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Priekšvārds 
Lai turētos līdzi nozīmīgajām pārmaiņām, kas raksturīgas pasaulei 

21. gadsimtā, daudz svarīgāk nekā jebkad agrāk ir regulāri pārvērtēt savas 

prasmes un zināšanas.  

Microsoft® Unlimited Potential (UP) ir globāla programma, kuras mērķis ir 

uzlabot jauniešu un pieaugušo izglītošanos visā dzīves laikā, sniedzot 

nepieciešamās tehnoloģiju prasmes ar publisko informācijas tehnoloģiju 

mācības centru palīdzību. Korporācija Microsoft uzskata, ka tehnisko 

prasmju apmācības nodrošināšana var veidot sociālās un ekonomiskās 

iespējas, kas palīdz mainīt cilvēku dzīvi un pārveidot sabiedrību. 

Piedaloties UP kursos, kursu dalībnieki izkopj tehniskās prasmes, kas 

jāizmanto darbā ar dažādām lietojumprogrammām. Visi UP kursi palīdz 

apgūt tehnoloģiju prasmes, pievēršoties tehnoloģiju pielietojumam dzīvē — 

no datoru un informācijas nozares pamatprasmēm līdz ciparfotogrāfijai, 

Web lappušu izstrādei un darbam ar programmatūru, kas ļauj produktīvāk 

izmantot galddatoru iespējas. 

UP kursi ir domāti darbam publiskajos informācijas tehnoloģiju mācības 

centros — mācību klasē pasniedzēja vadībā vai individuālas apguves ceļā. 

Kursos, kur tiek izklāstīti informācijas un saziņas tehnoloģijas pamati — 

datorzinību un informācijas nozares pamati, internets, tīkls Web, ciparu 

multivide un galddatoru produktīvas izmantošanas lietojumprogrammas —, 

nav nepieciešama iepriekšēja pieredze darbā ar atbilstošo tehnoloģiju vai 

programmatūru.  

 

Kam domāta šī mācību programma 

Katrs Microsoft UP mācību programmas kurss ir paredzēts motivētiem 

jauniešiem un pieaugušajiem, kas, personisku vai profesionālu iemeslu 

vadīti, vēlas apgūt jaunas tehnoloģijas vai papildināt savas pašreizējās 

tehnoloģiju prasmes. Kursos tiek ņemts vērā fakts, ka pieaugušiem 

cilvēkiem, kas piedalās apmācībā, jau ir plaša iepriekšējas apmācības 

pieredze, viņiem ir savas prasības un prasmes: 

■ Pieauguši cilvēki gan laiku, gan naudu vēlas tērēt lietderīgi. Šī 

mācību programma ir izveidota tā, lai paredzētu, izprastu un 

koncentrētos uz to, kas nepieciešams prasmīgai un efektīvai 

apmācībai. 

■ Labi izstrādātā apmācībā tiek ņemtas vērā apmācāmo iepriekšējās 

zināšanas un sniegtas jaunas. Šī mācību programma piemērota 

interesentiem ar ļoti dažādu iepriekšējo pieredzi un prasmēm. 

Katrs kurss izveidots, ņemot vērā vispārējus darba uzdevumus un 

zināšanu līmeņus. 



VI Datorzinību pamati 

VI/9 

■ Apmācāmie nāk mācīties un vēlas izjust pret sevi attieksmi kā pret 

patstāvīgiem, īpašiem un spējīgiem cilvēkiem. Šo mācību 

programmu var izmantot gan klasē, gan kā pašmācības līdzekli ar 

paša izvēlētu ievirzi un tempu. 

■ Aktīvi apmācāmie vēlas, lai mācībās apgūto varētu tieši lietot, 

pildot darba pienākumus, kā arī personiskām vajadzībām. Šajā 

mācību programmā ir daudz praktisku piemēru no dzīves un 

pielietojuma piemēru, kas izveidoti tā, lai būtu saistoši 

apmācāmajiem ar atšķirīgām interesēm.  

Katra UP kursa pamatnolūks ir iemācīt apieties ar tehnoloģijām, vienmēr 

paturot prātā, ka tehnoloģiju izmantošana uzlabo katra cilvēka iespējas, 

darba ražīgumu, konkurētspēju darba tirgū un dzīves līmeni.  

Kursu piedāvājums un mērķi 

UP mācību programma ievēro Microsoft un starptautiskos prasmju 

standartus. Tāpēc mācību programmā ir iekļauti šādi datorzinību, 

programmatūras un ciparu tehnoloģiju ievadkursi: 

■ Datorzinību pamati    

Šajā kursā audzēkņi iegūst spēcīgu zināšanu bāzi, ko veido 

galvenie datorzinību jēdzieni un pamatzināšanas par aparatūru, 

programmatūru, operētājsistēmām, internetu un daudz ko citu. 

■ Ciparu multivides pamati    

Šajā kursā tiek apgūts, kā sākt izmantot ciparu multividi, ieskaitot 

ciparu fotogrāfiju, audio un ciparu video. 

■ Interneta un tīkla Web pamati 

Šajā kursā tiek apgūts, kā pārlūkot tīklu Web, izmantot meklēšanas 

programmas, rīkoties ar e-pastu un veidot Web lappuses. 

■ Web izstrādes pamati  

Šajā kursā tiek apgūts pilns Web lappušu izstrādes process — no 

HTML pamatiem līdz pilnīgas Web vietas izstrādes un izveides 

stratēģijām. 

■ Tekstapstrādes pamati 

Šis kurss pievēršas tam, kā izmantot tekstapstrādes programmu, 

lai uzrakstītu un uzlabotu dažādus personiskos un lietišķos 

dokumentus — no vienkāršām vēstulēm un atgādinājumiem līdz 

sarežģītiem dokumentiem, kuros iekļauta grafika un tabulas. 

■ Prezentāciju pamati  

Šajā kursā tiek apgūts viss, kas jāzina par pārliecinošu 

elektronisku prezentāciju izveidi — no vienkāršas slaidrādes 
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izveides līdz grafikas, video un audio pievienošanai, lai iegūtu 

bagātīgi noformētas multivides prezentācijas. 

■ Datu bāzu pamati  

Šajā kursā sniegta pamatinformācija par relāciju datu bāzu 

izmantošanu tabulu, veidlapu un pārskatu izveidei. 

 

■ Izklājlapu pamati  

Šajā kursā tiek apgūti pamatprincipi darbā ar izklājlapām, ieskaitot 

darblapu izveidi, datu rediģēšanu, diagrammu un grafiku izveidi, kā 

arī izklājlapu publicēšanu tīklā Web. 

Katrā kursā ir iekļauti uzdevumi un projekti, kas palīdz praktiski apgūt 

informācijas tehnoloģiju pamatzināšanas un galddatoru produktīvas 

izmantošanas lietojumprogrammas, un tiek aptvertas šādas tēmas: 

■ Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni 

■ Datora izmantošana un failu pārvaldība 

■ Tekstapstrāde 

■ Izklājlapas 

■ Datu bāzes 

■ Prezentācijas 

■ Internets, tīkls Web un e-pasta izmantošanas prasme 

Galvenās mācību jomas ir šādas: 

■ Datu apstrādes pamati (aparatūra, programmatūra, 

operētājsistēma) 

■ Pamata lietojumprogrammas (lietojumprogrammas efektīvam 

darbam birojā) 

■ Internets, tīkls Web un e-pasts 

UP mācību programma audzēkņiem un pasniedzējiem piedāvā elastīgi 

izmantojamus, uzticamus, ekonomiski izdevīgus un uz rezultātiem 

orientētus materiālus. Saskaņā ar līgumu par autortiesībām pasniedzēji visus 

materiālus un failus var kopēt un pielāgot apmācības papildināšanas nolūkā.   

Kā veidots kurss 

Katrs Microsoft UP kurss sākas ar pamatjēdzieniem un ātri pāriet pie 

vidēja līmeņa prasmēm un paņēmieniem. Praktiskās, uzskatāmās 

nodarbības ļauj pakāpeniski, soli pa solim apgūt prasmes. Mācību procesā 

izpildot dažādus uzdevumus, jūs apgūstat ne tikai programmatūras 

līdzekļus. Jūs iemācāties risināt praktiskus uzdevumus, kas ļauj 

nekavējoties uzlabot produktivitāti darbā ar atbilstošo tehnoloģiju.  
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Katras nodarbības sākumā ir uzskaitīti apmācības mērķi. Katrs mērķis 

norāda noteiktu uzdevumu, ko pratīsit izpildīt pēc nodarbības apgūšanas. 

Pakāpeniska apmācība ir visu nodarbību pamatprincips. Mācību vielas 

pamatā ir uzdevumi, kurus jums var nākties risināt ikdienas darbā. Šāda 

pieeja ļauj ātri uztvert tēmas būtību. Uzdevumorientēta apmācība tiek 

izmantota visā mācību gaitā, ieskaitot nodarbību organizāciju katrā blokā, 

nodarbību virsrakstus un praktiskās apmācības failos izvēlētos scenārijus. 

Pamatjēdzieni tiek pasniegti un ilustrēti ar piemēriem no dzīves, tehnoloģija 

tiek saprotami izskaidrota, un praktiskie uzdevumi jums ļauj nekavējoties 

pielietot apgūtās zināšanas. Vairākums nodarbību beidzas ar 4–5 

praktiskiem uzdevumiem, kuru grūtības pakāpe var pieaugt, liekot 

audzēkņiem izprast un pielietot iegūtās zināšanas.  

Īpašie līdzekļi 

■ Apmācības mērķi. Mērķi uzskatāmi norāda katras nodarbības 

nolūku, lai jūs izprastu, kādas prasmes tiks apgūtas. Apmācības 

mērķi tiek izklāstīti sistemātiski un atspoguļo arī nodarbības 

struktūru, palīdzot uztvert svarīgāko informāciju un sagatavoties 

prasmju apgūšanai. 

■ Pakāpeniska apmācība. Numurētas darbības sniedz detalizētas, 

precīzas instrukcijas, palīdzot apgūt prasmes. Daudzie apmācībā 

iekļautie attēli atvieglo mācību procesu. Katram kursam ir 

pievienoti paraugfaili. 

■ Padomi. Nodarbības tekstā atrodamie noderīgie ieteikumi un citu 

uzdevumu veikšanas variantu piedāvājumi sniedz 

papildinformāciju, norāda uz īsceļiem, atšķirīgiem uzdevumu 

izpildes veidiem un iespējamiem “zemūdens akmeņiem”, kā arī 

komentē apgūstamo priekšmetu. 

■ Piezīmes. Nodarbības tekstā atrodama papildinformācija, kas ļauj 

vairāk uzzināt par apgūstamo tēmu. 

■ Svarīgi! Īpaši izceltās piezīmēs ir iekļauti brīdinājumi vai īpašas 

instrukcijas. 

■ Informatīvās joslas. Dažos kursos informatīvajās joslās ir iekļauti 

informatīvi iestarpinājumi, papildinformācija vai garākas atkāpes, 

piemēram, par interesantiem faktiem no datoru vēstures, faktiem 

par autortiesību likumiem vai “kas jāzina par drošajām krāsām, 

veidojot Web lappusi”. 

■ Skaidrojumi. Skaidrojumi dažos kursos sniedz specifisku terminu 

definīcijas. 

■ Pamēģiniet! Šīs īpašās informatīvās joslas dažos kursos kalpo 

par ekspresmateriālu, kas palīdz pārbaudīt šobrīd apgūto. 

■ Praktiskās apmācības faili. Dokumentu paraugi palīdz izpildīt 

uzdevumus, kas pieejami daudzu kursu nodarbību beigās. 
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Nodarbības, kuru pamatā ir projekti, sākas ar visu projekta izpildei 

nepieciešamo failu sarakstu. 

■ Pamatjautājumi jeb nodarbības kopsavilkums. Kopsavilkums 

par nodarbībā apgūto atgādina pamatjautājumus un sniedz 

norādījumus par to, kas darāms tālāk.  

■ Pārbaudes jautājumi. Pārbaudes jautājumi katras nodarbības 

beigās ļauj novērtēt, kas ir apgūts un kā šīs zināšanas varētu 

izmantot. Šis nodarbības noslēguma novērtējums nav vienkārša 

zināšanu atsaukšana atmiņā, jo šeit tiek prasīts izskaidrot, kā 

paveikt noteiktus uzdevumus. 

■ Praktiskie uzdevumi. Uzdevumi katras nodarbības beigās ļauj 

apgūtās zināšanas pielietot praksē — reālos projektos. Daudzi no 

šiem uzdevumiem ir veidoti kā iepriekšējā uzdevuma turpinājums, 

paaugstinot uzdevumu grūtības pakāpi. 

■ Pielikumi. Katram kursam pielikumā grāmatas beigās ir uzskaitīti 

Microsoft Office Specialist eksāmena mērķi. 

Praktiskās apmācības faili 

Daudzi kursi ir papildināti ar dokumentu paraugiem un citiem failiem, kas 

veicina vielas apgūšanu un piedāvā ―gatavus‖ paraugus, kurus varat 

salīdzināt ar paša paveikto. Katrā nodarbībā tiek paskaidrots, kad un kā 

jāizmanto nodarbības praktiskās apmācības faili, ja tādi ir. Daudzu 

nodarbību izstrādē ir izmantoti piemēri no dzīves, tādējādi apgūtās prasmes 

var viegli izmantot praksē. 

Piemēram, kursā Web izstrādes pamati ir iekļautas visas sastāvdaļas, kas 

nepieciešamas, lai ar programmu FrontPage izveidotu vairākas Web vietas: 

teksta faili, grafikas faili un HTML faili pievilcīgas Web vietas izveidei. 

Šos failus varat izmantot, strādājot mācību telpā publiskajos informācijas 

tehnoloģiju mācību centros, vai arī lietot individuālajā apmācībā. 

Visus praktiskās apmācības failus pasniedzējs instalē datoru cietajos diskos. 

Atkarībā no tā, kādu kursu apgūstat, faili tiek saglabāti mapē Computer 

Fundamentals Practice, Spreadsheet Fundamentals Practice, Word 

Processing Practice, Presentation Fundamentals Practice, Database 

Fundamentals Practice, Web Design Fundamentals Practice un Internet 

World Wide Web Practice. Katra kursa faili ir atrodami atbilstošā kursa 

mapēs, kas iekļautas mapē Unlimited Potential datora C: diskā. Pasniedzējs 

jums paskaidros, kā atrast kursa failus. 

Sistēmas prasības 

Lai varētu izmantot Microsoft Office 2003 un studenti varētu strādāt ar 

praktiskās apmācības failiem, kas tiek lietoti daudzās nodarbībās, katrai 

mācību telpas vai publiskā mācības centra datorsistēmai jāatbilst šādam 

prasību minimumam: 
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■ Personālais dators, kurā Microsoft Office 2003 darbojas Pentium 133 

megahercu (MHz) vai ātrākā procesorā. 

■ Operētājsistēma Windows XP. 

■ Vismaz 128 MB RAM, kā arī papildu 8 MB RAM katrai Office 

programmai, kas darbojas vienlaikus ar citām. 

■ Vismaz 58 MB brīvas vietas diskā (pēc Microsoft Office 2003 

instalēšanas). 

■ CD-ROM diskdzinis. 

■ Monitors ar Super VGA (800x600) vai labāku izšķirtspēju ar 256 

krāsām; ieteicams 15 collu vai lielāks displeja ekrāns. 

■ Pele, IntelliMouse® vai cita saderīga rādītājierīce. 

Par autoru komandu 

Lielā daļā no šajos kursos izmantotā materiāla ir izmantota pozitīvā 

pieredze no laika pārbaudi izturējušajās metodikas, ko Microsoft izstrādāja 

un pilnveidoja savai materiālu sērijai Step by Step Courseware, grāmatu 

sērijai Step by Step un grāmatu sērijai Faster Smarter. Pasniedzējiem, 

apmācības izveides speciālistiem, tekstu autoriem un tehnoloģiju 

speciālistiem, kuri strādājuši pie šo grāmatu un kursu satura, ir milzīga 

zināšanu bāze par tehnoloģijām, kā arī pasniegšanas pieredze.  
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Šajā kursā izmantotie apzīmējumi 

Šajā kursā izmantots īpašs fonts, apzīmējumi un virsrakstu noformējums, lai 

izceltu svarīgu informāciju vai pievērstu uzmanību īpašām darbībām. 

Plašāku informāciju par papildlīdzekļiem, kas iekļauti nodarbībās, skatiet 

priekšvārda sadaļā ―Īpašie līdzekļi‖. 

 

Apzīmējums Nozīme 

Slīpraksts Šādi ir noformēts svarīgs termins, 

kas tiek lietots pirmo reizi, 

piemēram, platjoslas vai tīkls Web. 

Treknraksts Šādi tiek formatēts teksts, kas jums 

jāraksta. 

   Vai 

Tā ir apzīmēts svarīgs termins, ko 

lieto pirmo reizi. 

Sans-serif druka Šādā drukā ir teksts, kas ir daļa no 

apmācības norādījumiem. 

Piezīme 
Piezīmēs ir rodama 

papildinformācija, kas ļauj plašāk 

iepazīties ar tēmu. 

Padoms 
Padomi ir noderīgi ieteikumi un citi 

uzdevumu izpildes varianti. 

Svarīgi! 
Īpaši izceltās piezīmēs ir iekļauti 

brīdinājumi vai īpašas instrukcijas. 

 

 

 

Ierāmētas piezīmes lapu piemalēs 

sniedz papildu informāciju un 

paskaidro tekstu. 

 

 

Pretvīrusu programmatūru 

var sameklēt un lejupielādēt 

no interneta. 
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Nodarbības sastāvdaļas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Nodarbības sākumā skaidri 
aprakstīti tās mērķi, lai palīdzētu 
jums saprast, kādas prasmes 
apgūsit. 

Ilustrācija palīdz labāk 
uztvert nodarbības 
materiālu. 

Padomi sniedz 
norādes un iesaka 
dažādus veidus, kā 
paveikt uzdevumu. 

Katras tēmas 
sākumā ir 
skaidrojums par 
jēdzieniem un 
paņēmieniem, kas 
tiks aplūkoti. 

Šādi ierāmētas īpašas 
instrukcijas. 

Piezīmēs 
uz malām ir 
padomi un 
papildu 
informācija. 

Uzdevumiem 
sniegtas sīkas 
instrukcijas pa 
numurētiem 
soļiem. 
 

Svarīgākie termini ir 
izcelti treknrakstā un, 
pirmoreiz pieminot, 
tiek definēti. 
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Nodarbības 
kopsavilkumā 
paskaidrots, kā beigt 
darbu ar attiecīgajiem 
failiem. 

 

Pārbaudes jautājumos 
jums jāsniedz atbildes 
par nodarbībā 
apskatītajiem 
jēdzieniem. 

 

Praktiskie 
uzdevumi ļauj 
izmantot 
apgūto un 
lietot savas 
prasmes 
jaunā veidā. 
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Datori un sabiedrība 
Šīs nodarbības beigās jūs zināsit: 

 Kāda bija datoru attīstības vēsture no 20. gadsimta 40. gadiem līdz 

mūsdienām. 

 Kāda būs datortehnoloģiju nākotne. 

 Kādās nozarēs datori tiek izmantoti mūsdienās . 

 Kā ar datoriem var strādāt cilvēki, kuriem ir invaliditāte. 

 Kā datorus izmanto divās galvenajās to pielietošanas jomās: biznesā un 

izglītībā. 

Šajā nodarbībā notiks iepazīstināšana ar datoriem un to pielietojumu 

mūsdienās. Nodarbībā sniegta īsa datoru attīstības un izmantošanas vēsture. 

Aprakstīti arī pieejamības jautājumi, kas ir svarīgi daudziem darbiniekiem ar 

invaliditāti, un kā datori un palīdzības tehnoloģijas palīdz pārvarēt šīs 

pieejamības problēmas. 

Īsa datoru attīstības vēsture 

Daļēju atbildi uz jautājumu, kāpēc darba dators tiek saukts par personālo datoru 

(Personal Computer — PC) sniedz vispārējā datoru izmantošanas vēsture. Kad 

arvien vairāk birojos uz galdiem sāka parādīties datori, tie bija pieejami tikai 

ierobežotās vietās, piemēram, bankās un apdrošināšanas kompānijās. Spilgti 

zaļi mirgojoši ekrāni ļāva piekļūt tikai vissvarīgākajai informācijai par klientu. 

Bet šim datoram nebija nekādas saistības ar personiskām lietām. 

Protams, tas tam arī nebija domāts. Faktiski, ja jūs aprunātos ar šo uzņēmumu 

vadību, lai tā ļautu darbiniekiem ietekmēt vai pielāgot datorsistēmu darbu, jums 

vienkārši parādītu durvis. Uzņēmumi datoru jaudu nodeva darbinieku rokās, bet 

kontrolēja un ierobežoja visus iespējamos darbinieku un datoru mijiedarbības 

veidus. Nebija pieejama neviena tehnoloģija, kas galddatorus ļautu padarīt par 

kaut ko vairāk kā saskarsmes ierīci ar milzīgu centrālo datoru, kas atradās 

jūdzēm tālu.  

Kad 20. gadsimta 70. gadu beigās parādījās pirmie datori, saukti par 

personālajiem datoriem, to nosaukums īstenībā nozīmēja “dators, kas nav 

domāts biznesam”. Uzņēmumi ne tikai nesaskatīja tajos nekādu jēgu, bet arī 

nevēlējās nekādu saistību ar tiem un to radīto anarhiju. Ekrāna krāsas un datora 

izdotās skaņas maiņa šķita vienkārši muļķība. Un savu programmu rakstīšana, 

lai dators darītu to, ko jūs vēlaties, lai tas dara? “Nē, paldies!” 

Bija nepieciešami daži sapņotāji, kas strādāja trijos uzņēmumos — IBM, 

Microsoft un Apple Computer — , lai saprastu, ka dators, ko var kontrolēt 

jebkurš cilvēks — īstens personālais dators —, ir tieši tas, kas uzņēmumiem 

1. NODARBĪBA 
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nepieciešams. Nākamajās sadaļās  sniegts īss atskats moderno datoru attīstības 

vēsturē. 

20. gadsimta 40. gadi 

Daži pirmie automātiskie datori tika uzbūvēti laika posmā no 1939. līdz 1944. 

gadam un 2. pasaules karā tika izmantoti šifra uzlaušanai. Viens no šādiem 

datoriem tika nosaukts par ENIAC (electronic numerical integrator and 

computer — elektroniskais skaitļu integrators un dators). ENIAC aizņēma 1000 

kvadrātpēdu (aptuveni 93 kvadrātmetrus) lielu telpu, svēra vairāk nekā 60 000 

mārciņu (27 000 kilogramu), un tajā tika izmantots vairāk nekā 18 000 

radiolampu. Pirmajos datoros, tādos kā ENIAC, dažādu aprēķinu veikšanai 

izmantoja visdažādākos relejus un mehāniskos slēdžus. Tiem nebija atmiņas, 

tāpēc pirms jebkuras citas programmas izmantošanas to atiestatīšana bija jāveic 

ar rokām.  

