās attiecības
tumši gaišās attiecības
ēnas laukums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
Kompozīcija.
Uzdevums: Figurāla kompozīcija ar 2 - 3 (trīs) cilvēka figūrām. Tēma tiks paziņota klātienes
eksāmena dienā.
Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverotas, zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Ja
iestājpārbaudījums Skolā notiek klātienē, papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.
Ilgums – 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).
Vērtēšana:
atbilstība tēmai
darbības akcentēšana
krāsu laukumu skaidrība
tonālās un krāsu attiecības
tehniskais izpildījums

Kritēriji

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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Pielikums Nr.3
Portfolio
(radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats)
Uzdevums: sagatavot pēdējā gada radoši māksliniecisku darbību ilustrējošu un apliecinošu
pārskatu, kur ietverti dabas studijās balstīti trīs darbi zīmēšanā, trīs cilvēka figūru skicēs, trīs
gleznojumos un trīs tonāli telpiskās figurālās kompozīcijās. Portfolio iekļautajiem darbiem ir
jānorāda nosaukums, gads, tehnika un izmēri. Piemēram: “Klusā daba ar apelsīniem” 2021.,
papīrs/ akvarelis, 40x50cm. Porfolio tiek sagatavots elektroniski pdf. formātā.
Kritēriji
portfolio darbu noformējums un atbilstība skaitam
formātam atbilstošs iekomponējums
gaismēnas pielietojums
silti vēsās toņu attiecības
tehniskais izpildījums

Punktu skaits
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Kopējais punktu skaits atbilst atzīmei.
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