“Atkļūdošanas” izcelsme 

20. gadsimta 40. gados datori parasti tika izvietoti nelielās ēkās bez gaisa 

kondicionēšanas iekārtām. Vakaros zinātnieki vēra vaļā logus, lai dzesētu ēku 

un datoru. Kādā 40. gadu sākuma vakarā datorpionieris Greiss Hoppers (Grace 

Hopper) patērēja diezgan daudz laika, lai atrastu un novērstu problēmu, kas 

datoram neļāva darboties pareizi. Datora siltums un gaismas bija pievilinājuši 

kādu naktstauriņu, kas ielidoja pa atvērto logu un iesprūda starp dažiem 

kustīgajiem mehāniskajiem slēdžiem, tā izraisot kļūdas. Ikvakara datora 

atbrīvošana no kukaiņiem kļuva par regulāru nodarbi. Daži uzskata, ka šādi 

datorpasaulē ienāca atkļūdošanas angliskā frāze “debugging” (atbrīvošanās no 

kukaiņiem).  

20. gadsimta 50. gadi 

Pirmais tranzistors tika patentēts 1948. gadā. Tranzistori veica tās pašas 

funkcijas, ko radiolampas, bet bija mazāki un efektīvāki. Tranzistori ļāva 

samazināt datorus, samazināt elektroenerģijas patēriņu un ģenerēt mazāk 

siltuma.  

Tomēr radiolampas datoros turpināja izmantot līdz pat 50. gadu beigām. 1952. 

gadā IBM kalkulators Selective Sequence Electronic Calculator bija 

25x40 pēdas (7,62x12,19 m) liels, un tajā joprojām tika izmantotas 

radiolampas. Šis dators aprēķināja Mēness pozīcijas tabulas, ko vēlāk 1969. 

gadā izmantoja “Apollo” lidojumam uz Mēnesi. 

20. gadsimta 50. gadu beigās IBM uzsāka sava pirmā tranzistoru datora, 7000. 

sērijas, ražošanu. Šie datori bija mazāki un ātrāki par iepriekšējām versijām, bet 

pēc mūsdienu standartiem joprojām bija milzīgi.  
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20. gadsimta 60. gadi 

Integrālshēmu jeb mikroprocesoru 1958. un 1959. gadā izgudroja divi 

neatkarīgi zinātnieki. Vienā mikroshēmā varēja iekļaut visa datora elektronisko 

ķēdi, kas radīja jaunu datoru izstrādes revolūciju. 1960. gados minidatorus, 

piemēram, DEC PDP 1 un IBM System/360, sāka izmantot arvien vairāk un 

vairāk nozarēs. Turklāt izpētes darbs ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa 

administrācijā (NASA — National Aeronautics and Space Administration) ļāva 

izveidot pat vēl mazākus datorus. Datori vairs nemaksāja miljoniem ASV 

dolāru, un tiem vairs nevajadzēja īpašu vidi.  

20. gadsimta 70. gadi  

1975. gadā Xerox Alto bija pirmais tāda datora prototips, kurā tika izmantots 

grafiskais lietotāja interfeiss (GUI — graphical user interface), kur tiek 

nodrošināti datorfunkcijām atbilstoši simboli, nevis lietotājam ir jāievada pilnas 

komandas. Tas bija arī pirmais dators ar peli kā ievadierīci. Lai arī šī sistēma 

nekļuva publiski pieejama, tā ievērojami ietekmēja operētājsistēmu Microsoft
®

 

Windows
®

 un Apple Macintosh izstrādi.  

MITS Altair — pirmais dators, ko var saukt par personālo datoru, — arī tika 

izveidots 1975. gadā. Tas parasti tika pārdots kā datorkomplekts: lai to varētu 

izmantot, lietotājam tas vispirms bija jāsamontē. Datorā tika izmantota Intel 

8080 mikroprocesora mikroshēma, un, lai gan tam bija ierobežotas ievades un 

izvades ierīces (nebija ne tastatūras, ne monitora), datoru mīļotāju un entuziastu 

vidū šis dators nekavējoties kļuva populārs.  

Tandy Corporation (Radio Shack mātesuzņēmums) savu pirmo personālo 

datoru pieteica 1977. gadā. Tam bija panākumi, jo komplektācijā bija iekļauta 

tastatūra un displejs (katodstaru lampas ekrāns).  

Strādājot nelielā garāža, Stīvs Vozņaks (Steve Wozniak) un Stīvens Džobss 

(Steven Jobs) izstrādāja datoru Apple 1 un pārdeva tos datoru mīļotājiem. Šis 

dators Apple Computer dibinātājiem izdevās pietiekami veiksmīgs, lai 

1977. gadā būtu vērts izstrādāt Apple II, kam bija ļoti lieli panākumi. Apple II 

piedāvāja paplašinātu atmiņu, diskdziņa programmas un krāsu grafiku. 

20. gadsimta 80. gadi 

IBM savu pirmo personālo datoru izlaida 1981. gadā. Šī datora vadībai tika 

izmantota programmatūra ar nosaukumu DOS (disku operētājsistēma). Lai arī 

šajā datorā netika izmantotas jaunākās un labākās pieejamās tehnoloģijas, tā 

parādīšanās bija svarīga, jo tas pierādīja, ka personālais dators ir kas vairāk 

nekā modes untums; tas kļuva par svarīgu ikvienas uzņēmējdarbības 

sastāvdaļu.  
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1984. gadā tika pieteikts Macintosh dators. Šim datoram bija GUI, kas 

nepieredzējušam lietotājam atviegloja datora izmantošanu. Kad 1985. gadā 

parādījās printeris LaserWriter, Apple aizsāka datorizdevniecības revolūciju.  

20. gadsimta 80. gados personālo datoru jaudas palielināšanās turpinājās, līdz 

personālie datori drīz vien ātruma un skaitļošanas jaudas ziņā sāka konkurēt ar 

minidatoriem.  

20. gadsimta 90. gadi 

Apple, IBM, Microsoft un citas firmas turpināja izstrādāt un uzlabot 

programmatūru, kas atviegloja datoru izmantošanu. 1990. gadā Microsoft 

izlaida operētājsistēmu Windows 3.0, kas iezīmēja nozīmīgas izmaiņas lietotāju 

darbā ar datoriem. Tajā bija iekļauts GUI, kuram bija jākļūst par datorlietotāju 

favorītu.  

21. gadsimta sākums 

Pašlaik rit pirmie jaunās tūkstošgades gadi, — datori un piekļuve internetam ir 

pieejami lielākam cilvēku skaitam nekā jebkad agrāk. Web pakalpojumi, 

piemēram, tūlītējā ziņojumapmaiņa, ļauj cilvēkiem visā pasaulē savstarpēji 

sazināties reāllaikā. Citas Web lietojumprogrammas ikvienam ļauj pie 

galddatora veikt gandrīz visus ikdienas uzņēmējdarbības un personiskās dzīves 

uzdevumus. Varat apmeklēt veikalus un iegādāties gandrīz visu nepieciešamo, 

varat lasīt avīzi vai klausīties ēterā skanošas radiopārraides no dažādām 

valstīm, varat pārvaldīt visas savas personiskās un biznesa finanses vai pat 

izplānot un rezervēt nākamo atvaļinājumu — to visu var paveikt pie datora. 

Jaunās tehnoloģijas, piemēram, personālais ciparasistents (PDA — personal 

digital assistant) un planšetdators, ļauj datoru paņemt sev līdzi un piekļūt 

internetam, lai kur jūs arī dotos. Satelīta un mobilo tālruņu tehnoloģijas ir 

uzlabotas tik tālu, ka cilvēki, atrodoties nomaļos rajonos, joprojām var 

piezvanīt draugiem, ģimenes locekļiem un kolēģiem visā pasaulē. 

Jo vairāk cilvēku izmanto internetu, jo vairāk tiek apdraudēta informācija, un 

drošība ir kļuvusi par vēl svarīgāku problēmu. Datorvīrusu izplatībai visā 

pasaulē nepieciešamas tikai dažas stundas, zudušu failu un datu atkopšanas 

pūliņu dēļ uzņēmumiem un valdībām radot lielu laika un līdzekļu patēriņu. 

Programmatūras un aparatūras uzņēmumi regulāri piedāvā jaunu drošības 

programmatūru un ielāpus. 
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Cilvēks pret datoru 

1996. gadā pirmoreiz pasaules šaha čempions spēlēja šahu pret datoru. Lai arī 

dators varēja aprēķināt 100 miljonus šaha gājienu sekundē, Garijs Kasparovs 

(Gary Kasparov) pieveica IBM datoru Deep Blue. Atkārtotajās 1997. gada 

sacīkstēs Deep Blue uzvarēja, iezīmējot pirmo reizi, kad dators bija pārāks par 

cilvēku šaha čempionu. 

20. gadsimta beigās personālie datori turpināja kļūt mazāki, ātrāki un lētāki. 

Kļuva arvien pieejamāki un populārāki arī portatīvie datori (piemēram, 

klēpjdatori).  

Turpmākā datortehnikas attīstība 

1965. gadā Gordons Mūrs (Gordon Moore), mikroprocesoru pētnieks, 

paredzēja, ka mikroshēmu jauda un ātrums dubultosies ik pēc 2 gadiem. Tas 

bija diezgan precīzs paredzējums; pašlaik datoru un mikroshēmu datu apstrādes 

jauda dubultojas ik pēc 18 mēnešiem. Lai arī daži zinātnieki paredz, ka 

datortehnoloģijas tradicionālās fizikas ierobežojumus sasniegs ap 2010. gadu, 

kvantu fizikas pētījumi un kvantu datori, iespējams, ļaus veidot vēl mazākus un 

jaudīgākus procesorus, nekā to varēja iepriekš iedomāties.  

Datorkomponenti turpina kļūt mazāki, ātrāki un lētāki. Tāpēc dators kļūst vēl 

elastīgāks un tiek izmantots arvien jaunu darbību veikšanai. Sadzīvē 

izmantojamos priekšmetos, piemēram, televizoros, tālruņos un pat 

cepeškrāsnīs, tiek izmantotas mikroshēmas, kas uzlabo to funkcionalitāti. 

Nākotnē runas pazīšana, virtuālā realitāte, kā arī citas tehnoloģijas turpinās 

dažādot datoru izmantošanas iespējas. 

Datoru pielietojums mūsdienās 

Kad datori pirmoreiz parādījās uzņēmumos, tie bija milzīgi un dārgi, un tajos 

netika risināti pieejamības jautājumi. Parasti tos izmantoja specializētos 

nolūkos, piemēram, izpētei un liela apjoma skaitliskajiem aprēķiniem. 

Piemēram, 20. gadsimta 60. gados lielā uzņēmumā varēja būt viens dators, kas 

darbojās algas aprēķina nodaļā. Neviena cita nodaļa šo datoru nelietoja vai, ja 

arī lietoja, šī datora laiku dalīja ar vairākām citām nodaļām.  

Kad datorindustrija un datortehnoloģijas ļāva izveidot mazākus un lētākus 

datorus, tos sāka izmantot arvien vairāk un vairāk. Nodaļai varēja būt sava 

tekstapstrādes sistēma vai minidators, kas domāts noteiktiem projektiem, un tai 

vairs nevajadzēja rezervēt uzņēmuma lieldatora laiku.  

Izmēru un cenu pakāpeniska samazināšana izraisīja gandrīz vai datorrevolūciju, 

un personālie datori kļuva par parastu parādību gandrīz jebkurā darbavietā. 

Datoriem atradās pielietojums ne tikai uzņēmumos, bet arī ikdienā. Nākamajās 

sadaļās minēti piemēri, kā datori tiek izmantoti mūsdienu sabiedrībā. 
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Fermā 

Katru gadu fermerim ir jānosaka, cik daudz mēslojuma nepieciešams, lai 

palielinātu graudaugu ražu. Mēslojuma vienības cena ir fiksēta, bet ieguvums 

no tā var mainīties. Sākotnējā atdeve varētu būt augsta, bet pēc arvien jaunu 

mēslojuma devu pievienošanas atdeves pieaugums varētu samazināties. Kā lai 

fermeris nosaka, cik mēslojuma vajadzīgs?  

Mūsdienu fermeris var izmantot datoru, lai izveidotu izklājlapas modeli un 

noteiktu optimālo mēslojuma daudzumu, kas nepieciešams peļņas 

maksimizēšanai, kas varētu arī nesakrist ar maksimālo atdevi. Fermeris 

turpmākām vajadzībām var arī saglabāt rezultātus par dažādām mēslojuma 

kombinācijām.  

Piena fermas īpašnieks var izmantot datoru, lai sekotu dažādu dzīvnieku piena 

ražošanas jaudai. Dzīvniekiem var dot dažāda veida un daudzuma barību, laika 

gaitā novērot rezultātus un izmantot šo informāciju, lai maksimizētu ražošanu 

vai peļņu. Var arī izsekot, kuri dzīvnieki saražojuši visvairāk piena, un šo 

informāciju izmantot dzīvnieku vairošanai. Datori vienkāršo šādu ierakstu 

uzturēšanu un izpēti.  

Lidostā 

Lidmašīnu pilotiem, lai saņemtu licenci, ir daudz jāvingrinās, kas var izvērsties 

par dārgiem mēģinājumiem. Pilotiem jāmaksā par degvielu, instruktora 

pakalpojumiem, lidmašīnas nomu, kā arī jāsedz citi izdevumi, turklāt laika 

apstākļu dēļ būs dienas, kad nevarēs lidot. Datorsimulators pilotiem ļauj apgūt 

lielu daļu praktisko iemaņu bez visām šīm izmaksām. Simulatori var būt gan 

masīvi lidmašīnu trenažieri, ko izmanto lidmašīnu ražotāji, gan arī programma 

Microsoft Flight Simulator, ko var izmantot jebkurš, kam ir personālais dators. 

Pilots, iespējams, nevarēs saņemt licenci, ja mācīsies tikai ar simulatoriem, bet 

lidošanas simulatoru izmantošana samazina nepieciešamo laiku, kas reāli 

jāpavada gaisā.  

Simulatoru programmatūra tiek izmantota arī citu nozaru darbinieku 

apmācīšanai, kur tiem jāveic bīstamas vai izmaksu ziņā dārgas darbības. 

Darbinieki var izmantot simulatorus, lai apgūtu, kā vadīt pazemes 

kalnrūpniecības mašīnu vai elektrostaciju, neapdraudot  paši sevi un citus.  

Noliktavās 

Vietējo mākslinieku kooperatīvam ir veikals un vairumtirdzniecības nodaļa, 

kurai ir gan reģionālie, gan starptautiskie izplatītāji. Kooperatīva darbinieki 

izmanto datoru, lai sekotu saviem krājumiem, zinātu, kas un ko ir piegādājis, 

kas un ar kura izplatītāja palīdzību ir pārdots , kā arī — cik kuram 

māksliniekam ir jāmaksā. Turklāt viņi izmanto šos ierakstus, lai noteiktu, kādas 

preces dažādās vietās tiek pārdotas visvairāk, piemēram, nelielas ar rokām 

darinātas preces biežāk pērk mazumtirdzniecības veikalos, bet lielākas preces, 

piemēram, mēbeles, nav tik pieprasītas. Tomēr lielās preces dod labu peļņu 

vairumtirdzniecībā. Dators ir lieliski piemērots šāda veida informācijas 

apkopošanai un kārtošanai. 
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Datoru pieejamība ikvienam 

Vairāk nekā 500 miljonu cilvēku visā pasaulē ir ar nepārejošu invaliditāti vai 

sliktu veselību, tāpēc agrāk vai vēlāk jūs satiksit kādu kolēģi, studentu, 

administratoru, ģimenes locekli vai draugu, kuram noderētu pieejamības 

tehnoloģijas. Pieskaitiet šiem cilvēkiem vēl arī tos, kuriem ir pārejoši 

pasliktināta veselība slimības vai nelaimes gadījuma dēļ, kā arī vecākus 

cilvēkus, un kļūst skaidrs, ka vairākumā uzņēmumu būs darbinieki un klienti ar 

īpašajām vajadzībām. 

Darba produktivitātes uzlabošana 

Nodrošinot cilvēkus ar pieejamības tehnoloģijām, ko var pielāgot viņu 

vajadzībām, uzlabojas darba produktivitāte, apmierinājums ar darbu un 

pamatgarastāvoklis. Katrai personai ir savs “pieejamības” diapazons. Izvēloties 

tehnoloģiju, ir ļoti svarīgi apsvērt visu to cilvēku dažādās vajadzības un vēlmes, 

kas šo tehnoloģiju izmantos, nevis tikai “īpašos gadījumus”. Dažiem 

pieejamības tehnoloģijas, iespējams, vienkārši nozīmē savā datorā iespēju ērti 

mainīt fontu lielumu, ikonu izmērus, krāsas, skaņas un peles rādītāja 

pārvietošanās ātrumu. Citiem papildu palīdzības tehnoloģiju produkti, 

iespējams, nepieciešami, lai piekļūtu datoram. 

Pieejamības tehnoloģijas sastāv no trim elementiem: 

Pieejamības līdzekļi. Operētājsistēma un programmatūra, kurā iekļauti 

pieejamības līdzekļi, kas ļauj pielāgot tos atbilstoši jūsu 

pieejamības vajadzībām. 

Palīdzības tehnoloģiju produkti. Īpaši izvēlēti saderīgi palīdzības 

tehnoloģiju produkti, kas piemēroti vienai vai vairākām personas 

īpašajām vajadzībām. 

Saderība. Operētājsistēma un programmatūra, kas ir saderīga ar 

noteikta veida palīdzības tehnoloģiju produktu. 

Pieejamības līdzeklis ir produkta opcija, kas ļauj pielāgot produkta iestatījumus 

atbilstoši jūsu personiskajām pieejamības vajadzībām, piemēram, redzes, 

dzirdes, kustību, valodas vai apmācības vajadzībām. 

Palīdzības tehnoloģiju produkti (pazīstami arī kā “pieejamības līdzekļi”) 

attiecas uz noteiktiem produktiem, kas izstrādāti darbam ar datora 

operētājsistēmu, lai apmierinātu noteiktas īpašās vajadzības. Palīdzības 

tehnoloģiju produkti tiek īpaši izvēlēti, lai atbilstošā persona ar invaliditāti 

varētu efektīvi izmantot datoru. Ir ļoti svarīgi, lai palīdzības tehnoloģijas būtu 

saderīgas ar operētājsistēmu un pārējo programmatūru. Palīdzības tehnoloģijas 

var būt produkti, piemēram, dažādu veidu rādītājierīces, ko izmantot peles 

vietā, vai Braila displeju un ekrāna lasītāju aprīkota sistēma. Ne visiem 

lietotājiem ar īpašām vajadzībām ir nepieciešami palīdzības tehnoloģiju 

produkti. 

Tā kā palīdzības tehnoloģijas nevar vienkārši pievienot jebkuram datoram — 

tām jābūt saderīgām ar datora operētājsistēmu un pārējiem programmatūras 

produktiem, — ir jāizvēlas pieejama programmatūra.  
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Sadarbības un saziņas uzlabošana 

Palīdzības tehnoloģijas personām sniedz vēl vairāk iespēju koplietot 

dokumentus un sadarboties dažādos produktos, kā arī savstarpēji sazināties. 

Kad ikvienam ir iespējas pielāgot datoru savām īpašajām vajadzībām, saziņa ar 

citiem ir ērtāka. Piemēram, cilvēki, kas var mainīt pieejamās informācijas 

vizuālās, akustiskās un taustāmās (Braila izvades gadījumā) attēlošanas veidu, 

var raitāk sazināties ar citiem. Izmantojot produktivitātes programmatūru, arī 

projektos ir ērtāk sadarboties. 

Piemēram, Nora, Māris, Jānis un Karīna spēj sazināties ar e-pasta un tūlītējās 

ziņojumapmaiņas starpniecību. Iepriekš Jānim un Mārim saziņai bija 

nepieciešams tulks, jo Māris sazinās tikai zīmju valodā, bet Jānis ir akls. 

Karīna, kas mazliet saprot zīmju valodu, ar savu ieģipsēto roku zīmes nevar 

parādīt. Kamēr Karīna atlabst, viņa ar Māri joprojām var sazināties ar savu 

datoru starpniecību. Māris un Jānis var sazināties tiešsaistē bez tulka, jo abiem 

ir piemērota saziņa pa e-pastu. Reāllaika apspriedēm viņi izmanto tūlītējo 

ziņojumapmaiņu. Turklāt, lai ērtāk varētu sazināties ar draugiem, Jānis ar 

pārējiem grupas dalībniekiem pilnībā spēj sadarboties, biznesa plānu rakstot un 

rediģējot ar savas ekrāna lasīšanas programmatūras palīdzību. 

Cits ieguvums no tās pašas operētājsistēmas un produktivitātes programmas 

izmantošanas uzņēmumā ir vienkāršā iespēja lietotājiem ar īpašajām 

vajadzībām izmantot jebkuru uzņēmuma datoru. Dažkārt gadās, ka jāstrādā ar 

citu datoru, nevis savējo, piemēram, sniedzot prezentāciju, piedaloties 

apmācībā vai izmantojot datoru laboratoriju. Tā kā visi datori ir aprīkoti ar 

vienu operētājsistēmu un produktivitātes programmatūru, cilvēki ar īpašām 

vajadzībām var izmantot citu uzņēmuma datoru vai nu pagaidu nolūkos 

apmācības vajadzībām, vai pastāvīgi, kamēr tiek aizvietota novecojusī vai 

bojātā aparatūra. Šāda elastība samazina izmaksas un palielina darba 

produktivitāti. 

Izmantojot pieejamu operētājsistēmu, cilvēki ar īpašajām vajadzībām var 

saglabāt sava profila iestatījumus, ieskaitot savus pieejamības iestatījumus, lai, 

piesakoties citā tīkla datorā, automātiski tiktu lietoti viņu iestatījumi. Ja datoros 

nav iebūvētas pieejamības iespējas, cilvēki, kam šādi pielāgojumi ir 

nepieciešami, vairs nevar veikt savu darbu, tā radot laika un līdzekļu zudumu.  
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Tehnoloģijas biznesā un apmācībā 

Mūsdienu sabiedrībā datori ietekmē daudzus darbus. Lielveikalu vai apģērbu 

veikalu kasieri izmanto datorus, lai nolasītu svītrkodu un cenu. Noliktavas 

darbinieki datu bāzēs ievada informāciju par krājumiem. Viesmīļi restorānos ar 

datoru starpniecību sazinās ar virtuvi. Grāmatveži datorus izmanto reģistru un 

izklājlapu uzturēšanai. Policisti datoros var piekļūt informācijai un saņemt 

palīdzību izmeklēšanā.  

Dažu cilvēku darbs ir tiešā veidā saistīts ar datornozari. Šie cilvēki var strādāt 

programmatūras vai aparatūras nozarē vai vienkārši jebkurā uzņēmumā, kur 

nepieciešama persona vai cilvēku grupa, kas uzņēmumam palīdz izmantot un 

uzturēt tā tīklu, Web vietu vai pat datorus. Šos cilvēkus parasti sauc par 

informācijas tehnoloģiju (IT) profesionāļiem.  

Mūsdienās tehnoloģijas skar tik daudzas nozares un profesijas, ka datorprasmes 

kļūst arvien svarīgākas studentiem, kas vēlas kļūt par labiem speciālistiem. Šajā 

sadaļā aplūkoti iespējamie karjeras virzības ceļi datornozarē, kā arī citās 

nozarēs, kur ikdienas uzņēmējdarbībā izmanto datorus. 

IT profesionāļi 

Termins “IT profesionālis” aptver visdažādākos darbiniekus. Daži darbinieki 

ražo aparatūru, citi izstrādā programmatūru, bet citi palīdz integrēt aparatūru un 

programmatūru. Tālāk sniegti daži to amatu apraksti, kas atbilst 

apzīmējumam — IT profesionālis. 

Aparatūras inženieris 

Cilvēki, kas projektē un izstrādā dažādus datoru aparatūras komponentus, 

parasti ir inženieri, kas izgājuši specializētu apmācību par datoru aparatūru. 

Aparatūras inženieri var izveidot jaunas perifērijas vai kādas citas ierīces, 

piemēram, datoru mikroshēmas, kur tiek izmantotas datoru tehnoloģijas. 

Aparatūras inženierim ir jāizprot, kā tiek iegūtas datoru mikroshēmas un kā 

dažādus komponentus apvienot vienā sistēmā, kas darbojas.  

Atbalsta speciālisti 

Cilvēki, kuru amats ir atbalsta speciālists, var būt gan tehniskā atbalsta 

darbinieki, kas pa tālruni sniedz atbildes, kad jums rodas problēmas ar jaunā 

datora uzstādīšanu, gan arī konsultanti, kas izdomā, kā jaunāko aparatūru 

integrēt esošajā datorsistēmā. Atbalsta speciālists nosaka un novērš 

visdažādākās problēmas. Atbalsta speciālistam nepieciešama laba saskarsmes 

prasme, analītiska domāšana, pacietība un neatlaidība, kā arī zināšanas par 

datoru aparatūras un programmatūras sistēmām.  

Izstrādātājs/programmētājs 

Izstrādātājs (vai programmētājs) ir persona, kas izplāno un izstrādā 

programmatūru. Programmatūra var veikt vienkāršus uzdevumus, piemēram, 

datora ekrānā parādīt logotipu; tā var būt arī sarežģīta operētājsistēma, kas 

nosaka, kā datoram jāreaģē uz dažāda veida informācijas ievadi. Izstrādātāji 
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projektē programmatūru, kas paredzēta dažādiem lietotājiem; šī programmatūra 

var būt domāta specifiskai uzņēmējdarbībai, piemēram, farmācijas 

lietojumprogramma, kas aptiekāru brīdina par zāļu iedarbību uz klientu, vai arī 

vispārīga, piemēram, tekstapstrādes lietojumprogramma, kas ļauj ievadīt un 

izdrukāt tekstu. 

Programmatūras izstrādātāji un programmētāji izmanto dažādas programmas, 

kas uzrakstītas īpašās programmēšanas valodās, lai datoram norādītu, kā tam 

jāreaģē uz dažādu datu ievadi vai komandām.  

Izstrādātājam ir labi jāpārzina matemātika un loģika, kā arī jābūt datorzinātņu 

un kodēšanas valodu izglītībai.  

Programmatūras testētājs 

Kad izstrādātājs ir uzrakstījis programmatūru, tā ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, 

vai tā veic savus uzdevumus un neradīsies neparedzētas darbības. Daudzi 

izstrādātāji paši veic testēšanu. Īstenībā lielu testēšanas daļu var paveikt 

automātiski, izmantojot datoru programmatūru. Bet daudzos gadījumos ir 

nepieciešama kāda persona vai grupa, kas veic programmatūras testēšanu.  

Testētāji tiek īpaši apmācīti izmantot testēšanas programmatūru un 

pārliecināties, vai programmatūra darbojas pareizi. Testētājiem jāuztur rūpīga 

testēšanas procedūras dokumentācija, lai kļūdas atklāšanas gadījumā 

programmētājam varētu izskaidrot, kur un kad rodas šī kļūda. Testētājiem 

jāspēj atkārtoti izraisīt šīs kļūdas, lai tās varētu atrast un novērst.  

Sistēmu administrators 

Sistēmu administrators uztur uzņēmuma datorsistēmas ikdienas darbību. Tas 

var būt viens neliels dators, kura administrēšana ir tikai viens no administratora 

pienākumiem, vai milzīgs, sarežģīts datoru, serveru un citas aparatūras 

sakopojums, kur sistēmas administratoram jānodrošina, lai viss darbotos 

pareizi. Sistēmas administratoram labi jāpārzina drošības jautājumi un 

vienkāršo lietotāju problēmas. Administrators piešķir lietotāju identifikatorus 

(ID) un paroles, piešķir lietotājiem atļaujas izmantot dažādus datorresursus, kā 

arī nodrošina efektīvu datoru sistēmas darbību. Parasti, lai strādātu par sistēmas 

administratoru, nepieciešama datorzinātņu izglītība vai vairāki sertifikāti. 

Datu bāzu administrators 

Datu bāzu administrators ir speciālists, kas projektē, ievieš un uztur datu bāzes, 

parasti izmantojot specializētu datu bāzu programmatūru. Datu bāze var būt 

kaut kas mazs, piemēram, kontaktpersonu saraksts, vai tik milzīga kā liela 

ražotāja visu klientu saraksts kopā ar informāciju par to iepirkumiem pēdējo 

piecu gadu laikā. Datu bāzu administratoram jāanalizē, kāds datu bāzes veids ir 

nepieciešams informācijas glabāšanai, jāievieš projekts un jāuztur datu bāze, 

pievienojot jaunus ierakstus. 

Datu bāzes administratoram nepieciešamas loģikas zināšanas, jāpārzina datu 

bāzu uzbūve un administrēšana, kā arī drošība. 
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Sertificēts profesionālis 

Tā kā datornozare attīstījās ļoti strauji, aizvien vairāk pietrūka tādu kvalificētu 

IT profesionāļu, kas spētu veikt jaunos nozares darbus. Uzņēmumiem bija grūti 

precīzi noteikt, kurš ir piemērots tehniskajam darbam un kurš tikai apgalvo, ka 

viņam ir nepieciešamās zināšanas. Lai šajā ziņā palīdzētu, vairāki uzņēmumi un 

organizācijas sāka sertificēšanas programmas. Uzņēmumi, piemēram, 

Microsoft, Cisco, Novell un CompTIA, ir izveidojuši testēšanas programmas, 

kur IT profesionāļi var nokārtot vairākus eksāmenus un iegūt uzņēmuma 

sertifikātu kā atbilstošo jomu profesionāļi. IT profesionāļiem ir pieejamas 

dažādas sertifikācijas programmas, katra ar savām unikālajām prasībām. Ja jūs 

interesē šīs sertificēšanas programmas, papildinformāciju meklējiet internetā. 

Datori un profesijas 

Lai gan daudzas profesijas ir tieši saistītas ar datoriem, vēl vairāk ir to 

profesiju, kur datori tiek izmantoti ikdienas darbā. Daudzās valstīs, lai strādātu 

vairākumā profesiju, nepieciešamas pamatzināšanas par datoriem un saistītajām 

tehnoloģijām.  

Tastatūras izmantošanas un datu ievades pamatprasmes, zināšanas par 

izklājlapu un tekstapstrādes programmatūru, kā arī e-pasta un interneta 

pārzināšana ir tās minimālās prasmes, kas visiem studentiem ir jāapgūst, lai 

pareizi uzsāktu savu karjeru mūsdienu tehnoloģiskajā sabiedrībā. Nākamajā 

sadaļā apspriesti veidi, kā tehnoloģijas var vienkāršot darbu un vienlaikus 

palīdzēt studentiem apgūt datorus. 

Tehnoloģijas un izglītība 

Kopš Sokrāta laikiem pasniedzēji pastāvīgi mēģina izdomāt jaunus efektīvus 

apmācīšanas veidus. Iepriekšējā gadsimtā tika ieviestas dažādas mācību 

tehnoloģijas. Izgudrotājs Tomass Edisons (Thomas Edison) bija pārliecināts, ka 

viņa kustīgo bilžu tehnoloģija radīs apvērsumu izglītībā. Tā arī ir — filmu 

lentes un citas videosistēmas ir ļoti noderīgas, iepazīstinot ar jaunām un 

unikālām tēmām. Katra jauna mācību tehnoloģija varēja būt tā, kas uz visiem 

laikiem uzlabotu apmācību. Tomēr jauno tehnoloģiju pielāgošana skolām un 

skolotājiem nevedas vairāku iemeslu dēļ. Ne visās skolās un rajonos ir iespējas 

nodrošināt datorus un tehnoloģijas, turklāt skolotājiem bieži vien nav 

tehnoloģiju izmantošanai nepieciešamo iemaņu. Turklāt katrs cilvēks zināšanas 

apgūst savādāk nekā citi. Nav risinājuma, kas būtu piemērots pilnīgi visiem.  

Mūsdienās pastāv jaunas tehnoloģiju kombinācijas, kas mainījušas mācību 

procesu, un datoru ieguldījums tajā kļūst arvien nozīmīgāks. Skolas un rajoni 

datoru klašu izveidi un datoru ieviešanu mācību telpās ir pasludinājuši par 

prioritāti. Mācību tehnoloģijas kļūst par obligātu mācību programmas daļu, 

skolotāji apgūst programmatūru, kas atvieglo darbu, bet studenti izmanto 

tehnoloģijas, lai veiktu mājasdarbus.  

Tālāk sniegti tikai daži piemēri, kā datorus var izmantot kopā ar citām 

tehnoloģijām, nodrošinot bagātīgas mācību procesa iespējas.  
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Lasīšana 

Datori ir lieliski piemēroti, lai vingrinātos lasīt. Jūs ne tikai varat izvēlēties 

teksta stilu un lielumu, bet arī pielāgot citus parametrus, kas lasīšanu padara 

vieglāku. Ir pieejamas tādas programmas, kas datoru ļauj izmantot lasīšanas 

ātruma un prasmes uzlabošanai. Lai ieinteresētu dažādu vecumu audzēkņus un 

apmācības stilu piekritējus, ar lasīšanas programmu var kombinēt grafiku, 

animāciju un audio.  

Rakstīšana 

Tekstapstrādes programmatūra ļauj ļoti ērti izveidot dažādus rakstīšanas 

projektus. Piemēram, varat izveidot stāstu sēriju, kur viens students aizsāk 

stāstu un nodod to papildināt citam. Rakstot stāstu, studenti var izmantot vienu 

datoru vai pārsūtīt to pa datortīklu. Studenti tīklu var izmantot arī anonīmai citu 

studentu darbu kritikai. Ja šo ideju apvieno ar interneta izmantošanu, studenti 

var sadarboties ar citiem studentiem visā pasaulē un rakstīt stāstus ar 

starptautisku elpu, savienojot dažādu kultūru unikālos aspektus.  

Matemātika 

Mūsdienās ir pieejama lieliska datoru programmatūra, kas skolēniem palīdz 

veikt atkārtojošos matemātikas vingrinājumus un praktizēties matemātisko 

uzdevumu risināšanā. Lai izskaidrotu gan vienkāršas, gan sarežģītas problēmas, 

var izmantot arī datorgrafiku. Piemēram, trīsdimensiju grafiku var izmantot, 

skaidrojot ģeometrijas jautājumus. Varat likt arī audzēkņiem veidot savus 

matemātiskos uzdevumus, kurus risinās citi vienaudži. Datori var palīdzēt 

atrisināt gan tik vienkāršas problēmas kā ābolu saskaitīšana, gan tik sarežģītas 

kā trajektoriju aprēķināšana, bez kā nav iespējams nosēstos uz Mēness.  

Bioloģija 

Audzēkņi var izmantot datoru, lai veiktu virtuālu secēšanu un izpētītu dažādu 

dzīvnieku iekšējos orgānus. Pēc tam viņi var izmantot programmu PowerPoint, 

lai iegūto informāciju pavēstītu pārējai klasei. 

Ķīmija 

Datorus var izmantot, lai droši simulētu dažādus eksperimentus bez 

nepieciešamības iegādāties un izmantot īstas ķimikālijas. Ja kāds vēlas uzzināt, 

kas notiek, ja cinkam pievieno ūdeni, šo eksperimentu var veikt datorā, 

neuztraucoties par sprādziena rašanos un ugunsgrēku.  

Ekoloģija 

Izmantojot datoru, varat izveidot un pārraudzīt virtuālu vidi — gan tuksnesi, 

gan lietusmežu — visu vienā telpā. Varat mainīt laika mērogu, lai vienā 

nodarbības stundā skatītu savu darbību rezultātus, kas atbilst gadiem. Varat 

izpētīt dažādas ekoloģijas no visas pasaules, informāciju meklējot internetā un 

apmainoties e-pasta vēstulēm ar citos pasaules reģionos dzīvojošajiem.  
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Ģeoloģija 

Ir pieejama tāda datoru programmatūra, kas audzēkņiem ļauj vērot, kā 

pārvietojas kontinenti un kā veidojas jauni kontinenti. Varat aplūkot, kā 

veidojas dažādi akmens slāņi un kā veidojas vulkāns, un kāpēc notiek tā 

izvirdums. Varat apmeklēt Web vietas, kas pārrauga darbojošos vulkānus visā 

pasaulē. Varat skatīt zemestrīces cēloņu simulācijas un pēc tam meklēt Web 

vietās jaunāko informāciju par reālām zemestrīcēm. 

Māksla 

Varat apmeklēt muzejus visā pasaulē tieši no sava datora. Jaunie mākslinieki 

var izmantot datoru, lai izveidotu savu grafiku, plakātus, video, biļetenus un 

citus mākslas darbus.  

Mūzika 

Datoru var izmantot savu dziesmu komponēšanai, imitējot praktiski jebkuru 

instrumentu, pat veselu orķestri. Apvienojiet savu mūziku ar citiem multivides 

veidiem (piemēram, vizuālajiem) un veidojiet jaunus mākslas darbus. Var arī 

apvienot ciparattēlus (kustīgus vai nekustīgus) ar audio un tekstu, lai veidotu 

savus mūzikas videoklipus.  

Integrētā izpēte 

Iedomājieties, ka esat pasniedzējs un uzdodat saviem studentiem izpētes darbu, 

nodrošinot viņus ar datoru, kam ir piekļuve visai nepieciešamajai izpētes 

informācijai. Studenti šo datoru izmanto, lai piekļūtu nepieciešamajiem 

rakstiem, video programmām, ekspertu uzstāšanās tekstiem un citiem dažādiem 

noderīgiem materiāliem. Studenti pat varētu sazināties ar citiem studentiem 

visā pasaulē, kas veic līdzīgus izpētes projektus. Katram studentam būtu 

piekļuve tam materiālu veidam, ko tas labprātāk izmantotu apmācības procesā. 

Tā kā studenti paši nodarbojas ar izpēti, vairs nav visiem audzēkņiem jādiktē 

iekaļami materiāli un rodas laiks individuālai nodarbei ar studentiem, sniedzot 

viņu projektu pabeigšanai nepieciešamās zināšanas. 

Šāds scenārijs nav sapnis. To var viegli īstenot ar mūsdienās pieejamajiem 

materiāliem. Mācību programmatūra ir pieejama gandrīz par jebkuru tēmu. Jūs 

pat varat iegūt tādu programmatūru, kas ļauj izveidot savas mācību 

programmas un katrai klasei vai pat atsevišķam studentam pielāgot mācību 

metodes.  

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā jūs uzzinājāt, kāda bija datoru vēsture un kāda būs to nākotne, 

noskaidrojāt, kā mūsdienās tiek izmantoti datori, kā datorus padarīt pieejamus 

personām ar īpašajām vajadzībām un kā datori tiek izmantoti uzņēmējdarbībā 

un izglītībā. 
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Pārbaudes jautājumi 

1 Kad IBM izgatavoja savu pirmo personālo datoru? 

2 Cik bieži atbilstoši Gordonam Mūram datoru mikroshēmām būtu 

jādubulto to jauda un ātrums? 

3 Kas ir “pieejamības tehnoloģijas” un kāpēc tās ir svarīgas? 

4 Ko informācijas tehnoloģiju jomā dara sistēmu administratori? 

5 Kā tehnoloģijas tiek izmantotas izglītībā? 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Lai uzzinātu vairāk par datoru vēsturi, startējiet savu interneta 

pārlūkprogrammu un izvēlieties Fails un Atvērt. Tekstlodziņā ievadiet šādu 

interneta adresi: http://www.computerhistory.org/ un noklikšķiniet uz Labi. 

Tiks atvērta datorvēstures muzeja tiešsaistes mājas lapa, kur pieejama viena no 

lielākajām ar datoriem saistīto materiālās kultūras pieminekļu, dokumentu, 

filmu un fotoattēlu kolekcija. Izpētiet laika skalu un daudzās virtuālās izstādes. 

Uzziniet visu iespējamo par Tomasa aritmometru (Thomas Arithmometer). 

2. uzdevums. Ja nepieciešams, startējiet interneta pārlūkprogrammu un 

izvēlieties Fails un Atvērt. Tekstlodziņā ievadiet šādu interneta adresi: 

http://www.microsoft.com/enable/. Šeit varat uzzināt visu par palīdzības 

tehnoloģijām un korporācijas Microsoft centieniem tehnoloģijas padarīt 

pieejamas ikvienam lietotājam. 

http://www.computerhistory.org/
http://www.microsoft.com/enable/
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Datoru aparatūra un 
programmatūra 
Tagad, kad mazliet zināt datoru vēsturi un to, cik noderīgi tie ir dažādu darbu 

veikšanai visā pasaulē, šajā nodarbībā uzzināsit, kas īsti ir mūsdienu 

personālais dators (PC — personal computer). Jūs apgūsit datoru aparatūras 

pamatus un uzzināsit, cik svarīgi uzturēt datora un datu drošību. Pēc tam 

mācīsities visu par operētājsistēmām (programmatūru, kas ļauj izmantot 

datoru), uzmanību pievēršot operētājsistēmai Microsoft
®

 Windows XP. 

Uzzināsit par lietojumprogrammām un datoru tīkla darbības principiem. 

Datora sastāvdaļas un krātuves 

ierīces 

Vairākumam mūsdienās pieejamo datoru ir šādi komponenti: procesors, 

brīvpiekļuves atmiņa jeb RAM, monitors, cietā diska diskdzinis, tastatūra, pele, 

CD-ROM diskdzinis, skaņas karte un modems. Turklāt jums var būt 

nepieciešami komponenti, kas neietilpst datora komplektācijā, piemēram, DVD 

diskdzinis, tilpdzinis, printeris un skeneris. Tālāk tiek izskaidrots, kas ir šie 

komponenti (parasti tiek saukti par perifērijas ierīcēm) un kā tos lieto. 

Pele 

Vairākumam datoru ir pele. Pele vienkārši ir rādītājierīce, kas domāta ekrāna 

elementu izvēlei. Daži izstrādājumi atšķiras, ieskaitot peli ar nelielu rullīti, ar 

kura palīdzību var veikt dažas papildu darbības. Peles alternatīva ir 

kursorbumba — stacionārs turētājs ar bumbu, kuru ripina ar pirkstiem. 

Klēpjdatoriem ir cita alternatīva — skārienpaliktnis — tastatūras konsolē 

iebūvēta skārienjutīga virsma. Tas ļauj kursoru pārvietot, sekojot uz 

skārienpaliktņa novietotajam pirkstam. 

 
Šī pele ir izstrādāta, lai atbilstu cilvēka rokas formai, un tai ir ritenītis 

papildiespējām. 

2. NODARBĪBA 
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Tastatūra 

Datora tastatūra ir viens no pamatveidiem informācijas ievadei datorā, tāpēc 

vairākumam datoru tā ir, izņemot noteikta veida plaukstdatorus. Ja kādreiz esat 

lietojis rakstāmmašīnu, datora tastatūras izmantošana grūtības nesagādās. 

Iespējamas dažāda veida tastatūras. Zemāk redzama ergonomiska Microsoft 

tastatūra, kas samazina plaukstu locītavu, delmu un elkoņu muskuļu un cīpslu 

sasprindzinājumu. 

 
Optimizēta tastatūra palīdz samazināt plaukstu locītavu, delmu un elkoņu 

sasprindzinājumu. 

Monitors 

Monitori ir datoraprīkojuma komponents, tāpēc tie bieži tiek iekļauti standarta 

komplektācijā, bet ne vienmēr. Mūsdienās monitori ir pieejami visplašākajā 

cenu diapazonā. Vairākums cilvēku uzskata — jo lielāks monitors, jo labāk un 

vienīgais ierobežojums ir atvēlētais budžets. Piekrītam, lielāks ir dārgāks, bet 

mūsdienās 17 collu monitors nemaksā īpaši dārgāk par 15 collu monitoru, toties 

starpība ir ievērojama. Jo lielāks ekrāns, jo vieglāk strādāt ar datora 

lietojumprogrammām. Tomēr atcerieties — jo lielāks monitors, jo lielāka 

elektronu lampa. Lielāka elektronu lampa uz galda aizņem vairāk vietas. 

(Daudzi ražotāji piedāvā monitorus ar īsām elektronu lampām, kas neaizņem 

daudz vietas uz galda.) 
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Tā nav kaprīze, bet šis tipiskais datora monitors ir viss, kas jums vajadzīgs. 

Ja brīva vieta uz galda ir būtiska, laba izvēle ir plakanais displejs vai LCD 

monitors. LCD ir monitors bez elektronu lampas, kurā tiek izmantota šķidro 

kristālu tehnoloģija. Šiem monitoriem nepieciešams mazāk vietas uz galda, un 

atbrīvošanās no attēlu veidojošās elektronu lampas nozīmē mazāku enerģijas 

patēriņu un mazāku siltuma izdalīšanos jūsu telpā. Cena ir augstāka nekā 

parastajam monitoram, bet cenas pakāpeniski samazinās. 

Diskešu diskdzinis 

Vairākumam datoru tas ir standarts. Daudzus gadus disketes tika izmantotas, lai 

citiem nodotu datora dokumentu. Informācija tika kopēta disketē un pārvietota 

tajā. Tad radās internets un tīklošana, kas ir jauni un ērti informācijas apmaiņas 

līdzekļi. Disketes parasti izmanto failu dublējumkopiju izveidei. 

Kompaktdisku diskdzinis 

Gandrīz visu datoru standarta komplektācijā ir iekļauti kompaktdisku diskdziņi. 

Mūsdienu programmatūra, tāpat kā visas nepieciešamās apmācības 

programmas, spēles un uzziņu rīki, piemēram, enciklopēdija Microsoft Encarta, 

pārsvarā tiek piegādāta kompaktdiskos . Kompaktdisku diskdzinis ļauj jums 

savā datorā izmantot arī kompaktdiskus (CD — saīsinājums no compact disc). 

Kompaktdisku diskdziņi tiek novērtēti pēc ātruma, ar kādu tie var piekļūt 

kompaktdiskā iekļautajai informācijai; šis ātrums tiek norādīts ar skaitli 12x, 

20x, 32x vai 40x, kas tiek lasīts kā ―ātrums 40‖. 

Pastāv divu veidu kompaktdisku diskdziņi: tikai lasīšanai un rakstīšanai. Ar 

tikai lasīšanai paredzētu modeli nekādu informāciju parastā kompaktdiskā 

nevar saglabāt. Šāds kompaktdisku diskdzinis ir stereoieraksta datora 
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ekvivalents, kur var būt pieejams teksts un grafika. Rakstošie kompaktdisku 

diskdziņi ļauj kopēt informāciju diskos tāpat kā disketēs.  

Skaņas karte 

Skaņas karte ir kā jūsu mājas stereopastiprinātājs, kaut arī tā dara ievērojami 

vairāk! Ja vien neatvērsit savu datoru, skaņas karti neieraudzīsit, bet, ja jums 

tās nav, nevarēsit klausīties nekādas skaņas, ko dators spēj ģenerēt. Vairākuma 

datoru komplektācijā skaņas karte ir iekļauta. 

Skaņas kartes apraksts var samulsināt, jo tai ir daudz neaptveramu atskaņošanas 

iespēju: MIDI bibliotēkas, MIDI interfeiss, iztveršanas iespējas, kā arī audio 

atskaņošanas ātrumi. Neņemot vērā mulsinošo žargonu, jums nepieciešama 

skaņas karte, kas pēc iespējas atbalsta jaunākos standartus un līdzekļus. Kad 

dators tiek aprakstīts kā multivides dators, tajā ir iekļauta skaņas karte. Ja 

neiegādājaties jaunu datoru vai vienkārši jaunināt esošo skaņas karti, 

pārbaudiet, kādas ir dažādu ražotāju visbiežāk piedāvātās iespējas. 

Skaļruņi 

Izmantojot skaņas karti, kompaktdisku diskdzini un skaļruņus, ar datoru var 

atskaņot parastos audio kompaktdiskus, kā arī izbaudīt daudzas citas datora 

lietojumprogrammu audio iespējas. Bet, līdzīgi kā ar stereoatskaņotāju, ja nav 

skaļruņu, nekas nav dzirdams! Visdrīzāk jūsu datoram būs skaļruņi. Skaļruņu 

cenas mēdz būt ļoti dažādas, bet pat vislētākie skaļruņi ir diezgan labi. Skaļruņi 

tiek pievienoti datora aizmugurē un ir līdzīgi attēlā redzamajiem. 

 
Ar šiem skaļruņiem var klausīties mūziku un citu audioinformāciju, kā arī 

datora atskaņotos ikdienas atgādinājumus un brīdinājumus. 
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Cietā diska diskdzinis — vieta jūsu datora 

jaunradei 

Mūsdienās gandrīz nav sastopams neviens dators bez cietā diska diskdziņa. 

Cietā diska diskdzinis ir fiziska datora daļa, kur jūs saglabājat visu savu 

veikumu, lai vēlāk tam varētu piekļūt. Jauniem lietotājiem mūsdienu diskdziņi 

ar vairāku gigabaitu ietilpību ir vairāk nekā pietiekami, bet dažiem lietotājiem 

vietas diskā nepietiek un, lai paplašinātu pieejamo ciparu vietu, ir vajadzīgi 

lielākas ietilpības cietie diski. Piemēram, grafikas mākslinieki un fotogrāfi 

vienam attēlam var vienkārši iztērēt 40 megabaitus diska vietas; dažu 

programmu izmantošanai nepieciešami vairāki simti megabaitu brīvas vietas. Ja 

daudz strādāsit ar fotoattēliem, iespējams, būs nepieciešams lielāks cietais 

disks, vai arī jāapsver iespējas iegādāties tilpdzini, kas aprakstīts tālāk. 

RAM: īslaicīga atmiņa, ko var iegādāties 

Visiem datoriem ir iekšēja brīvpiekļuves atmiņa (RAM — random access 

memory). Atmiņa RAM dažkārt tiek jaukta ar cieto disku, kas ir pavisam cits 

komponents. Datoram atmiņa RAM ir nepieciešama programmu izpildei. 

Pašlaik jums nav jāzina, kā tā darbojas, bet, ja iegādājaties jaunu datoru, 

meklējiet tādu, kurā ir vismaz 128 megabaiti RAM, lai varētu efektīvi izmantot 

internetu. Ja datoram ir mazāk atmiņas, tas strādās lēnāk, bet, ja izmantojamās 

programmatūras izpildei atmiņas pietiek, dators joprojām darbosies pareizi. 

Pašreizējai programmatūrai nepieciešamais minimums ir 64 megabaiti. 

Tilpdzinis 

Tildzinis ir jaunāka diskešu diskdziņa versija. Tilpdziņos (dažreiz tiek iebūvēti 

jaunos datoros) tiek izmantots disks, kurš ir apmēram divreiz biezāks par 

disketi un kurā satilpst apmēram 100 megabaitu informācijas (jaunākajā 

modelī — 250 megabaitu), kas ir apmēram 80 reizes vairāk nekā standarta 

disketē. Ja strādāsit ar daudziem fotoattēliem, kur katram attēlam nepieciešams 

daudz vietas diskā, apsveriet iespēju izmantot tilpdzini. Šie diskdziņi piedāvā 

arī ērtu visu svarīgo failu dublējumkopiju izveides iespēju. 

Modems 

Mūsdienās modemi ir tikpat universāli kā datori un arvien biežāk tie datoros jau 

ir iebūvēti. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, nepieciešams modems, 

tāpēc pārliecinieties, vai jūsu datoram tāds ir. Ja interneta piekļuvei izmantojat 

tālruņa līniju, parasti mājas modema ātrums ir 56 K. Ja datoram nav uzstādīts 

iekšējais modems, varat iegādāties ārējo modemu, kas tiek novietots pie datora, 

nevis ievietots tajā. Pieejami dažādi ārējie modemi, un tos uzstādīt var pavisam 

vienkārši. 

Ja interneta piekļuvei izmantojat kabeli vai atvēlētu līniju, nepieciešams 

specializēts modems. Tie ir ievērojami ātrāki par modemiem, kas domāti 

tālruņu līnijām, bet arī dārgāki. 
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Printeris 

Var iegādāties simtiem dažādu printeru, no ļoti lēta līdz ļoti dārgam. Pēdējos 

desmit gados printeru tehnoloģijas ir ievērojami uzlabojušās, tāpēc pat ar lētāku 

printeri var iegūt iespaidīgus rezultātus. Dažu jauno datoru komplektācijā tiek 

iekļauts kāds printeris. Ja jūsu datoram nav printera, to var iegādāties un 

instalēt bez problēmām. 

Printeri tiek šķirti pēc drukas iespējām, izdruku kvalitātes un ātruma — tas ir, 

cik lappušu var izdrukāt vienā minūtē. Vispopulārākie mājas printeri ir tintes 

printeri. Tintes printeri apdrukā lapas, uz papīra izsmidzinot smalku tintes 

migliņu; šādi printeri visbiežāk tiek izmantoti, drukājot krāsu attēlus. 

Lāzerprinteri, lai arī dārgāki, ir ātrāki un ļauj iegūt kvalitatīvāku attēlu, turklāt 

vairākums modeļu ļauj drukāt tikai melnbaltus attēlus. Krāsu lāzerprinteri var 

būt ļoti dārgi. Var iegādāties arī daudzfunkcionālus aparātus, kas drukā, 

sūta/pieņem faksus, kopē un skenē. Ja jums ir nepieciešamas visas šīs iespējas, 

apmeklējiet vietējo datorveikalu vai izskatiet jaunākos žurnālus, lai vairāk 

uzzinātu par iespējām un kompromisiem. 

Lāzerprinteri 

Lāzerprinteri, sens profesionālo un uzņēmumu lietotāju standarts, ir ātri un 

efektīvi, un parasti ir ievērojami ātrāki par tintes printeriem. Daži lāzerprinteri 

spēj drukāt zibenīgi — 32 lappuses minūtē. Tiem ir arī dažādi papīra uztvērēji, 

kas domāti dažādu formātu papīram un citām iespējām. Ja jums ir neliels 

uzņēmums, kur daudz jādrukā vai jāizraksta rēķini, vai arī ja domājat savu 

printeri izmantot kā kluba vai grupas publisku izdevniecības sistēmu, šāda 

veida printeris sniegs vislabākos rezultātus. Tomēr, ja vien neiegādāsities dārgu 

krāsu lāzerprinteri, jūsu izdrukas būs tikai melnbaltas. 

Tintes printeri 

Tintes printeri ir mājas standarts. Tie ļauj izmantot krāsas, kā arī iegūt 

izteiksmīgus melnbaltus attēlus, bet to ātrums ar lāzerprinteriem nav 

salīdzināms. Lētākajiem modeļiem, lai izdrukātu veselu teksta lappusi, 

iespējams, būs nepieciešama vismaz minūte laika. Bet vairākumam cilvēku 

ieguvumi atsver šo neērtību. 

Kursorsviras nākamajiem sacīkšu autobraucējiem 

vai pilotiem 

Datori ir kļuvuši par fenomenālām spēļu stacijām, un, papildinot to ar noteikta 

veida aparatūru, spēļu spēlēšana var kļūt mežonīgi aizraujoša. Varat iegādāties 

vairāku veidu spēļu vadības ierīces, ieskaitot kursorsviras. Tāpat kā visām 

pārējām datora perifērijas ierīcēm, to cenas var ievērojami atšķirties, bet 

standarta kursorsvira ir visai lēta. Vienkāršas kursorsviras sastāv no atsevišķas 

sviras, kura pievienota pamatnei un kuru kā automašīnas ātrumu pārslēgu var 

pārvietot visos virzienos. Iespējams, esat redzējis motorizētu riteņkrēslu 

aprīkotu ar līdzīgu sviru, kas braucējam ļauj stūrēt ar minimālām kustībām. Ja 

vēlaties apgūt ―lidošanas prasmi‖, izmantojot Microsoft Flight Simulator, 

nepieciešama kursorsvira. 



I. daļa, 2. nodarbība Datoru aparatūra un programmatūra I - 2.7 

 
Šī kursorsvira ļauj vadīt videospēles. 

Varat iegādāties ne tikai kursorsviru, bet pat stūri ar vadības paneļa konsoli, 

piemēram, ja vēlaties izmēģināt kādu autosacīkšu spēli. Jaunākajās vadības 

ierīcēs iekļauta vibrācija; kad ekrānā notiek kāda darbība, vadības ierīce vibrē, 

un jūs jūtat spēles radītos triecienus un raustīšanos. 

Pašlaik skan … filma DVD diskdzinī 

Neuztraucieties par tehniskajām detaļām: DVD diskdzinis datorā ļauj skatīties 

pilna garuma filmas, un jums tās pat nav jāattin! Ja tas jūs ir ieinteresējis un 

jūsu dators atrodas telpā, kas piemērota, lai skatītos filmas, varat nomāt 

videofilmas nevis videolentē, bet jaunākajā kompaktdisku diskdziņu formātā — 

DVD. DVD ir visjaunākā kompaktdisku diskdziņu paaudze; DVD diskā var 

iekļaut aptuveni sešas reizes vairāk informācijas nekā parastā kompaktdiskā. 

Kompaktdisku un DVD rakstītājs 

Ja vēlaties rakstīt savus kompaktdiskus, bet jūsu kompaktdisku diskdzinis to 

nevar, apsveriet iespēju šim nolūkam iegādāties specializētu diskdzini. Šāda 

veida diskdzini sauc par kompaktdisku rakstītāju. Kompaktdisku rakstītāji ir 

diezgan lēti un vienkārši instalējami. Dārgākie DVD rakstītāji izmanto jaunāko 

DVD formātu, kas diskos ļauj saglabāt vairāk informācijas. 

Skeneris fotogrāfiju pārnešanai uz datoru 

Skeneri izmanto, lai attēlu vai lapas saturu kopētu saglabāšanai un attēlošanai 

datorā. Parasti skeneri izskatās kā nelieli kopēšanas aparāti, ar stikla virsmu (uz 

DVD diskdziņi ļauj izmantot arī 
standarta kompaktdiskus un 
audio kompaktdiskus, tāpēc, ja 
esat iegādājies DVD diskdzini, 
kompaktdisku diskdzinis nav 
nepieciešams. 
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kuras tiek novietots kopējamais priekšmets) un smaga gumijota vāka, kas tiek 

uzlikts virsū. 

 
Izmantojiet, piemēram, šādu skeneri, lai drukātus attēlus pārvietotu uz datoru. 

Skeneri lieliski noder, ja ir daudz attēlu, kurus vēlaties saglabāt vai koplietot ar 

citiem. Skeneri ir piemēroti arī gadījumos, ja datorā jāsaglabā daudz drukāta 

teksta. Tagad skeneri tiek pārdoti kopā ar rakstzīmju optiskās pazīšanas 

(OCR — optical character recognition) programmatūru, kas faktiski lasa 

lappusē redzamo tekstu un saglabā to teksta failā. Tomēr rokrakstu tā neprot 

labi atpazīt, tāpēc neceriet, ka skeneri varēs izmantot brāļa rakstīto ķeburu 

pārvēršanai par kaut ko salasāmu. 

Īpašās vajadzības 

Kas notiek, ja kāds nespēj izmantot standarta tastatūru vai peli? Ko darīt, ja 

kāds nespēj pietiekami labi redzēt ekrānā parādīto vai saklausīt datora 

audionorādījumus? Mazāki uzņēmumi ir izveidojuši veselu īpašām vajadzībām 

domātas aparatūras klasi. Ja jums ir redzes vai dzirdes traucējumi vai arī 

nomoka artrīts vai pat daļēja paralīze, ir pieejamas dažas noderīgas un 

parocīgas funkcijas. Dažas īpašo vajadzību iespējas ir iebūvētas sistēmā 

Windows, un ir pieejami arī dažādi aparatūras un programmatūras piedāvājumi.    

Iespēju daudzveidība ir gandrīz tikpat plaša kā īpašo vajadzību daudzveidība. 

Lai rastu labāko programmatūras un aparatūras risinājumu, papildinformāciju 

lūdziet savam speciālistam vai vietējam gerontologam. Tīklā Web arī var 

sameklēt dažādus noderīgus resursus.  

Piezīme 

Operētājsistēmā Windows XP ir pieejamības opcijas, kas ļauj risināt 

dažādas īpašās datoru izmantošanas vajadzības. Apmeklējiet Web vietu 

http://www.microsoft.com/enable/products/, lai uzzinātu, kā šīm iespējām 

piekļūt, kā arī iegūtu papildinformāciju par citiem pieejamības produktiem. 
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Citas pievienojamās ierīces 

Bez visām plaši lietotajām datoram pievienojamām ierīcēm pastāv vesels 

lērums citu pievienojamo ierīču. Minēsim tikai dažas no ierīcēm, kas jūs varētu 

ieinteresēt. Ja tā ir kāda elektroierīce, pastāv liela varbūtība, ka atsevišķs 

modelis būs piemērots arī jūsu datoram. Šis ir nepilnīgs saraksts: 

Dažāda veida muzikālās tastatūras, kas tiek sauktas par MIDI 

tastatūrām vai ar MIDI saderīgām tastatūrām, var pievienot 

datoram, lai ierakstītu skaņdarbu, rediģētu to un pēc tam 

atskaņotu. 

Robottehnikas rotaļlietas ļauj uzbūvēt robotu, programmēt to ar datora 

palīdzību un pēc tam palaist klaiņot pa māju, izpildot jūsu 

instrukcijas. 

Ciparu videokameras var pievienot datoram un no datora vai uz to var 

pārsūtīt attēlus. 

Ciparu kameras, kas ir fotokameras, ar kurām uzreiz iegūst attēlus bez 

fotofilmas izmantošanas, ļauj fotografēt un pēc tam iegūtos attēlus 

pārsūtīt tieši uz datoru. 

Šujmašīnas, kas pievienotas datoram, veic unikālus daudzkrāsu 

izšuvumus, pamatojoties uz jūsu norādījumiem. 

Datora aizsardzība 

Reizēm notiek nelāgas lietas, un tās var piemeklēt arī jūsu datoru. Kāds var 

vēlēties piekļūt datiem, kurus citiem nevēlaties rādīt, vai arī jūsu dators var 

saķert vīrusu. Datora cietais disks var nolietoties vai sabojāties. Ugunsgrēks var 

sabojāt datoru. Tās visas ir nepatīkamas problēmas, un tās ir jāuztver nopietni. 

Par laimi, jums nav jāpakļaujas tikai uz likteni. Īstenībā, ja rīkosities, pirms 

nelaime notikusi, varat ievērojami samazināt drošības riskus, kam pakļauts jūsu 

dators un tīkls.  

Lai aizsargātu savus datus un nepieļautu katastrofas, jāveic dažas vienkāršas 

darbības. Šajā sadaļā tiks aplūkotas drošības problēmas, ar kurām jūs varētu 

saskarties, kā arī darbības, kas jāveic pašaizsardzības nolūkā. 

Kas ir jāaizsargā un kāpēc 

Nav tādu ierīču, ar kurām nekad neradīsies problēmas. Dators sastāv no 

daudzām detaļām, kuras nolietojas. Vai arī var gadīties kāda nelaime, 

piemēram, ugunsgrēks vai zemestrīce. Ja tas notiek, dators var tikt 

neatgriezeniski sabojāts, tā rezultātā var zust daudz jūsu datu. Šie dati var būt 

personiski dati, piemēram, attēli no nesen notikušajām ģimenes svinībām, vai 

darba dati, piemēram, prezentācija, kuru veidojāt nākamā mēneša konferencei. 

Abos gadījumos zaudējumi var būt ievērojami. 

Turklāt bez dabas katastrofu riska datori nav pasargāti no ļaunprātīgiem 

lietotājiem (urķiem) un iebrucējiem. Urķi ir tādi datoru lietotāji, kas bez jūsu 

ziņas vēlas pārņemt jūsu datora vadību. Viņi veido nelielas programmas, 

sauktas par vīrusiem un tārpiem, kas neaizsargātam datoram var radīt lielus 
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bojājumus. Aparatūra netiks ietekmēta, bet šīs programmas var izdzēst lielu 

daļu jūsu datu, traucēt tīkla darbību vai izraisīt kādas citas problēmas. Turklāt 

varat nejauši inficēt citus jūsu tīklā esošos vai arī draugu un līdzstrādnieku 

datorus. Iebrucēji vēlas piekļūt jūsu sistēmai un nozagt datus. Problēmas ar 

iebrucējiem un urķiem var rasties, kamēr atrodaties tiešsaistē vai, ja kāds fiziski 

piekļūst jūsu datoram. 

Datoru drošības uzlabošana 

Kā redzat, strādājot ar datoru, pastāv risks. Tāpēc ir labi apzināties, ka daži 

vienkārši piesardzības pasākumi var minimizēt šo risku.  

Piekļuves iespēju ierobežošana 

Ja datorā glabājat sensitīvu informāciju, jūs nevēlaties, lai kāds tiem varētu 

piekļūt vai tos mainīt. Vienkāršākais veids, kā piekļūt datoram, ir fiziski 

atrasties tajā pašā telpā. Acīmredzami, ja dators atrodas mājās, tam piekļūt 

varat tikai jūs un jūsu ģimenes locekļi. Bet, ja dators atrodas darbā, tam var 

piekļūt līdzstrādnieki un citas personas. Daži no šiem cilvēkiem, iespējams, būs 

tikai ziņkārīgi. Citiem var būt arī ļaunāki nodomi. Ja vēlaties ierobežot piekļuvi 

datoram, ir jāizveido fiziskas barjeras. Vienkāršs un ļoti efektīvs paņēmiens ir 

biroja durvju slēgšana!  

Slēdzot biroja durvis, tiek novērsta fiziska piekļuve, bet, ja dators darbojas 

tiešsaistē, citi tam var piekļūt attāli, izmantojot tīklu. Vienkāršākā metode, kā 

nepieļaut nepilnvarotu attālo piekļuvi, ir savam kontam izmantot paroli. 

Microsoft Windows XP atbalsta vairākus lietotājus, kur katram ir savs konts ar 

paroli, kas zināma tikai konta īpašniekam. Šādi lietotāji nevar piekļūt citu 

datiem, ja vien tie netiek īpaši padarīti koplietojami. 

Labākās paroles ir tās, ko grūti uzminēt. Tāpēc neizmantojiet par paroli savu 

vārdu, ģimenes locekļu vārdus un savu dzimšanas datumu. Vislabāk, ja parolē 

ir burtu, ciparu, pieturzīmju sajaukums, kā arī paroles garums ir vismaz astoņas 

rakstzīmes. 

Nepierakstiet savu paroli uz papīra lapiņas, un nekādā gadījumā neturiet to zem 

tastatūras vai peles paliktņa. Tās ir vietas, kur zagļi ielūkosies vispirms! 

Datora bloķēšana 

Ja esat nodomājis uz brīdi atiet no sava datora un nevēlaties, lai citi to 

izmantotu, kā arī nevēlaties to beidzēt, datoru var bloķēt. Lai to paveiktu 

operētājsistēmā Windows XP, vienlaikus nospiediet Windows taustiņu (atrodas 

starp taustiņiem Ctrl un Alt) un taustiņu L. (Ja izmantojat operētājsistēmu 

Microsoft Windows 2000 vai jūsu tastatūrai nav Windows taustiņa, varat 

vienlaikus nospiest taustiņus Ctrl+Alt+Delete un pēc tam nospiest taustiņu K.) 

Ar šo darbību dators tiks bloķēts, un neviens, kas nezina jūsu paroli, to nevarēs 

atbloķēt.  

Atgriežoties dators jāatbloķē, lai ar to atkal varētu strādāt. Lai to paveiktu, 

nospiediet taustiņus Ctrl+Alt+Delete. Tiks atvērts dialoglodziņš ar lūgumu 
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norādīt paroli. Ierakstiet paroli, nospiediet taustiņu Enter, un dators tiks 

atbloķēts, ļaujot turpināt darbu no brīža, kur to pārtraucāt. 

Pretvīrusu programmatūras izmantošana 

Datoru vīrusi izklausās bīstami, un neaizsargātiem datoriem tie arī ir bīstami. 

Tie var būt apgrūtinoši vai radīt lielus zaudējumus, padarot datoru nelietojamu. 

Ārkārtējos gadījumos labākā rīcība ir pārinstalēt visu datora programmatūru. 

Bet, ja to darīsit, zudīs visi jūsu faili un dati. Zudīs arī visi instalētie 

programmatūras atjauninājumi.  

Lai izvairītos no šādas nepatīkamas situācijas, vienmēr izmantojiet pretvīrusu 

programmatūru. Ir pieejamas vairākas labas pretvīrusu programmas, ieskaitot 

McAfee un Symantec produktus. Vienkārši instalējiet datorā pretvīrusu 

programmu un iestatiet, lai tā pārbaudītu visus ienākošos failus. Instalēšanas 

process ir atkarīgs no izvēlētā programmatūras produkta, bet visu šo produktu 

instalēšana un izmantošana ir vienkārša. 

Pēc instalēšanas programmatūra skenēs failus, lai pārbaudītu, vai tajos nav jau 

zināmu vīrusu. Laiku pa laikam parādās jauni vīrusi, tāpēc noteikti regulāri 

atjauniniet pretvīrusu programmatūru. 

E-pasta pielikumu atvēršana 

Viens no parastajiem datorvīrusu izplatīšanās veidiem ir ar e-pasta pielikumu 

palīdzību. Ļaunprātīgi pielikumi var maskēties par pareiziem pielikumiem. Kā 

lai jūs zināt, kad drīkst atvērt pielikumu un kad ne? Šeit daži pamatieteikumi: 

Ja e-pasta ziņojumu saņemat no nepazīstamas personas, esiet īpaši 

uzmanīgs.Vienkāršākais veids, kā rīkoties ar nezināmas personas 

atsūtītu pielikumu, ir to izdzēst. Bet, ja esat pietiekami drošs, ka 

pielikums ir īsts, saglabājiet to diskā un pārbaudiet faila 

paplašinājumu. Ja pielikuma faila paplašinājums ir .exe, .vbs, .js 

vai jebkurš cits izpildāmas programmas faila paplašinājums, jābūt 

uzmanīgam. Izpildāma programma ir programmas fails, kuru var 

izpildīt.Atverot šādu pielikumu, failā iekļautā programma tiks 

izpildīta. Ievērojiet šādu principu: ja nezināt, ko programma dara, 

neatveriet to!Lai pārliecinātos par pielikuma drošību, skenējiet to ar 

pretvīrusu programmatūru. 

Ja pienāk e-pasta ziņojums no pazīstamas personas, tas diemžēl vēl 

nenozīmē, ka to var droši atvērt. Iespējams, ka sūtītājs ir atvēris 

nedrošu pielikumu un šo ziņojumu ir nosūtījis pielikumā iekļautais 

vīruss, nevis jūsu paziņa. Ja negaidījāt ziņojumu ar pielikumu, 

vienkārši jautājiet nosūtītājam, vai viņš sūtīja jums šo pielikumu un 

vai to var droši atvērt. 

Ja ziņojumā ir norāde izsūtīt to visām pazīstamajām personām, varat 

būt drošs, ka tas nav īsts. Nepārsūtiet šādus ziņojumus. Labākajā 

gadījumā tie ir liekpasta ziņojumi, bet sliktākajā — ļaunprātīgi. 

Pretvīrusu programmatūru var 

meklēt un lejupielādēt internetā. 
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Failu lejupielāde internetā 

Internetā ir daudz interesantu failu: attēli, spēles, atjautības uzdevumi, asprātīgi 

joki un citi. Tas ir ļoti vilinoši — tīklā Web meklēt visas šīs lieliskās 

lietojumprogrammas, kuras varētu instalēt savā datorā. Diemžēl ne visas 

pieejamās lejupielādes ir tās, par ko uzdodas. Dažās var būt vīruss, tārps vai 

kāds cits ļaunprātīgs kods.  

Uzmanieties, lejupielādējot failus no nezināmiem avotiem, īpaši, ja pats neesat 

pieprasījis šo lejupielādi. Dažreiz ļaunprātīga lietojumprogramma var būt 

maskējusies kā noderīga programma, pieklājīgi piedāvājot to lejupielādēt. Īpaši 

jāuzmanās ar uznirstošajiem logiem, kas tiek atvērti, apmeklējot dažādas Web 

vietas; noklikšķinot uz pogas OK (Labi), daži no šiem logiem sāk datorā 

lejupielādēt kādu lietojumprogrammu. Ja šo dialogu neesat sācis jūs pats, nekad 

neveiciet šādu lietojumprogrammu lejupielādi. 

Ja esat atradis interesantu lietojumprogrammu un vēlaties to lejupielādēt, 

vispirms saglabājiet to cietā diska failā. Pēc tam pirms instalēšanas skenējiet to 

ar pretvīrusu programmatūru. Tas ilgs tikai kādu minūti vai divas, bet var 

ietaupīt jums lielas galvassāpes. Ja skenējot nekas netiek atklāts, instalējiet šo 

lietojumprogrammu. 

Makro izmantošana 

Strādājot ar lietojumprogrammām, piemēram, Microsoft Word un Microsoft 

Excel, jūs noteikti atklāsit, ka makro ir ļoti jaudīgs uzdevumu izpildes rīks. Par 

nelaimi, šīs iespējas var vērst pret jums. Ja saņemat dokumentu ar tajā 

iekļautiem makro un nezināt dokumenta izcelsmi, tajā iekļautie makro jūsu 

datorā, iespējams, veiks kādas nevēlamas darbības. Tāpēc vislabāk ir atspējot 

makro pēc noklusējuma un iespējot tos tikai tad, ja esat pārliecināts, ka tie nav 

ļaunprātīgi. 

Dublējumkopiju izveide 

Ja apkopojat sensitīvus vai ļoti svarīgus datus, ir būtiski justies drošam, ka šie 

dati nepazudīs pat tad, ja sabojāsies datora cietais disks, enerģijas padeves 

pārtraukums izraisīs daļēju faila bojājumu, vīruss padarīs failu nelietojamu vai 

notiks kāda cita nelaime.  

Lai svarīgus datus pasargātu no šādiem negadījumiem, jāizveido to 

dublējumkopija. Vienkārši izveidojiet faila kopiju un glabājiet to kādā drošā 

vietā. Piemēram, ja savu datu glabāšanai darba datorā izmantojat Excel 

darblapu, varat izveidot šīs darblapas kopiju, ierakstīt disketē, un paņemt šo 

disketi līdzi uz mājām. Lieliem un reti maināmiem failiem dublējumkopijas var 

saglabāt kompaktdiskā. 

Neaizmirstiet regulāri veidot savu failu dublējumkopijas, citādi tās kļūs 

neglābjami novecojušas. Dublējumkopiju izveides biežums ir atkarīgs no failos 

veikto izmaiņu biežuma. Piemēram, atvaļinājumā uzņemtajiem ciparattēliem 

visdrīzāk būs nepieciešama tikai viena dublējumkopija, jo atkārtoti to darīt 

vairs nebūs nepieciešams. Bet, ja iknedēļas atskaišu rezultātus glabājat Excel 
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izklājlapā, tās dublējumkopija ir jāveido ik pēc dažām nedēļām vai, iespējams, 

pat katru nedēļu. 

Svarīgākais par operētājsistēmām 

Operētājsistēma (OS) padara iespējamas un īsteno visas tās lietas, ko darāt ar 

personālo datoru (PC). Faktiski var apgalvot, ka OS ir PC. Lai arī OS nav 

aparatūra, tā ir programmatūras daļa, kas rīkojas ar aparatūru tik ciešā līmenī, 

ka īstenībā abas šīs sastāvdaļas — datora aparatūra un OS — sniedz mums to, 

ko saucam par datoru. Turklāt apgalvojums ―programma Microsoft Word 

strādā operētājsistēmā Microsoft Windows XP‖ atbilst tam, kas tiešām arī 

notiek. Ikvienam sarunā iesaistītajam ir skaidrs, ka tiek izmantota arī aparatūra. 

Bet, tā kā datora aparatūrai ir pieejamas dažādas OS, to pareizāk būtu uzskatīt 

par vienu no datora svarīgākajām daļām. 

Šajā sadaļā ir detalizēti aprakstīta operētājsistēma un ir izskaidrota sarežģītā 

datora un operētājsistēmas saistība. 

PC un OS: kopējs ieguldījums 

Lai programmatūru varētu uzrakstīt tā, lai pirmie personālie datori un to pēcteči 

varētu darboties, šiem datoriem uz zināmām sākotnēji definētām komandām 

bija jāreaģē noteiktā paredzamā veidā. Tāpēc daudzi pirmo datoru galvenie 

raksturlielumi tika pieņemti kā standarti. Standarta veidi informācijas 

nosūtīšanai uz video monitoru nozīmēja, ka, lai arī ko jūs darītu un kādu 

programmu izmantotu, jūs vienmēr varat redzēt savas rīcības rezultātu. Līdzīgi 

standarta veidi rakstzīmju nosūtīšanai uz printeri nozīmēja, ka var izdrukāt 

visu, ko dators spēj saražot. 

Viena no vēstures ironijas izpausmēm ir tā, ka tieši šāda standartizācija — viss 

darbojas vienādi — pirmo PC datoru saimi (ražoja IBM) padarīja par 

veiksmīgiem personālajiem datoriem. Piekrītot ļoti zemā līmenī fundamentāli 

ierobežot datoru dabu ―darīt pa savam‖, pirmie programmatūras un aparatūras 

ražotāji varēja veiksmīgi veidot pieprasījumu un pārdot dažādus 

papildinājumus, kas datoram ļāva darīt gandrīz jebko. 

Ja nepieciešama analoģija, atcerieties televīziju. Kamēr vien visi piekrīt 

vispārīgajai televīzijas darbības koncepcijai, jebkura persona var skatīties 

jebkuru kanālu. Nav būtiski, ka cilvēki, kas dzīvo dažādās mājās, skatās 

dažādas pārraides dažādos kanālos. Televīzija darbojas tāpēc, ka signāli tiek 

nosūtīti noteiktā veidā, noteiktā veidā tos uztver televizori un apstrādā šos 

signālus noteiktā standarta veidā. Televīzija var kļūt piemērotāka indivīdam 

tāpēc, ka ir standartizēti tās pamati. 

Protams, konkurences gars nozīmē, ka pastāv cilvēki, kas nepiekrīt tikai šādai 

lietu kārtībai. Cilvēki mēģina izveidot citus variantus, un reizēm tiek izdomātas 

labākas rīcības metodes. Šīs jaunās metodes savukārt kļūst par standartiem, kas 

vēlāk tiek nomainīti ar jaunākiem standartiem. Bieži vien līdzās pastāv arī 

konkurējoši vai atšķirīgi standarti. Jūsu izvēli var ievērojami ietekmēt, kādi 

pamatpieņēmumi — kurš standarts — vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Šādi 

radās tik daudzi veidi, kā monitorā attēlot reālistiskus telpiskus (3D) attēlus, un 
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ir izskaidrojams, kāpēc sekmīgas var būt divas tik atšķirīgas datoru saimes — 

PC saime un Apple Macintosh saime. 

Ir svarīgi saprast, ka runājot par tehnoloģijām, daudzu cilvēku vienošanās par 

noteiktiem darbības principiem galu galā visiem šiem cilvēkiem dod lielākas 

izvēles iespējas un ļauj rīkoties tā, kā viņiem labāk patīk. 

Operētājsistēmas pamati 

Īsumā operētājsistēma ir starpnieks starp datora aparatūru un programmatūru, 

kas jums ļauj paveikt nepieciešamo darbu. Lai arī varbūt tā neuzskatāt, 

operētājsistēma īstenībā ir programmatūra, bet tā ir programmatūra, kas ļauj 

pārvarēt aparatūras un pārējās programmatūras — jūsu programmu un datu — 

nesaderību datorā. Līdzīgi, kā ir standartizēta datora aparatūras darbība, 

operētājsistēma nodrošina dažus standarta veidus, kā mijiedarboties ar šo 

aparatūru. Programmatūrai nav jāsaprot jebkura pasaulē sastopamā aparatūra. 

Tai tikai jāsaprot atbilstošā operētājsistēma. 

Tikai viens piemērs. Programma Microsoft Word 2003 darbojas 

operētājsistēmā Windows XP. Vienkāršākajā līmenī tas nozīmē, ka programma 

Word var darboties jebkurā datorā, kur kā operētājsistēma tiek izmantota 

Windows XP. Šo datoru var būt izgatavojis jebkurš ražotājs. Programma Word 

tik un tā darbosies normāli. Kāpēc? 

Tāpēc, ka visi datoru ražotāji ievēro dažādus aparatūras standartus, par kuriem 

lasījāt iepriekš, un operētājsistēma Windows XP var droši sazināties ar visu šo 

dažādo aparatūru. 

Programmai Microsoft Word nav jāzina, kāda ir atšķirība starp cieto disku, 

disketi vai ierakstāmu DVD. Tai tikai jāzina, ka operētājsistēma gaida noteiktas 

komandas, kas nozīmē ―šeit ir dati; saglabājiet tos izvēlētajā ierīcē‖. 

Speciālistiem, kas uzrakstīja programmu Microsoft Word, nebija jāzina par 

visiem iespējamajiem tās aparatūras ražotājiem un modeļiem, kur tiks 

izmantota viņu programmatūra. Īstenībā parasti netiek pat apgalvots, ka 

noteikta aparatūra ―darbina‖ programmatūru. Tā vietā mēs sakām, ka 

programma Microsoft Word darbojas operētājsistēmā Windows XP.  

Sadarbības iespēju izveide 

Datora aparatūras un operētājsistēmas sadarbība kļuva par datoru revolūcijas 

virzītājspēku. Operētājsistēma novērsa nepanesamo slogu, ko veidotu 

nepieciešamība izprast un ņemt vērā visus iespējamos datora komponentus un 

programmas, ko kāds varētu saražot. Ražotāji varēja būt pārliecināti par 

sekmēm, ražojot elastīgu un ar operētājsistēmu saderīgu aparatūru. 

Programmētāji varēja būt pārliecināti par sekmēm, rakstot programmatūru, kas 

darbotos pareizi, jo tā sazinās tikai ar operētājsistēmu (kas parūpējas par visām 

programmatūras prasībām attiecībā uz aparatūru, piemēram, lai saglabātu failus 

vai drukātu). Panākumi rada vēlmi pēc jauniem panākumiem, tāpēc datoriem 

pieejamie produkti kļuva dažādāki un izveidoja pavisam jaunas noieta iespējas. 
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Panākumi strauji izplatījās, un datori attīstījās, to standarti no dažiem kļuva par 

simtiem (tomēr svarīgāko uzskaitei joprojām pietiek ar abu roku pirkstiem). 

Sadarbība starp aparatūru un operētājsistēmu kļuva arvien svarīgāka. Parādījās 

jauna aparatūra, par kādu neviens agrāk pat nesapņoja, — tā ļāva mums paveikt 

tādus darbus, par kuriem neviens nedomāja, ka tos jelkad varētu paveikt ar 

datoru. Šis ir īss to plaši izplatīto uzdevumu saraksts, kuru paveikšanai 

mūsdienās tiek izmantoti datori un kuri pirms desmit vai divdesmit gadiem tika 

uzskatīti par zinātnisko fantastiku: 

Uzņemt un apstrādāt ciparu fotoattēlus, kas kvalitātes ziņā konkurē ar 

filmiņām. 

Apstrādāt tūkstošiem transakciju no dažādām vietām, izmantojot vienu 

tālruņa līniju. 

Ļaut līdzstrādniekiem visā pasaulē vienlaikus piedalīties vienā projektā, 

apspriežot to reāllaikā. 

Rediģēt televīzijas kvalitātes ciparu video. 

Saglabāt augstas kvalitātes kinofilmu 12 centimetru plastmasas diskā. 

Nodrošināt pilnībā interaktīvu tiešsaistes apmācību procesu 

universitātē, ja profesors atrodas savā birojā, bet studenti ir 

izkliedēti pa visu valsti. 

Komponēt, atskaņot, sagatavot, ierakstīt un izplatīt savu simfoniju, 

nepieceļoties no galda. 

Parādoties jauniem produktiem un iespējām, operētājsistēmai bija jānodrošina 

nevainojama to sadarbība. Ja domājat, ka šāds atbildības slogs ievērojami 

mainīja operētājsistēmas, jums ir absolūta taisnība. Datoru operētājsistēmas 

mainījās tik ļoti, ka kļuvis grūti noticēt, ka tās ir MS-DOS (Microsoft pirmā 

operētājsistēma, kas nemaz nelīdzinās mūsdienu Windows XP) pēcteces. 

Varētu pat apgalvot, ka operētājsistēma ir mainījusies vairāk nekā datoru 

pamataparatūra. Vienai jaunajai aparatūrai ar citu var nebūt nekādas saistības, 

bet tām visām ir jādarbojas kopā ar datora pamatkomponentiem. Iedomājieties 

mēģinājumu kontrolēt ciparkameras opcijas, ja dators sajauktu to ar diskešu 

diskdzini vai printeri! Un iedomājieties, kā būtu, ja vienīgais veids iekļaut 

informāciju no viena dokumenta citā būtu pārrakstīt to pašam. Operētājsistēmai 

bija jāattīstās, lai atrisinātu šādas problēmas. 

Ko dara operētājsistēma 

Ievietojiet visu datoram nepieciešamo aparatūru vienā korpusā. Perfekti 

savienojiet detaļas un izkārtojiet ar vislielāko rūpību. Pārbaudiet un vēlreiz 

pārbaudiet ikvienu savienojumu. Iegādājieties katru detaļu no visuzticamākā 

ražotāja ar vislabāko reputāciju, kādu vien varat atrast. Iztērējiet tik daudz 

naudas, cik vien jums ir. Pēc tam to ieslēdziet, un — kas notiek? 

<PĪ!> 
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Tas būs viss, ko jūs iegūsit. Vienkārši pīkstiens un informācijas druskas ekrānā, 

kur paziņots (diezgan sarkastiski, kā varētu šķist): ―Labi, tu saliki mani pareizi. 

Lieliski.‖ Un vairāk nekā. Ko jūs aizmirsāt? Kāpēc šis dators neko nedara? 

Trūkst pilnīgi visa. Iemesls, kāpēc dators nedarbojas, ir šāds: dators nespēj 

izdarīt neko citu kā tikai pārbaudīt, vai tā galvenās daļas ir pareizi savienotas un 

acīmredzot ir darba kārtībā. Tas ir viss, ko jebkurš dators dara bez 

operētājsistēmas (OS) palīdzības. Jūsu datora procesors tehniski ir aparatūras 

smadzenes, bet bez OS tās īpaši daudz nedomā. Tāpēc, kas ir OS, ko tā dara un 

kāpēc tā ir tik nozīmīga? 

Iedomājieties uz brīdi, ka esat pieņemts darbā lielā teātrī. Notiek vērienīgs 

uzvedums ar lieliskiem kostīmiem, satriecošu mūziku un pieaicinātām 

zvaigznēm. Izklausās lieliski, vai ne? Tā ir, izņemot to, ka esat vienīgais 

darbinieks visā ēkā. Ne tikai šonakt; visās izrādēs. 

Jūs paceļat un nolaižat priekškaru, rīkojaties ar skaņas pulti, un prožektoriem, 

jūs pārvietojat butaforijas un palīdzat mainīt kostīmus. Jūs darbināt visu 

aprīkojumu, noskaņojat ikvienu orķestra instrumentu — kā arī diriģējat; jūs 

atrodaties sufliera telpā gadījumam, ja kāds aizmirst tekstu, kā arī esat 

galdnieks un metinātājs, kas veido visas dekorācijas. Jūs esat gaismotājs 

inženieris, scenogrāfs un vietu ierādītājs; jūs pat kontrolējat biļetes un veicat 

apsardzes pienākumus. Jūs esat režisors, jums bija jāuzraksta scenārija lielākā 

daļa, un starpbrīdī vēl jāizklaidē mecenāti. 

Apsveicam! Jūs esat operētājsistēma. 

Katrs minētais pienākums — ievērosit, ka tika nosaukts gandrīz viss, izņemot 

aktieru darbu, — ir apbrīnojami tuva analoģija kādam uzdevumam, ko veic 

jūsu datora operētājsistēma. Lai to izskaidrotu, sadalīsim dažus no šiem 

pienākumiem divās kategorijās: ―Izrādes tapšanai‖ un ―Skatītājiem‖.  

Izrādes tapšanai Skatītājiem 

Galdnieks Biļešu kontrolieris 

Komponists Durvju sargs  

Elektriķis Konferansjē 

Scenogrāfs Vietu ierādītājs 

Scenārists un režisors Skaņu operators 

Apsargs Apsargs 

Protams, viss, kas notiek teātrī, galu galā ir domāts skatītājiem, bet precizējot 

tādi cilvēki kā elektriķis un scenogrāfs veic savu darbu, lai izrāde varētu notikt, 

kamēr tādi cilvēki kā skaņu operators un vietu ierādītājs šo pasākumu dara 

patīkamu. Protams, laba apsardze ir svarīga visur. Izrāde no tās ir atkarīga, jo 

tiek nodrošināta slavenu aktieru drošība un neviens nevar iekļūt nesamaksājis. 

Skatītāji no tās ir atkarīgi, jo tiek nodrošināta viņu drošība, kā arī panākts, lai 

neviens neuzvestos nepieklājīgi un nesabojātu izrādi. Tas, kas esat jūs šajā 

iedomātajā teātrī, ir operētājsistēma jūsu datorā. 

Līdzīgi kā teātra darbi, arī operētājsistēmas darbi ietilpst kādā no divām 

grupām. Visus ―Izrādes tapšanas‖ domātos pienākumus sauksim par  sistēmas 

uzdevumiem, un visus ―Skatītājiem‖ domātos pienākumus iekļausim īpašā 
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kategorijā lietotāja interfeiss. Visas operētājsistēmas veic šos divu veidu 

uzdevumus, vai nu apmierinot paša datora vajadzības, vai arī datoru lietotāja 

vajadzības. Gluži kā teātrī, datorā viss notiekošais ir pakārtots lietotāja 

vajadzībām, bet liela daļa operētājsistēmas laika tiek tērēta tiem sistēmas 

uzdevumiem, kas padara iespējamu šo ―izrādes tapšanu‖. 

Sistēmas uzdevumi 

Ja rīkojat kādu izrādi un esat atbildīgs par visu, izņemot tēlošanu, būsit 

aizņemts jau ilgi pirms pirmizrādes. Arī datora operētājsistēma ir aizņemta jau 

no paša sākuma. Jau dažas sekundes pēc strāvas pieslēgšanas datoram 

operētājsistēma darbojas. Šo sekunžu laikā datora aparatūra izpilda vairākus 

paštestus, lai pārliecinātos, vai ir atrodams viss datoram nepieciešamais, 

piemēram, atmiņa, video sistēma, krātuves ierīces un tastatūra. 

Piezīme 

Atcerieties, ka datori sākotnēji bija uz tekstu orientētas sistēmas, kur nekas 

nenotika bez komandu rakstīšanas, nevis kā tagad, kad pietiek norādīt un 

noklikšķināt. Vēsturiski izveidojies, ka peles meklēšana vairākuma datoru  

ieslēgšanas paštestos (pazīstami ar kopēju nosaukumu POST — power-on 

self tests) nav iekļauta, jo pele nebija obligāta ierīce. 

Šāds pašstartēšanās un darba gatavības pārbaudes process tradicionāli tiek 

saukts par sāknēšanu, bet tagad bieži vien vienkārši par startēšanu. 

Tiklīdz dators atrod savas krātuves ierīces, tam atliek tikai viena darāma lieta. 

Tas var šādas ierīces lasīšanas/rakstīšanas galviņas pārvietot uz sākotnēji 

definētu atrašanās vietu un izlasīt šeit saglabāto informāciju. Šī sākotnēji 

definētā atrašanās vieta tiek saukta par sāknēšanas sektoru, un tajā saglabātais 

nelielais koda daudzums tiek saukts par  sāknēšanas programmu. 

Sāknēšanas programma ir datora operētājsistēmas pirmā daļa. Tā nav iebūvēta 

pašā cietajā diskā, bet, instalējot operētājsistēmu un cieto disku iestatot tās 

izmantošanai (process, ko sauc par formatēšanu), tiek šeit ierakstīta tāpat kā 

pārējie dati. Sāknēšanas programmas kods tiek lasīts diskā un ielādēts atmiņā, 

bet tās instrukcijas izpilda datora centrālais procesors (CPU — central 

processing unit). Šajās instrukcijās vienkārši norādīts, kur cietā diska 

lasīšanas/rakstīšanas galviņām ir jāmeklē nākamā operētājsistēmas daļa. Šī daļa 

nosaka, kā ielādēt nākamās daļas, līdz visas operētājsistēmu veidojošās daļas ir 

no diska nonākušas atmiņā un darbojas. 

Šie pamata sistēmas uzdevumi netiek pārtraukti līdz pašai datora izslēgšanai. 

Ko dara OS? Kopā ar daudzām citām lietām tā nosaka un konfigurē visu 

aparatūru, kas iekļauta jūsu datorā, sākot ar atmiņas un skaņas karti un beidzot 

ar USB portiem. Kamēr vien dators ir ieslēgts, OS pārvalda visu šo aparatūru, 

nodrošinot tās pareizu savstarpējo sadarbību bez konfliktēšanas. 

OS vienmēr pārrauga arī krātuves ierīces, nodrošinot pareizu datu lasīšanu un 

rakstīšanu. OS pārvalda arī visas datora tīklošanas iespējas, pārbaudot 
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savienojumus un nosakot, kuri tīkla protokoli tiks izmantoti nepieciešamajam 

tīklošanas darbam. Kad visi šie pamatdarbi ir aizsākti un veiksmīgi darbojas, 

OS sāk lietotāja interfeisa ielādi un izpildi. 

Lietotāja interfeiss 

Iespējams, visnozīmīgākās operētājsistēmu izmaiņas (vismaz no lietotāja 

viedokļa) notika 1984. gadā, kad Apple Computer izlaida Apple Macintosh 

datoru. Macintosh bija pirmais komerciāli pieejamais dators, kas lietotājam 

ļāva ar to mijiedarboties grafiski, izmantojot mūsdienās tik ļoti ierasto peli un 

ikonas. Operētājsistēmas daļa, kas mums ļauj tā rīkoties, tiek saukta skaļā vārdā 

par grafisko lietotāja interfeisu, bet visi to pazīst vienkārši kā GUI (graphical 

user interface). 

Pateicoties GUI, piemēram, Microsoft Windows XP, mūsdienās strādāt ir 

ievērojami vieglāk. Kad apgūsit GUI darbības principus, atklāsit, ka visas 

standarta programmas un rīki, kas izmanto GUI, darbojas līdzīgā veidā. Šādi 

GUI patiešām samazina datora apgūšanai nepieciešamo laiku. Turklāt daži 

uzdevumi, piemēram, fotoattēlu rediģēšana, bez GUI gandrīz nav veicami. Tā 

kā visu darbu veikšana kļuvusi ērtāka, ar datoru mēs varam padarīt vairāk nekā 

jebkad agrāk. Paradot vairāk, mums atliek arvien vairāk laika dažādot mūsu 

pasauli. Tāpēc GUI operētājsistēma ir nozīmīga personālā datora daļa. 

Jūs redzat visu OS sistēmas uzdevumu veikšanas rezultātus, bet šie uzdevumi 

tiešā veidā nav redzami. Viss, ko redzat savā datorā, izņemot 

lietojumprogrammu īpašās darbības, ir otra OS puse — lietotāja interfeiss. 

Lietotāja interfeiss var būt vienkāršs, gluži kā MS-DOS teksta pasaule, kas tiek 

vadīta ar komandu palīdzību. Šīs pasaules godība ir pagājusi, bet tās atveids ir 

saglabājies Windows XP komandu logā. Šī komandu vide biedēja jaunos 

lietotājus, kā arī apgrūtināja lietojumprogrammu rakstīšanu. 

 

Windows XP komandu logs nodrošina tikai teksta vidi gluži kā sākotnējā 

operētājsistēma MS-DOS. 

Par laimi, datoru pasaule izmainījās, kad primārais lietotāja interfeiss no 

komandu interfeisa tika pārveidots par grafisko interfeisu. GUI lietotājiem ļauj 
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atlasīt objektus, izmantojot kādu rādītājierīci, un pēc tam manipulēt ar šiem 

objektiem, noklikšķinot ar rādītāju vai darot kaut ko līdzīgu. Windows XP ir 

jaunākā OS paaudze, kas datoriem nodrošina šādu interfeisu. Windows lietotāja 

interfeiss, iespējams, ir vienīgais, kuru esat redzējis vai izmantojis. 

 

Šī ir darbvirsma, pamata darba vide, ko piedāvā Windows XP grafiskais 

lietotāja interfeiss. 

Gadu gaitā operētājsistēma Windows ir ievērojami mainījusies, bet 

―Skatītājiem‖ tās GUI joprojām veic tos pašus uzdevumus, ko sākotnēji. GUI 

piedāvā vidi, kuras pamatā ir logi un izvēlnes un pie kuras mēs visi esam 

pieraduši. Tas parāda peles rādītāju (vienlaikus veicot vairākus sistēmas 

uzdevumus, ar kuru palīdzību šo peli var izmantot) un atbild par visu to lietu 

vizuālo izskatu, ko mēs redzam, izmantojot operētājsistēmu Windows. 

Viens no visredzamākajiem un dramatiskākajiem jebkura GUI (un jo īpaši 

Windows XP) labumiem — tas nodrošina pareizu visu mūsu 

lietojumprogrammu izskatu. Windows XP sistēmas uzdevumi gādā, lai pareizi 

darbotos visas mūsu perifērijas ierīces un aparatūra, GUI gādā, lai 

lietojumprogrammas tiktu attēlotas pareizi un izskatītos līdzīgi. Jums nav jāzina 

nekas daudz par atbilstošo GUI darbu, bet pēc vienas programmas darbības 

apgūšanas atklāsit, ka spējat strādāt (vismaz pamatlīmenī) ar jebkuru parastu 

programmu. 

Visas izvēlnes, logi un ikonas, ko nodrošina Windows XP GUI, ir jūsu datora 

teātra dekorācijas. Standartizētais noformējums un lietošanas principi ir 

Windows operētājsistēmas rūpīgās scenogrāfijas, mākslinieciskās darbības un 

kostīmu izveides produkts. To nemainīgais izskats un darbība ir 

operētājsistēmas scenārija rakstīšanas un režisūras rezultāts. Gadījumā, ja 
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brīnāties, kur šajā kopainā ir atvēlēta vieta konferansjē, uzskatiet, ka viss, ko 

dara programma Windows Media Player, ekrānsaudzētāji un mazās ciparu 

multivides izpriecas, ir tas laika kavēklis, kas jūsu labo garastāvokli uztur 

starpbrīžos, kamēr aktieri (jūsu produktivitātes lietojumprogrammas) nesniedz 

priekšnesumu. 

Windows XP pārvalda ierīces 

Daudzi sistēmas uzdevumi, kurus veic operētājsistēma Windows XP, ir krietni 

tehniskāki un detalizētāki, nekā mēs iedomājamies. Pietiks ar apgalvojumu, ka 

pienākumu apjoms, ja jūs būtu vienīgā teātrī strādājošā persona, nebūtu nekas, 

salīdzinot ar sistēmas Windows neredzamo darbu. Windows sistēmas 

uzdevumi, kas mums ir tuvāki un saistošāki, ir daudzie darbi, ko tā veic, lai 

uzturētu pareizu visas aparatūras darbu. Parunāsim par dažiem galvenajiem 

aparatūras darbības aspektiem. 

Lai strādātu ar operētājsistēmu Windows, katrai ierīcei kaut kas par šo 

Windows ir jāzina, un operētājsistēmai Windows kaut kas ir jāzina par katru no 

šīm ierīcēm. Ierīcēm jāzina, kurus aparatūras resursus tās drīkst izmantot, bet 

Windows tos visus pārvalda ļoti stingri. Ierīcēm nepieciešama operētājsistēmas 

Windows uzmanība ikreiz, kad tām kaut kas jāpaveic, un tām jāzina, kā to 

darīt, kā reaģēs Windows un kā rīkoties. Savukārt operētājsistēmai Windows 

jāzina tās pašas lietas, tikai apgrieztā secībā, kā arī jāspēj noteikt katras ierīces 

darbības parametrus. 

Šo pēdējo iespēju nodrošina nevis pati operētājsistēma Windows, bet gan 

sistēma ar nosaukumu Plug and Play. Plug and Play ir daļēji iebūvēta katras 

mūsdienu perifērijas ierīces shēmā, tā ir daļēji iebūvēta katra datora mātesplatē, 

kā arī daļēji iebūvēta operētājsistēmā Windows. Lai arī Plug and Play 

operētājsistēmai Windows paziņo, kurus aparatūras resursus ierīce vēlas 

izmantot (un ko tā var izmantot, ja šie resursi nav pieejami), patiesā saistība 

starp katru ierīci un lietotāja interfeisu tiek pārvaldīta ar Windows sistēmas 

uzdevumiem. Windows izmanto draiverus, lai izprastu katras ierīces 

vajadzības. 

Sistēma Plug and Play aparatūrā šos draiverus nenodrošina, jo tad tos būtu 

pārāk grūti mainīt, ja rastos nepieciešamība veikt izmaiņas vai ja varētu uzlabot 

veiktspēju, liekot ierīcei darboties savādāk, nekā iecerēts sākotnēji. Tā vietā 

Plug and Play vienkārši norāda katru ierīci operētājsistēmai Windows, bet 

Windows nepieciešamos ierīču draiverus ielādē atmiņā. 

Mēdz būt divu veidu ierīču draiveri: tie, kas iebūvēti operētājsistēmā Windows, 

un tie, kurus piedāvā perifērijas ierīces ražotājs. Ja perifērijas ierīce izstrādāta 

tā, lai savā darbībā precīzi ievērotu noteiktus korporācijas Microsoft izstrādātos 

standartus šāda veida ierīcēm, Windows izmanto kādu no saviem standarta 

draiveriem. Ja ražotājs korporācijai Microsoft izsniedzis kādu draiveri, tas, 

iespējams, tiek izplatīts Windows XP kompaktdiskā, un Windows to izmantos. 

Windows pārvalda visu jūsu sistēmai nepieciešamo aparatūras draiveru ielādi 

un darbību, un šie draiveri darbojas kā tilts, jeb translators. Draiveri zina, kā 

darbojas tiem atbilstošā aparatūra un kā darbojas Windows. Ja ražotājs savu 

Ražotāji savus draiverus piedāvā 

arī produktu komplektācijā 

iekļautajos kompaktdiskos, bet 

jaunākās versijas var lejupielādēt 

internetā. 
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draiveru kodu uzraksta atbilstoši Windows draiveru modelim (WDM), tiek 

panākta perfekta darbība. Windows draiveru modelī izklāstīti standarta veidi, 

kā panākt, lai Windows veiktu galvenos perifērijas ierīču uzdevumus. Draiveris 

šāda veida instrukciju nosūta operētājsistēmai Windows, tā reaģē, un draiveris 

zina, kā Windows reakciju pārvērst perifērijas ierīces darbībā. 

Windows XP stingri ievēro WDM, un tas nozīmē, ka produkti, kuri izmanto 

WDM draiverus, pēc būtības ir paredzēti darbam operētājsistēmā Windows XP. 

Ja uz produkta redzams Microsoft logotips, kas norāda, ka produkts ir 

sertificēts operētājsistēmai Windows XP — tas to daļēji arī nozīmē. Tas nozīmē 

arī to, ka ražotājs savus draiverus ir nosūtījis korporācijai Microsoft, lai veiktu 

stingru testēšanu, un ir izturējis Microsoft standarta uzticamības testus. Ja 

draiveris atbilst šim standartam, Microsoft paraksta to, pievienojot nelielu 

unikālu identifikācijas kodu. Šie parakstītie draiveri palīdz Windows XP zināt, 

ka tā izmanto vislabāko iespējamo perifērijas ierīces draivera versiju un ka šis 

vienreiz pareizi izvēlētais draiveris netiks nejauši aizstāts ar ne tik pieņemamu 

versiju. 

Kas ir aparatūras resursi? 

Ikvienai aparatūras sastāvdaļai nepieciešami resursi darbam ar operētājsistēmu 

Windows, bet kas tie ir? Vispārīgi runājot, aparatūras resursi ir jūsu datora 

atmiņa, procesors, kā arī ceļi, ko aparatūra izmanto darbam ar šo atmiņu un 

procesoru. Lai jebkura ierīce, pat pele, varētu funkcionēt, tai nepieciešams 

vismaz mazliet atmiņas. (Tieši atmiņa peles rādītāju notur noteiktā vietā; tā 

pozīcija tiek glabāta nelielā atmiņas apgabalā, kas piešķirts šim nolūkam.) 

Ja kāda liela lietojumprogramma vai kāda cita ierīce izmantotu to pašu atmiņas 

apgabalu, ko pele, tās rādītājs nemitīgi mainītu savu atrašanās vietu. Līdzīgi, ja 

tekstapstrādes programma izmantotu to pašu atmiņas apgabalu, ko videokarte, 

video displejā būtu haoss, tas būtu piepildīts ar nejaušām krāsām, kas neko 

nenozīmē (jo tekstapstrādes darbības kods neatbilst nosacījumiem, kas jāievēro, 

lai videokarte ekrānā parādītu attēlu). 

Svarīgākais par lietojumprogrammām 

Līdz šim jūs apguvāt zināšanas par savu datoru: kā to izmantot un ko ar to 

iesākt. Bet datori nav tikai operētājsistēmas vai faili un mapes, vai arī diski. Vēl 

ir lietojumprogrammas — programmas, kas datoram liek darīt mums 

nepieciešamās lietas. Lietojumprogrammas ir tās, pie kā vēršaties, kad vēlaties 

izmantot datoru, lai rakstītu, zīmētu, spēlētu šahu, apgūtu citas valodas, 

projektētu dārzu, pārkārtotu virtuvi vai atsvaidzinātu atmiņā jebko, sākot ar 

rēķiniem un beidzot ar ķīmiju. 

Lai arī lietojumprogrammu izmantošanas iespējas ir tik plašas, viena nodarbība 

par lietojumprogrammām šajās jomās īpaši nelīdzēs tā vienkāršā iemesla dēļ, 

ka apgūt, kā rakstīt, zīmēt vai projektēt ainavu, vai atrisināt vienādojumu, 

varētu vienīgi tad, ja jūsu datorā jau būtu instalēta atbilstoša 

lietojumprogramma vai arī tāda būtu pieejama instalēšanai. Diemžēl šajā 
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grāmatā tā nevar apgalvot, un arī nav iespējas jūs nodrošināt ar 

nepieciešamajām lietojumprogrammām. 

Ko mēs varam izdarīt — nedaudz pastāstīt par dažiem populāriem 

lietojumprogrammu veidiem. Varam parādīt to attēlus, sniegt īsu ieskatu to 

izmantošanas principos un, kas ir vissvarīgākais, izskaidrot, kāpēc un kurā brīdī 

tās var noderēt. 

Galddatoru lietojumprogrammu pamatveidi 

Iesākumā iepazīsimies ar piecu veidu lietojumprogrammām: tekstapstrādes 

programmām, elektroniskajām tabulām, prezentācijām, datu bāzēm, kā arī e-

pasta un kalendāra pārvaldības programmām. Visi pieci lietojumprogrammu 

veidi tiek plaši izmantoti gan mājās, gan uzņēmumos. 

Microsoft Office 2003 faktiski ir lietojumprogrammu komplekts — tādu 

papildinošo programmu konodarbība, kas darbojas kopā, palīdzot jums iegūt 

nepieciešamo rezultātu. Šīs ir galvenās programmas, kas veido Office XP: 

Microsoft Word 2003 — tekstapstrādes programma, ko var izmantot 

vēstuļu rakstīšanai, atskaišu izveidei, biļetenu publicēšanai un 

citiem nolūkiem. 

Microsoft Excel 2003 — elektronisko tabulu programma, kas spēj 

rīkoties gan ar vienkāršām, gan ar sarežģītām finanšu darbībām, 

kārtot un analizēt datus, kā arī veidot diagrammas un pārskatus. 

Microsoft PowerPoint
®
 2003 — grafiskā prezentāciju programma, kuru 

var izmantot prezentāciju slaidrāžu izveidei, demonstrēšanai 

multivides ierīcēs un pat apraidei tīklā Web. 

Microsoft Access 2003 — relāciju datu pārvaldības programma, kas 

palīdz organizēt, izsekot, kārtot un filtrēt datus, kā arī veidot tiem 

atbilstošas atskaites. 

Microsoft Outlook
®
 2003 — informācijas un saziņas pārvaldnieks, kuru 

var izmantot e-pasta ziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai, 

kalendāra organizēšanai, piezīmju, uzdevumu, kā arī savu 

personīgo un biznesa kontaktpersonu informācijas uzturēšanai. 

 Šajā sadaļā tiek definēti visi galddatoru lietojumprogrammu veidi un mazliet 

pastāstīts par katram veidam atbilstošo Microsoft programmatūras risinājumu. 

Tekstapstrādes programmatūra 

Par tekstapstrādes programmām nepieciešams neliels ievads. Tās tiek 

izmantotas rakstīšanai. Piemēram, šī kursa rakstīšanai. Vai biļetena rakstīšanai. 

Vai grāmatas apraksta izveidei. Vai jebkam citam, kas pārsvarā sastāv no 

vārdiem. 

Vai tekstapstrādes programmas izmantošanai ir kādas nopietnas priekšrocības? 

Bez šaubām! Ar tekstapstrādes programmu: 

Šajā kursā tiks aplūkotas arī citas 

Microsoft lietojumprogrammas, 

piemēram, Microsoft FrontPage, 

kas ir profesionāla līmeņa Web 

lappušu izveides programma. 
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Var pieslīpēt un pārveidot gan to, ko vēlaties pateikt, gan to, kā tas 

izskatās, līdz esat pilnībā apmierināts, un pēc tam savu garadarbu 

varat izdrukāt. 

Nekad nav jāuztraucas par pēdējo lappuses rindiņu pārcelšanu uz 

nākamo lappusi un par brīvo malu atstāšanu — programma par to 

rūpējas jūsu vietā, jau rakstīšanas laikā iekļaujot rindiņu un 

lappušu pārtraukumus. Viss, kas jums ir jāapgūst — kā nobeigt 

rindkopu un iesākt jaunu. 

Nosaukumu un virsrakstus var palielināt vai padarīt tumšākus par pārējo 

tekstu, turklāt, ja vēlaties, varat tos drukāt ar citu burtveidolu. 

Var izdrukāt tik eksemplāru, cik nepieciešams, un katrs no tiem 

izskatīsies (un patiešām arī ir) kā ―oriģināls‖. 

Turklāt vislieliskākais ieguvums — vairs nekad nebūs jālieto 

dzēšgumija. 

Microsoft Word ir Office komplektā iekļautā tekstapstrādes programmatūra. 

 

Šādi izskatās programma Word — korporācijas Microsoft tekstapstrādes 

programmatūra. 

Elektronisko tabulu programmatūra 

Elektronisko tabulu programmas ir tik daudzu grāmatvedības grāmatu 

elektronisks ekvivalents, cik vien varat iedomāties, turklāt katra grāmata ir 

pilna ar grāmatvedības uzskaites lapām. Kā uzzināsit, lasot šo grāmatu, daži 

uzdevumi, kurus var ar elektroniskās tabulas palīdzību, šķiet, nemaz nav saistīti 

ne ar bilances, ne arī peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Tomēr tie ir ideāli 

elektronisko tabulu darbi, jo atbilst veidam, kā šāda programma organizē un 

Vairāk par programmu Word 
uzzināsit III daļas 1.–
3. nodarbībā. 
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rīkojas ar informāciju. Vienmēr, kad jārīkojas ar skaitļiem vai informāciju 

(piemēram, sastādot studentu grupas sarakstu, ja esat pasniedzējs), ko vislabāk 

attēlot, izmantojot režģi, kur informāciju var lasīt gan horizontāli, gan uz leju, 

vajadzētu apsvērt iespēju izmantot elektronisko tabulu.  

Pretēji tekstapstrādes programmai, kas ir domāta darbam ar rindiņās un 

rindkopās izkārtotu informāciju, elektroniskā tabula ir domāta darbam ar 

informācijas ―tīrradņiem‖, kas tiek ievadīti atvēlētajās vietās, ko sauc par 

šūnām, kuras horizontāli izkārtotas rindās, bet vertikāli — kolonnās. Šāda 

vienkārša uzbūve ir raksturīga visu elektronisko tabulu iezīme. 

Microsoft Excel ir Office atbilde elektronisko tabulu programmatūras jomā. 

 

Iepazīstieties ar Excel — Microsoft elektronisko tabulu programmatūru. 

Prezentāciju programmatūra 

Ja rādāt prezentācijas, vairs nav jāizmanto vecais diaprojektors un smērējošas 

pildspalvas, putekļaina tāfele vai papīra izdruku kaudzes. Prezentāciju 

programmatūra ļauj veidot slaidrādi ar visām piezīmēm, vizuālajiem 

palīglīdzekļiem un pat filmām vai skaņām, kā arī veikt tās apraidi cilvēku pilnā 

telpā.  

Prezentāciju programmatūra ne tikai atvieglo satura pasniegšanu, bet arī šī 

dialoga plānošanu un organizēšanu. Tā piedāvā izkārtojumus, kā arī teksta un 

grafikas vietturus, tāpēc, lai pievienotu saturu, atliek tikai noklikšķināt un 

rakstīt. Var pievienot arī runātāja piezīmes, lai sev atgādinātu, kas jāsaka 

prezentācijas laikā — vairs nav nepieciešamas piezīmju lapiņas! Turklāt 

auditorijai vai studentiem vairs nav viss izmisīgi jāpieraksta, mēģinot arī 

klausīties runātajā. Prezentāciju programmatūra ļauj drukāt slaidus kā izdales 
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materiālus, lai šī prezentācija būtu auditorijas acu priekšā, un cilvēki varētu 

klausīties jūsu teikto. 

Microsoft PowerPoint ir Office komplektā iekļautā prezentāciju 

programmatūra. 

 

Microsoft PowerPoint ir jūsu atbilde, veidojot efektīvas prezentācijas. 

Datu bāzu programmatūra 

Datu bāzu programmas mēdz būt dažādas — gan vienkāršas, gan diezgan 

apjomīgas. Piemēram, valdība izmanto datu bāzes, uzturot informāciju par 

nodokļiem, sociālajām iemaksām, veterānu atvieglojumiem un tamlīdzīgi. 

Šādas datu bāzes atbilst kategorijai ―diezgan apjomīgas‖, un to informācijas 

atjaunināšanai un precīzai uzturēšanai nepieciešamas apmācītu profesionāļu 

grupas. Mazākas datu bāzes ir, piemēram, informācija par krājumiem noliktavā, 

darbiniekiem un to algām, ko uztur lieli uzņēmumi visā pasaulē. To uzturēšanai 

arī nepieciešami apmācīti profesionāļi. 

Cilvēki var izmantot (un arī izmanto) datu bāzes krietni mazākiem ikdienas 

projektiem. Tās lieti noder visas tās saistītās informācijas organizēšanai un 

uzturēšanai, kuru vēlaties organizēt, sakārtot un spēt atjaunināt, kad vien tas ir 

nepieciešams. 

Par programmu PowerPoint 

uzzināsiet vairāk V daļā, 

1. nodarbībā, ―Prezentāciju 

izveide‖. 
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Office komplektā iekļautā datu bāzu programmatūra ir Microsoft Access 

(interfeiss vēl nav tulkots latviski). 

 

Veidojiet savas datu bāzes, izmantojot Microsoft Access. 

E-pasta un kalendāra pārvaldība 

E-pasts kļūst arvien populārāks paņēmiens, kā sazināties ar cilvēkiem visā 

pasaulē. Tā vietā, lai piezvanītu kādam, kas atrodas zemeslodes otrā pusē, un 

pēc tam maksātu lielus tālruņa sarunu rēķinus, var izmantot e-pastu, lai lēti un 

nekavējoties nosūtītu ziņojumu, kurā var iekļaut attēlus, failus vai pat video. E-

pasta programmatūru var izmantot visu savu studentu, kolēģu, draugu un 

radinieku adrešu un kontaktinformācijas glabāšanai. Savu e-pasta iesūtni var 

organizēt tā, lai saistītie e-pasta ziņojumi būtu sakārtoti atbilstošajās mapēs un 

būtu reģistrēta visa svarīgā saziņa. 
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Microsoft piedāvā divas e-pasta programmas: Microsoft Outlook, kas ir 

iekļauta Microsoft Office komplektā, un Microsoft Outlook Express, kas ir 

Windows XP komponents. 

 

Outlook Express ir operētājsistēmā Windows XP iekļauta e-pasta 

programmatūra. 

Office komplektā iekļautā e-pasta programma ir Microsoft Outlook. Šī 

programma ir ievērojami stiprāka par Outlook Express un piedāvā iespēju 

izmantot piezīmes, dienasgrāmatu un uzdevumu sarakstu, kas atgādinās ikdienā 

veicamos uzdevumus. Tomēr visnoderīgākais Outlook līdzeklis ir kalendārs. 

Kalendāru var izmantot, lai uzturētu informāciju par savām ikdienas sapulcēm, 

kā arī skatītu vai izdrukātu nākamās dienas, nedēļas vai mēneša plānu. Outlook 

kalendāru var izmantot, lai ieplānotu sapulces ar citām personām, pievienotu 

sapulces darba kārtību un rezervētu šai sapulcei nepieciešamos resursus 

(piemēram, konferenču zāli). Outlook ļauj arī izveidot periodiskas sapulces, 

norādot jebkuru jūsu izvēlētu periodu — ik nedēļu, ik pārnedēļas, ik mēnesi vai 

gadu. Turklāt katram paziņojumam par sapulci pievienotais atgādinājums 

brīdina par sapulces vai tikšanās brīža tuvošanos: atskan zvans un programma 

parāda dialoglodziņu ar brīdinājumu par ieplānoto sapulci. 
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Izmantojiet Microsoft Outlook, lai uzturētu informāciju par savu dienas plānu 

un paredzētajām sapulcēm. 

Kā panākt galddatoru lietojumprogrammu 

sadarbību 

Šobrīd jums, iespējams, sāk rasties izpratne par dažādajām iespējām, ko 

piedāvā šis programmatūras komplekts, kuru gatavojaties izmantot. Vienalga, 

vai vēlaties rīkoties ar vārdiem, skaitļiem, attēliem, Web saturu vai datiem, 

Office 2003 ir iekļautas programmas, kas domātas tieši šim nolūkam. Nav 

svarīgi, ko vēlaties iegūt — atskaiti, Web lappusi, izklājlapu, datu bāzi, 

prezentāciju vai e-pasta kampaņu, — ļoti iespējams, ka Office 2003 ir iekļauts 

rīks, kas palīdz to izveidot. 

Šie ir tikai daži ieteikumi, kā var noderēt Office 2003: 

Programmā Word var izveidot biļetenu, ar FrontPage palīdzību pārvērst 

to Web saturā un ar Outlook vai Outlook Express nosūtīt atbilstošu 

e-pasta versiju. 

Informāciju par savas personiskās bibliotēkas grāmatām var glabāt 

Access datu bāzē, bet iegādātās un aizdotās grāmatas var 

reģistrēt programmā Excel. Izmantojot programmas Word pasta 

sapludināšanas iespējas, draugiem var izsūtīt masveida pasta 

sūtījumus. 

Ja esat skolotājs, varat izveidot profesionālu skolas Web vietu, 

izmantojot programmu FrontPage, sastādīt ikgadējo vēstuli 

vecākiem, izmantojot Word, un importēt vēstulē ar programmu 

Excel izveidotās diagrammas par skolas finansiālo stāvokli. 
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Programmu Outlook var izmantot, lai organizētu savu kalendāru, 

plānotu sapulces ar kolēģiem, uzturētu informāciju par klientiem, 

piešķirtu uzdevumus (sev un citiem), pārskatītajiem dokumentiem 

pievienotu piezīmes, kā arī pārvaldītu savu pastāvīgi pieaugošo 

kontaktpersonu sarakstu. 

Padoms 

Protams, Office 2003 vislabāk ir izmantot atbilstoši jūsu iecerētajiem 

uzdevumiem. Kā Office 2003 lietojumprogrammas palīdzēs jūsu ikdienas 

darbā? Pārdomājot uzdevumus, kurus veicat manuāli vai ar citu programmu 

palīdzību, un uzdodot sev jautājumu, kā jūs gribētu uzlabot vai vienkāršot 

savu darbu, var gūt maksimālu labumu no Office — to mēs vēl mācīsimies. 

Viens no lielākajiem Office 2003 kā lietojumprogrammu komplekta 

izmantošanas ieguvumiem ir vienkāršais šo programmu kopīgās izmantošanas 

veids. Atsevišķās programmas ir tik nemanāmi vienotas, ka varat bez 

domāšanas pārvietot datus no Word uz Excel, PowerPoint vai Access. Tabulu 

var rediģēt programmā Word un tās informāciju (kas sākotnēji nāca no 

programmas Excel) atjaunināt automātiski. Web lappusi var izveidot 

programmā FrontPage, pēc tam veikt izmaiņas programmā Word un atkal tās 

apstrādei izmantot programmu FrontPage — tas viss notiek vienkārši un ērti, 

un nav jārūpējas par iespējamām formātu pārvēršanas problēmām. 

Starp programmām bez problēmām var pārvietot ne tikai jūsu datus un skaitļus. 

Arī izpratne par dažādajiem programmu līdzekļiem, ko tās koplieto, ir 

zināšanas, kas attiecas uz visām programmām. No vienkāršā un pazīstamā 

ekrāna izkārtojuma līdz palīdzības sistēmas izmantošanai, failu saglabāšanai, 

drukāšanai, pārdēvēšanai un dzēšanai — cita citai līdzīgās lietojumprogrammas 

samazina to apgūšanai nepieciešamo laiku un nodrošina noteiktas 

priekšzināšanas, sākot izmantot jaunu programmu. 

Web lietojumprogrammas: kā tīkls Web darbojas 

jūsu labā 

Tīkls Web ir apbrīnojama vieta. Tīklā Web ir pieejams arvien vairāk un vairāk 

ikdienā izmantojamas informācijas un pakalpojumu. Daudzi no šiem 

pakalpojumiem atvieglo dzīvi, jo ļauj veikt ikdienas darbus, sēžot pie datora, 

tāpēc vairs nav jāskraida pa visu pilsētu, lai izpildītu savus uzdevumus. Šajā 

sadaļā minēti daži Web lietojumprogrammu un Web izmantošanas iespēju 

piemēri.  

Meklēšanas rīki  

Tīklā Web var atrast jebko, tā vismaz šķiet. Un viens no iemesliem, kāpēc var 

atrast informāciju, ir meklēšanas rīku pārpilnība. Yahoo, Google, MSN un citi 

piedāvā lieliskus meklēšanas rīkus, kas ļauj vienkārši ierakstīt meklējamās 

informācijas aprakstu un saņemt iespējamo saistīto Web vietu sarakstu.  

Reizēm tā ir īsta māksla — prast saīsināt sarakstu un atrast meklējamo 

informāciju. Ja uzdodat pārāk vispārīgu vaicājumu, varat saņemt pat miljoniem 
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saišu uz informācijas resursiem. VI daļas 1.–3. nodarbībā sniegti daži padomi, 

kā efektīvi meklēt tīklā Web.  

Iepirkšanās lietojumprogrammas 

Tīklu Web var uzskatīt par pasaulē lielāko iepirkšanās centru. Ja vēlaties kaut 

ko iegādāties, vienalga — apģērbu, grāmatas vai jaunu automašīnu, iespējams, 

kāds to pārdod tīklā Web. Daudzi veikali bez kataloga vai skatloga uztur arī 

Web vietu. Turklāt preču iegāde tīklā Web ir līdzīga iegādei pēc kataloga. Tīkls 

Web parasti ļauj piekļūt veikala preču katalogam, un pēc tam izvēlētās preces 

var iegādāties tieši no Web vietas vai piezvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 

un pasūtot pircēju apkalpošanas darbiniekam, līdzīgi kā pasūtot preces no 

drukāta kataloga.  

Drošība 

Preču pasūtīšana tīklā Web ar kredītkartes palīdzību ir ātra un diezgan droša. 

Pretēji populārām baumām, diezgan grūti pārtvert kredītkartes numuru, kad to 

ievadāt drošā Web vietā. Kredītkartes numuru jūsu dators pirms nosūtīšanas 

šifrē, un pat ja tas tiktu pārtverts, to būtu ļoti grūti atšifrēt. Kad transakcija ir 

pabeigta, kartes numurs, iespējams, tiek iekļauts veikala reģistros, un tad var 

rasties risks, ka tas kopā ar citiem kredītkaršu numuriem tiek nozagts. Bet tas 

pats var notikt, ja kredītkarti izmantojat parastā veikalā vai pasūtāt preces no 

pasūtījumu kataloga pa pastu. Citiem vārdiem sakot, kamēr vien sadarbojaties 

ar firmu, kuru pazīstat un kurai uzticaties, preču pasūtīšana internetā nav 

bīstamāka par kredītkartes izmantošanu veikalā.  

Ceļošana  

Ja plānojat atvaļinājumu vai kādu ceļojumu, tīklā Web pieejamas dažādas 

lietojumprogrammas, kas var palīdzēt to detalizēti izplānot. Ja braucat ar 

automašīnu, varat izpētīt savu galamērķi, izdrukāt kartes, kas piemērotas jūsu 

braukšanas stilam (pa lielām automaģistrālēm, gleznainiem ceļiem, īsāko 

maršrutu un tamlīdzīgi), vai uzzināt, ko var iesākt un apskatīt pa ceļam. Bieži 

vien varat arī rezervēt naktsmītni viesnīcā vai kādā citā brauciena maršruta 

vietā. 

Ja vēlaties doties ceļā ar lidmašīnu vai ļauties citiem priekiem, var noderēt Web 

vietas, kas darbojas kā virtuālas ceļojumu aģentūras. Šajās vietās varat atrast 

izdevīgākās aviobiļešu cenas, pasūtīt aviobiļetes, atrast un rezervēt piemērotas 

viesnīcas, automašīnas un veikt visus ceļojumam nepieciešamos sagatavošanās 

darbus.  

Bankas pakalpojumi tiešsaistē 

Viens no tīkla Web arvien populārākajiem pielietojumiem internetbankas un 

finanšu pakalpojumi. Tīkls Web ir ideāls veids, kā piekļūt savām personiskajām 

finansēm un tās kontrolēt. Arvien vairāk un vairāk banku un finanšu institūciju 

ievieš bankas pakalpojumus internetā. Bankas pakalpojumi tiešsaistē ļauj no 

datora pārvaldīt visas naudas lietas. Varat izrakstīt čekus, pārskaitīt naudu, kā 

arī pārraudzīt savus kontus 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, 

neatsakoties no mājas vai biroja piedāvātā komforta.  
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Bankas pakalpojumi tiešsaistē ir visai vienkārši. Piemēram, lai apmaksātu 

rēķinus, jūs piekļūstat savam kontam un rēķinu apmaksas lietojumprogrammai. 

Jūs ievadāt informāciju par maksātāju (parasti tikai vienreiz — sistēma šo 

informāciju atcerēsies), maksājuma summu un rēķina apmaksas termiņu. 

Tuvojoties rēķina apmaksas termiņam, nauda tiek elektroniski pārskaitīta, lai 

apmaksātu rēķinu, vai arī banka izdrukā īstu čeku un jūsu vārdā nosūta rēķina 

izrakstītājam (šī iespēja Latvijā netiek piedāvāta).  

Pēc šīs metodes visus rēķinus varat apmaksāt, kad jums ir ērti, bet naudas 

līdzekļi līdz rēķina apmaksas termiņam paliek jūsu kontā. Ilgākā laika periodā 

šādi var ietaupīt līdzekļus, īpaši, ja par kontā esošajiem naudas līdzekļiem 

saņemat procentus. Arī savu kontu stāvokli varat pārbaudīt jebkurā brīdī, lai 

precīzi zinātu, kuri rēķini tuvākajā laikā jāapmaksā un cik naudas ir pieejams. 

Izklaide 

Tīkls Web ir apbrīnojams izklaides avots. Ir bezgala daudz Web vietu, kas ir 

veltītas kādam hobijam vai interesei (ja tiešām neizdodas atrast Web vietu par 

jūdu vaļasprieku, varat tādu izveidot pats!). Varat iegūt informāciju, kā realizēt 

savu jaunāko projektu, vai smelties idejas nākamajam projektam.  

Viena no pastāvīgi augošajām jomām ir tiešsaistes spēles. Varat piekļūt tādām 

Web vietām, kur var iesaistīties kādā no savām iecienītajām datorspēlēm un 

sacensties ar spēlētājiem no visas pasaules.  

Ziņas 

Daudzām avīzēm ir interneta bezmaksas versijas. Varat tām piekļūt un izlasīt 

jaunākās ziņas. Jaunumus tīklā Web var izlikt ātrāk, nekā tos iespējams izplatīt 

ar televīzijas, radio un preses starpniecību. Internetā var izmantot gan vienkāršu 

tekstu, gan tekstu kopā ar attēliem, audio un pat veseliem video sižetiem.  

Tīklošanas pārskats 

Katrs dators ir jaudīgs rīks. Ar to var rakstīt atskaites, spēlēt spēles un pat 

veidot programmas, kas dara jums nepieciešamās lietas. Bet, kad datori ir 

apvienoti tīklā, katra atsevišķā datora labums ievērojami palielinās. 

Ja jūs ar kolēģiem datorus izmantojat sava darba veikšanai, šie datori, 

iespējams, ir apvienoti tīklā. Kad datori ir apvienoti tīklā, varat izmantot 

dažādas iespējas: dažus no saviem failiem varat padarīt pieejamus kolēģiem, 

varat izdrukāt atskaites eksemplāru ar krāsu printeri, kas atrodas ēkas otrā galā, 

vai nosūtīt e-pastu kolēģim, kas aizbraucis uz konferenci.  

Ja jūs raizējaties, ka tīkla izveide ir sarežģīts pasākums, ko var paveikt tikai 

visdrošsirdīgākie, neatlaidīgākie un tehniski visizglītotākie darbinieki — jūsu 

bažām nav pamata. Ja spējat pagriezt skrūvgriezi un pārbīdīt mēbeles, jums ir 

visas prasmes, kas nepieciešamas datoru pievienošanai tīklam. Lai tīkls 

darbotos, iespējams, ka datoriem būs nepieciešama papildu programmatūra, bet 

tās instalēšana nav daudz sarežģītāka par parastas spēles instalēšanu. 
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Šajā sadaļā uzzināsit par tīkla izveidei nepieciešamo aparatūru un 

programmatūru. Kad būsit izpratis, kādi ir tīkla elementi, uzzināsit, kā tos 

apvienot, lai izveidotu savām vajadzībām atbilstošu tīklu.  

Kas ir tīkls 

Jādomā, ka datorus savā dzīvē jau esat redzējis un zināt, ka tiem parasti ir 

pietiekami daudz vadu un kabeļu, kas datora korpusu saista ar ―dzelžiem‖, kuri 

tam palīdz darboties, piemēram, monitoru, tastatūru, peli un modemu.  

Monitora, tastatūras, peles un modema kabeļi parasti tiek pievienoti 

kontaktligzdām ar aparatūru un programmatūru (parasti ir iekļauta 

operētājsistēmā, piemēram, Microsoft Windows XP), kas spēj saprast pa 

kabeļiem nosūtītos signālus. Kad nospiežat tastatūras taustiņu Enter, pa kabeli 

tiek nosūtīts atbilstošais signāls, kuru dators uztver, interpretē un nodod 

lietojumprogrammai, kas pašlaik darbojas.  

Tīkla komponenti 

Šāds princips, ka datora aparatūra paļaujas uz fiziskiem savienojumiem 

(izmantojot kontaktligzdas) un programmatūru, lai mijiedarbotos ar 

lietojumprogrammu, attiecas arī uz datortīkliem. Lai datorus pievienotu tīklam, 

katrā datorā jābūt nepieciešamajai aparatūrai un programmatūrai, ar kuru 

palīdzību nosūtīt un saņemt signālus, kā arī jābūt kabeļiem vai vadu kanālam. 

Šis ir īss pārskats par aparatūru, kas nepieciešama bezvadu tīkla izveidei ar 

piekļuvi internetam (pilnīgu aprakstu lasiet tālāk): 

Datori, lai būtu, ko apvienot tīklā 

Modems katram datoram, lai varētu izveidot savienojumu ar internetu 

Tīkla interfeisa karte katram datoram, lai datorus varētu pievienot tīklam 

Centrmezgli un maršrutētāji, lai tīklā palīdzētu virzīt signālus 

5. kategorijas kabelis, lai savienotu datorus ar modemu, centrmezgliem 

un maršrutētājiem 

Datori 

Iespējams, būsiet sapratis, ka datoru tīklu nevar izveidot bez datoriem. Labā 

ziņa ir tā, ka šiem datoriem nav jābūt visjaunākajiem pieejamajiem modeļiem. 

Īstenībā šajā grāmatā aprakstītos tīklus var izveidot, izmantojot jebkādus 

datorus, kuros darbojas operētājsistēma Microsoft Windows 98 Second Edition 

(SE) vai jaunāka. Turklāt visos datoros nav jāizmanto viena operētājsistēma. 

Kamēr vien datoros tiek izmantota Windows 98 SE vai jaunāka 

operētājsistēma, tos var apvienot vienā tīklā. Protams, jaunākās Windows 

versijās ir labākas tīklošanas iespējas nekā iepriekšējās versijās, tāpēc par tīkla 

galveno datoru vajadzētu izmantot tādu datoru, kurā darbojas visjaunākā 

operētājsistēma. Ja jūsu datoru tīklam ir interneta savienojums, visjaunākā 

Windows versija ir jāizmanto arī datorā, no kura tiek veidots savienojums ar 

internetu. 
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Modemi 

Ja vēlaties koplietot interneta savienojumu, nepieciešams modems. Gandrīz 

ikviena mūsdienu datora komplektācijā ir iekļauts analogais modems, kas ļauj 

izveidot diezgan lēnu savienojumu ar internetu, bet jūs varbūt vēlēsities nomāt 

vai iegādāties platjoslas modemu, lai varētu izveidot tādu savienojumu ar 

internetu, kas ir līdz 100 reizēm ātrāks nekā analogā modema nodrošinātais 

savienojums. 

Tīkla interfeisa kartes 

Tīkla interfeisa kartes (NIC — network interface card), tiek sauktas arī par tīkla 

adapteriem vai Ethernet adapteriem, ļauj izveidot datora savienojumu ar tīklu 

neatkarīgi no tā, vai šis tīkls ir internets, mājas tīkls vai uzņēmuma tīkls. 

Daudzu mūsdienu datoru komplektācijā tiek iekļauts analogais modems un 

NIC, kas ir visnoderīgākais adapteris izmantošanai nelielos tīklos. Daži ražotāji 

piedāvā datorus ar NIC bezvadu tīkla vai cita veida savienojuma izveidei. 

Piezīme 

Ethernet ir standarts datu izplatīšanai tīklā. Vecākas sistēmas spēja 

pārraidīt datus ar ātrumu 10 Mb/s (megabiti sekundē), bet gandrīz visi 

mūsdienu adapteri datus spēj pārraidīt ar ātrumu 100 Mb/s. 

Ja jūsu datora komplektācijā nav iekļauta NIC, atkarībā no savām un datora 

vajadzībām varat uzstādīt jebkuru no dažādajiem adapteriem. Visbiežāk 

iegādājamais adaptera veids ir karte, kas tiek pievienota datora  paplašināšanas 

slotam. Kartes ievietošana paplašināšanas slotā ir diezgan vienkārša, tikai 

jāpārliecinās, vai iegādājamā karte atbilst paplašināšanas slotam.  

Lai arī datorā ir dažāda veida paplašināšanas sloti, pastāv divu veidu sloti, 

kurus var izmantot NIC pievienošanai:  perifērijas komponentu 

starpsavienojuma (PCI — Peripheral Component Interconnect) lokālā kopne un 

industriālā standartarhitektūra (ISA — Industry Standard Architecture). Lai 

uzzinātu, kāda veida paplašināšanas sloti ir datorā, skatiet datora 

dokumentāciju.  

Ja nav pieejams neviens paplašināšanas slots (daudziem lētākajiem datoriem ir 

tikai viens vai divi brīvi sloti) vai nevēlaties vērt vaļā datora korpusu, varat 

iegādāties ārējo NIC, kas datoram tiek pievienota, izmantojot universālās 

seriālās kopnes (USB) portu.  

Centrmezgli un maršrutētāji 

Kad esat izraudzījies datoru, kuru turpmāk izmantosit kā tīkla galveno datoru, 

ir jāiegādājas aprīkojums, kas citiem tīkla datoriem ļauj koplietot izveidoto 

savienojumu. Kā jau parasti, iespējami izvēles varianti. Vispirms izvēlieties, 

vai jums būs vienkāršs interneta savienojums bez aparatūras barjeras starp jūsu 
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datoru un citiem interneta lietotāju datoriem, vai arī vēlaties izveidot drošāku 

tīklu un apgrūtināt ļaunprātīgu darbību veikšanu.  

Lai uzstādītu vienkāršu tīklu, kur starp jums un internetu nav aparatūras 

barjeras, varat iegādāties centrmezglu. Šīm nedārgajām kastītēm parasti ir no 

trim līdz astoņiem portiem, kas tiem atbilstošajam datoru skaitam ļauj koplietot 

interneta savienojumu. Ja vēlaties ieguldīt mazliet vairāk naudas sava tīkla 

drošībā, iegādājieties maršrutētāju. 

Aparatūra, kas dara pārāk daudz 

Apmeklējot datorveikalu, lai iegādātos tīklošanas aparatūru, iespējams, 

pamanīsit iekārtu, kas izskatās kā vienkāršs maršrutētājs vai centrmezgls, bet ir 

ievērojami dārgāka. Tie ir komutatori un komutēšanas centrmezgli, un, 

iespējams, jūsu tīklam nemaz nav vajadzīgi. Parastais centrmezgls saņemtos 

datus pārraida visiem tīkla datoriem. Nelielā tīklā tas ir pieņemami — datori 

var atsijāt tiem nevajadzīgos datus, un jūs nepamanīsit šo papildu trafiku. Bet 

komutēšanas centrmezgls atceras programmu vai programmatūras procesu 

(piemēram, Web pārlūkprogrammu), kas pieprasīja datus, un nosūta tos tieši šai 

programmai, šādi samazinot tīkla trafiku. Komutatori un komutēšanas 

centrmezgli ir nepieciešami lieliem uzņēmumu tīkliem, bet, kaut arī tie 

darbosies pietiekami labi, iespējams, jums nav jēgas tērēt par tiem papildu 

naudu un neizmantot to sniegtās priekšrocības. 

Kad esat izlēmis, vai nepieciešams centrmezgls vai maršrutētājs, vai pat abi (ja 

ir daudz datoru), ir jāizvēlas tīkla savienojumu veids. Ja neiebilstat pret visā 

telpā izvietojamajiem kabeļiem vai atrodaties jaunā ēkā ar uzstādītu Ethernet 

kabeli, varat izmantot vadu tīklu. Ja labāk izvēlaties pārvietošanās brīvību un 

papildu tēriņi par centrmezgliem, maršrutētājiem un NIC jums nav šķērslis, 

varat izmantot bezvadu tīklu. 

5. kategorijas kabelis 

Ja vēlaties izveidot vadu tīklu, būs jāiepazīst 5. kategorijas kabelis. 

5. kategorija (arī Cat-5) ir standarts, ko izstrādājusi Telekomunikācijas 

industrijas asociācija un Starptautiskā standartizācijas organizācija, un tas 

nozīmē, ka šis kabelis spēj pārraidīt datus jūsu tīklā ar vislielāko ātrumu, kādu 

spēj nodrošināt jūsu NIC. (Dators datus var apstrādāt ievērojami ātrāk, nekā tos 

var piegādāt pa kabeli, tāpēc par to nav jāraizējas.) Kabeļus var iegādāties jau 

sagarinātus vai arī var nogriezt precīzu garumu un, par nelielu samaksu 

iegādājoties atbilstošus rīkus, ietaupīt naudu ikreiz, kad tīklam jāpievieno jauns 

dators vai dators jāpārvieto uz vietu, līdz kurai esošais kabelis nesniedzas. 

Tīklu topoloģija 

Topoloģija ir moderns vārds, bet šajā kontekstā nozīmē vienkārši izkārtojumu 

vai plānu. Pirms datoru savienošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādes ir 

svarīgi apzināties, kā izskatīsies jūsu tīkls. Lai arī daži veikali ļauj atdot atpakaļ 

nopirktās preces, ietaupītais laiks, ja nebūs vēlreiz jādodas uz veikalu, kā arī 
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izvairīšanās no iespējamās soda naudas par preču atgriešanu atsver 

nepieciešamību mazliet palasīt šo sadaļu. 

Pastāv divas datoru tīklošanas pamata topoloģijas, bet tikai par vienu no tām 

tiešām būtu jāuztraucas. Pirmā — marķiergredzena topoloģija — vairāk 

attiecas uz vēsturi, vēl ir arī zvaigznes topoloģija, ko var uzskatīt par jebkura 

neliela tīkla izveides pamatkoncepcija, kas būtu jāapsver, izmantojot personālos 

datorus. Datoru tīklošanas pirmsākumos datorus varēja savienot, lai koplietotu 

informāciju, bet tīkla forma bija riņķis. Citiem vārdiem sakot, katrs dators 

veidoja riņķa daļu. 

 

Šie datori ir izkārtoti marķiergredzena tīklā, kur tie ir savienoti kopējā ķēdē. 

Ja attēlā redzamajā četru datoru tīklā fails bija jānogādā no viena datora uz 

pretējā pusē esošo datoru, pieprasījums bija jāsūta caur kādu no blakus 

esošajiem datoriem. Blakusesošais dators šo pieprasījumu nodeva datoram, 

kurā bija nepieciešamā informācija, kas pēc tam datus nosūtīja pa ķēdi, kamēr 

tie sasniedza jūsu datoru. Marķiergredzena topoloģija bija lielisks datoru 

savienošanas veids, bet tam bija viens liels trūkums: jebkura ķēdē iekļautā 

datora atteice pārrautu šo ķēdi, neļaujot sasniegt aiz pārrāvuma esošos datorus. 

Uzņēmumos ar vairāk nekā trīs četru datoru tīklu šāda situācija ātri kļuva 

neciešama. Neziņa par to, kurš dators izraisījis tīkla kļūmi, nav pieņemama. 

Tīkla darbību nevarēja atjaunot, nejauši izvēloties datoru. 
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Labāka tīkla topoloģija ir zvaigznes topoloģija, kur viens dators kalpo kā tīkla 

galvenais dators. 

 

Šie datori ir izkārtoti zvaigznes topoloģijā, kur visu tīklu no ierindas var izsist 

tikai centrmezgla vai maršrutētāja atteice. 

Centrālais dators ir saistīts ar pārējiem tīkla datoriem, izmantojot vairākas ar 

centrmezgla vai maršrutētāja starpniecību tīklam pievienotas NIC. Izmantojot 

šādu konfigurāciju, ja no cita tīkla datora nevarat iegūt datus, ir skaidrs, ka 

nedarbojas jūsu dators, mērķa dators vai centrmezgls. Var vienkārši pārbaudīt, 

vai jūsu dators darbojas, un, lai pārbaudītu centrmezglu, var mēģināt piekļūt 

citu tīkla datoru failiem, tāpēc problemātiskās vietas noteikšana parasti ir 

diezgan vienkārša. Galu galā, vainīgā atrašana ir vismaz puse no uzvaras. 
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Piezīme 

Zvaigznes tīklu var neierobežoti paplašināt, piemēram, pievienot jaunu 

centrmezglu, lai tīklā iekļautu papildu datorus. Attēlā redzamā tīkla paraugs 

ir vienkāršs zvaigznes topoloģijas variants. 

Tīkla sagatavošana darbam… un spēlēm 

Daļa iemeslu, kāpēc ir vērts veidot nelielu tīklu, ir ērtības, ko piedāvā iespēja 

no jebkuras uzņēmuma vietas izmantot jebkuram tīkla datoram piesaistītos 

resursus. Šāds apgalvojums ir patiess burtiskā nozīmē, ja mājās jums ir bezvadu 

tīkls un jūs vēlaties savu klēpjdatoru iznest uz terases, lai izbaudītu saulrietu, un 

gandrīz patiess, ja ir vadu tīkls. Un pat šajā gadījumā joprojām var izvēlēties 

vietu ēkā, kur strādāt. 

Interneta piekļuves koplietošana 

Iestatot tīklu, var panākt, lai ikviens uzņēmuma dators varētu koplietot interneta 

savienojumu. Ja jūsu uzņēmums ir pietiekami veiksmīgs un esat iegādājušies 

platjoslas savienojumu, kāds uzņēmuma kolēģis tīklā Web var veikt izpēti, 

kamēr jūs citam kolēģim nosūtāt e-pastu. Ja interneta savienojumam tiktu 

izmantots analogais modems, tas notiktu mazliet lēnāk, bet tīkla un vienlaicīga 

interneta savienojuma izmantošana vēl vairāk palēninātu datu pārraidi. Ja varat 

pārliecināt visus, ieskaitot sevi, taupīt joslas platumu un izvairīties no Web 

vietām ar apjomīgu grafikas, skaņas failu un animāciju klāstu, internetu 

joprojām var izmantot efektīvi.  

Failu koplietošana 

Viens no ieguvumiem, ko sniedz failu koplietošanas tīklā (salīdzinot ar failu 

kopēšanu disketēs un nešanu uz citu datoru), ir mazāks risks saglabāt vai 

nokopēt nepareizu faila versiju un zaudēt vairāku stundu darbu, disketes atteici 

vai bezspēcībā apzināties, ka fails ir pārāk liels, lai ietilptu disketē. Cita svarīga 

priekšrocība ir spēja viena projekta ietvaros sadarboties ar citiem, koplietojot 

mapes un failus. Ja visi faili glabājas vienuviet, ikviens var ērti atrast 

nepieciešamos failus un nav jāuztur vairākas viena faila kopijas. Turklāt, 

izmantojot vienu faila versiju, tiek novērsta situācija, kad divi cilvēki atšķirīgi 

modificē vienu failu. Ja jums kādreiz vajadzēs failā sapludināt dažādu cilvēku 

veiktās izmaiņas, jūs tiešām būsit pateicīgs par šo iespēju.  
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Printeru koplietošana 

Cita tīklu priekšrocība ir iespēja iegādāties tikai vienu printeri un padarīt to 

tīklā pieejamu ikvienam. Ja jums ir apnicis nēsāt disketes ar failiem no sava 

datora pie datora ar pievienotu printeri, šo printeri var pievienot jebkuram tīkla 

datoram un drukāt no jebkura jūsu uzņēmuma datora. 

Tērzēšana 

Tērzēšana un tūlītējā ziņojumapmaiņa var būt lieliska metode, kā pietiekami 

drošā vidē sazināties ar citiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses. 

Tērzētavas ir interneta zonas, kur visas pasaules datoru lietotāji var sapulcēties 

un apspriest jebkuru tēmu, ko pieņemts apspriest konkrētajā tērzētavā. 

Tērzēšanas rīkus varat izmantot arī savā tīklā, lai sazinātos ar citās nodaļās 

strādājošajiem. Tagad vairs nav jāiet uz kolēģa kabinetu, lai uzzinātu, vai viņš 

strādā pie sava datora, vai saņemtu atbildi uz savu jautājumu, — tā vietā var 

atvērt tērzēšanas logu un pajautāt, izmantojot tīklu. 

Tērzētavām ir izveidojusies mazliet nelāga reputācija tāpēc, ka svešinieki tur 

mēģina iepazīties ar bērniem. Tie, piemēram, var izvilināt informāciju, kas 

nepieciešama laupīšanai vai pat vēl ļaunāku noziegumu izdarīšanai. Šādas lietas 

notiek, un jums ir jābūt modram, lai spētu pasargāt sevi un savus ģimenes 

locekļus. 

Vairākspēlētāju spēļu spēlēšana 

Visbeidzot esam nonākuši līdz izpriecām, ko piedāvā tīkls — īpaši tāds, kuram 

ir liela ātruma interneta savienojums: spēļu spēlēšanai. Pastāv tūkstošiem spēļu, 

kuras var spēlēt internetā, sākot ar lomu spēlēm, piemēram, Asheron’s Call, un 

beidzot ar klasiskajām ģimenes spēlēm, piemēram, Spades un Hearts, vai 

stratēģijas spēlēm, piemēram, Age of Empires. Arī tad, ja neesat spēļu fans, 

koplietojamais interneta savienojums var būt noderīgs. Ja spēlējat spēles, 

koplietojamais interneta savienojums šķitīs kā svaiga ūdens malks. Turklāt, 

izmantojot tīklu, varat uzaicināt draugus un kolēģus uzspēlēt vienas komandas 

sastāvā. Lai arī jums nevajadzētu ļaut vaļu emocijām, tomēr nekas nelīdzinās 

sajūtai, kad pēc sauciena ―Palīgā!‖ pārējie telpā esošie iekliedzas ―Kur tu esi?‖, 

visi reizē steidzas jums palīgā, vicinot savas āvas un zobenus. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā apguvāt datoru aparatūras pamatus un uzzinājāt, cik svarīgi 

uzturēt datora un datu drošību. Jūs uzzinājāt arī par operētājsistēmām un 

Microsoft Windows XP. Visbeidzot, uzzinājāt pat lietojumprogrammām un to, 

kā darbojas datoru tīkls. 

Pārbaudes jautājumi 

1. Ar ko atšķiras cietā diska krātuve un brīvpiekļuves atmiņa (RAM)? 

2. Kāda aparatūra nepieciešama interneta savienojuma izveidei? 
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3. Kāds ir labākais datora datu aizsardzības veids? 

4. Ko nevajadzētu izmantot kā savu personīgo paroli? 

5. Ko varat iesākt, lai aizsargātos no datorvīrusiem? 

6. Kas ir Windows un kāpēc tā ir nepieciešama IBM saderīga 

personālā datora darbināšanai? 

7. Kādi ir galddatoru lietojumprogrammu pamatveidi un kā šīs 

programmas tiek izmantotas? 

8. Nosauciet datoru tīkla pamatkomponentus. 

Praktiskie uzdevumi 

1. vingrinājums. Izmantojot operētājsistēmas Windows vadības paneli, 

atrodiet logu Sistēmas rekvizīti un nosakiet, cik brīvpiekļuves atmiņas RAM ir 

jūsu datorā. 

2. vingrinājums. Lai uzzinātu vairāk par datoru vīrusiem un iespējamo 

Microsoft Office lietojumprogrammu aizsardzību, atveriet savu Web 

pārlūkprogrammu un atlasiet Fails un Atvērt. Tekstlodziņā ievadiet šādu 

interneta adresi: http://office.microsoft.com/assistance/9798/virusres.aspx.  

 

http://office.microsoft.com/assistance/9798/virusres.aspx
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Iepazīšanās ar 
Microsoft Windows XP 
Professional 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Startēt operētājsistēmu Windows XP Professional. 

 Pieteikties tīkla domēnā iekļautā Windows XP Professional datorā. 

 Pieteikties atsevišķā Windows XP Professional datorā. 

 Atpazīt Windows XP Professional komponentus. 

 Startēt programmas. 

 Pārvietot un aizvērt logus. 

 Mainīt logu izmērus. 

 Pārslēgties starp programmām. 

 Atteikties operētājsistēmā Windows XP Professional. 

 Beidzēt operētājsistēmu Windows XP Professional. 

Operētājsistēma Microsoft
®

 Windows XP Professional, turpmāk tekstā 

Windows, ir pagaidām jaunākā Microsoft Windows
®

 operētājsistēmas versija. 

Operētājsistēma ir tādu lietojumprogrammu kolekcija, kas kontrolē datora 

aparatūras ierīču mijiedarbību ar programmām, kā arī datora reakciju uz jūsu 

komandām. Programmas ir rīki, kas palīdz veikt noteiktus uzdevumus. 

(Programmas tiek sauktas arī par lietojumprogrammām.) Ikreiz, kad strādājat 

ar datoru, jūs izmantojat operētājsistēmu Windows — tieši vai netieši ar citas 

programmas, piemēram, Microsoft Word, starpniecību. 

Operētājsistēmai Windows var būt nozīmīga loma, palīdzot jums veiksmīgi un 

efektīvi veikt darbu, tāpēc jums tā būtu jāapgūst, cik vien ātri iespējams. Šajā 

grāmatā vienkāršā nepārprotamā veidā izskaidrots, kā izmantot 

operētājsistēmas Windows līdzekļus, kā arī apmācības gaitā sniegtas 

neskaitāmas iespējas vingrināties to izmantošanā. Šajā nodarbībā jūs 

iepazīsities ar svarīgākajiem Windows komponentiem. Uzzināsit arī, kā datorā 

atrast nepieciešamās lietas. 

Šai nodarbībai failu paraugi nav nepieciešami. 

1. NODARBĪBA 

Aptuvenais nodarbības ilgums: 

35 minūtes 

 

Šai nodarbībai atbilstošā 

PowerPoint faila nosaukums ir 

―01 Touring Windows‖. 

Turpmāk tekstā tas tiks saukts 

par ―01 Iepazīšanās‖. 

 

Parādiet slaidus 01 

Iepazīšanās 1–2, Nodarbības 

mērķi. Īsi apspriediet šajā 

nodarbībā skartās tēmas. 

Izskaidrojiet, ka vienlaikus var 

būt atvērtas vairākas 

programmas, mapes un faili, ka 

Windows pārvalda datoru 

aparatūru un perifērijas ierīces 

un ka Windows lietotājiem 

atgādina par darba rezultātu 

saglabāšanu. 
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Windows XP Professional startēšana 

Ikreiz, kad startējat savu datoru, notiek tā sāknēšana (boot — angļu val.; vārds 

cēlies no teiciena “pull yourself up by your bootstraps”, kas burtiskā tulkojumā 

nozīmē “pacel sevi aiz savām kurpju šņorēm”, bet latviski mēs teiktu vienkārši 

“pats savas laimes kalējs”). Sāknēšanas laikā tiek pārbaudīta datora sistēma, lai 

pārliecinātos, vai ir pievienotas un pareizi darbojas visas nepieciešamās datora 

daļas. Tiklīdz datora sāknēšana ir pabeigta, vadība tiek nodota operētājsistēmai 

Windows. No šī brīža līdz pat datora beidzēšanai par datoru atbild Windows. 

Pieteikšanās tīkla domēnā iekļautā 

Windows XP Professional datorā 

Tīkls ir ar sakaru aparatūru un utilītām savstarpēji savienotu datoru un saistīto 

ierīču grupa. Daudzi datori, kur darbojas operētājsistēma Windows XP 

Professional, ir pievienoti lokālajam tīklam (LAN — local area network) un 

ir konfigurēti kā tīkla domēna daļa. Citi datori var būt pievienoti LAN, bet ne 

tādam, kur tiek izmantots domēns, vai arī var būt atsevišķi datori. Šī sadaļa 

attiecas uz pirmā veida datoriem. 

Datora sesijas sākšana tiek saukta par pieteikšanos. Lai pieteiktos tīkla 

domēnā, nepieciešams derīgs lietotāja konts, kā arī ir jāzina sava lietotāja 

konta nosaukums un parole. Ir jāzina arī domēna nosaukums. Visu šo 

informāciju var uzzināt no tīkla administratora. 

Datorā instalējot operētājsistēmu Windows XP, tiek izveidots konts ar 

administratora tiesībām, kas nepieciešams šī datora vadībai. Dažkārt — 

parasti to dara tīkla administrators — šo kontu var izmantot, lai datorā 

izveidotu citus kontus. Šie konti ir domāti noteiktiem lietotājiem, un tiem var 

būt mazāk tiesību, kas konta īpašniekiem neļauj mainīt atsevišķus datora 

iestatījumus. 

Šajā uzdevumā ir jāpiesakās datorā, kur instalēta operētājsistēma Windows XP 

Professional un kas ir iekļauts tīkla domēnā. 

Windows XP aktivizācija 

Jauninot datora operētājsistēmu no vecākas Windows versijas uz Windows XP 

Professional vai Windows XP Home Edition, kā arī pirmo reizi startējot jaunu 

datoru, kur Windows XP ir instalējis oriģinālā aprīkojuma ražotājs (OEM — 

original equipment manufacturer), tiek parādīts uzaicinājums aktivizēt 

Windows XP kopiju. 

Windows produkta aktivizācija ir drošības līdzeklis, ko ieviesusi korporācija 

Microsoft, lai nepieļautu nelicencētu (vai pirātisku) Windows versiju 

izplatīšanu un lietošanu. Programmatūras pirātisms ir nozare ar vairākus 

miljardus lielu apgrozījumu, kas programmatūras izstrādātājiem un lietotājiem 

rada zaudējumus, jo: 

Kad ieslēdzat datoru, 

iespējams, pamanāt rindas ar 

tehnisko informāciju, kas tiek 

ritinātas, datoram izpildot 

sāknēšanas darbības. Šī 

informācija galvenokārt 

nepieciešama profesionāļiem, 

kas apkalpo jūsu datoru. 

Parādiet slaidu 01 

Iepazīšanās 3, Microsoft 

Windows XP Professional 

startēšana. 

Izskaidrojiet studentiem, kā 

ieslēgt datoru un pārējo 

aparatūru, kas būs 

nepieciešama šī kursa apguvei. 

 

Izskaidrojiet, ka lietotājiem būs 

jāiestata sava parole, kad 

operētājsistēma Windows to 

piedāvās, vai sava parole 

jājautā tīkla administratoram. 

Katrs lietotāja konts ir saistīts 

ar lietotāja profilu, kas 

apraksta datora vides izskatu 

un tiek izmantots šim 

noteiktajam lietotājam. Šajā 

informācijā tiek norādīta, 

piemēram, krāsu shēma, 

darbvirsmas fons, fonti, 

saīsnes, kā arī tas, ko datorā 

drīkst darīt. 

Izskaidrojiet šādu iespēju — ja 

datorā ir pieejamas vairākas 

Windows versijas (piemēram, 

Windows 98 vai Windows 

2000), studentiem tiks 

piedāvāts izvēlēties 

nepieciešamo operētājsistēmu. 

Ja nepieciešams, lieciet 

studentiem spiest augšup vai 

lejup vērsto bulttaustiņu, līdz 

tiek atlasīta Microsoft Windows 

XP Professional, un nospiest 

taustiņu Enter. 
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Ar nelicencētu programmatūru nav tiesību saņemt tehnisko atbalstu un 
produkta jauninājumus. 

Programmatūras licences noteikumu pārkāpšana jūs vai uzņēmumu var 

novest pie soda naudas un juridiskajiem izdevumiem, kā arī sliktas 

reputācijas. Atsevišķiem uzņēmumu vadītājiem var iestāties 

kriminālā vai civilā atbildība par autortiesību pārkāpumiem 

uzņēmumā. 

Pirātiskajā programmatūrā var būt kaitīgi vīrusi, kas var sabojāt atsevišķus 

datorus vai visu tīklu. 

Viltotas programmatūras ražošanas nozare nomāc progresīvo tehnoloģiju 

nozares iespējamo izaugsmi un samazina nodokļu ieņēmumus. 

Papildinformāciju par programmatūras pirātismu skatiet Web vietā 

www.microsoft.com/piracy/. 

Windows produktu aktivizācijas mērķis ir samazināt programmatūras 

pirātismu, kas pazīstams kā gadījuma kopēšana vai programmatūras zagšana, 

kur cilvēki koplieto programmatūru tādā veidā, kas pārkāpj programmatūras 

lietotāja licences līgumu. Katra Windows XP kopija parasti ir jāaktivizē 

30 dienu laikā pēc pirmās izmantošanas reizes. Windows XP var aktivizēt, 

izmantojot internetu vai tālruni. Jums nav jāizpauž nekāda personiskā 

informācija vai dati par datoru, kaut arī tiek dota iespēja reģistrēties — lai 

varētu saņemt informāciju par produkta atjauninājumiem, jauniem produktiem, 

notikumiem un īpašajiem piedāvājumiem. 

Šim uzdevumam nav īpašas darba mapes, bet jums jāzina sava lietotāja konta 

nosaukums, parole un domēna nosaukums. 

Veiciet šīs darbības: 

1 Startējiet datoru. 

Pēc datora startēšanas jeb sāknēšanas tiek parādīts ekrāns Esiet 

sveicināts sistēmā Windows!. 

2 Turiet nospiestus taustiņus Ctrl un Alt un nospiediet taustiņu Del. 

Windows XP parāda dialoglodziņu un gaida, kamēr norādīsit 

darba turpināšanai nepieciešamo informāciju. Dialoglodziņi ir 

operētājsistēmas Windows un tās programmu galvenie līdzekļi 

datora saziņai ar lietotāju. Katrā dialoglodziņā norādītas visas ar 

kādu darbību saistītās iespējamās opcijas, un jūs šīs opcijas 

iestatāt, lai norādītu, kā ir jāveic atbilstošā darbība. 

Šajā gadījumā tiek parādīts dialoglodziņš Pieteikšanās sistēmā 

Windows. 

3 Laukā Lietotājvārds ievadiet sava lietotāja konta nosaukumu. 

4 Laukā Parole ievadiet savu paroli. 

5 Ja lauks Pieteikties netiek rādīts, noklikšķiniet uz Opcijas, lai 

izvērstu dialoglodziņu. Pēc tam noklikšķiniet uz lejupvērstās 

Šajā uzdevumā tiek pieņemts, 

ka dators ir fiziski pievienots 

tīklam un notiek pieteikšanās 

domēnā, nevis iezvanīšanās 

vai savienojuma izveide, 

izmantojot internetu. Pretējā 

gadījumā neizpildiet šo 

uzdevumu un pārejiet pie 

nākamās sadaļas. 

Izskaidrojiet, ka Windows 

atcerēsies iepriekš ievadīto 

lietotājvārdu. Turpmākajās šīs 

darbstacijas Windows sesijās, 

studentiem, lai pieteiktos, 

iespējams, būs jāievada tikai 

sava parole. 

Nospiežot taustiņu kombināciju 

Ctrl+Alt+Del, Windows īslaicīgi 

aptur visas pārējās datorā 

darbojošās programmas. Šāds 

piesardzības līdzeklis 

nodrošina paroles saglabāšanu 

drošībā, jo neļauj 

programmām, kuras sauc par 

Trojas zirgiem un kuras urķi 

varētu būt iefiltrējuši sistēmā, 

tvert jūsu lietotāja konta 

nosaukumu un paroli. Prasība 

nospiest Ctrl+Alt+Del ir ieslēgta 

pēc noklusējuma. Lietotājs ar 

administratora tiesībām var 

mainīt šo prasību, bet to darīt 

nav ieteicams. 



II – 1.6 Datorzinību pamati 

bultiņas, kas atrodas pa labi no lauka Pieteikties, un nolaižamajā 

sarakstā noklikšķiniet uz pareizā domēna nosaukuma. 

6 Noklikšķiniet uz Labi, lai pieteiktos operētājsistēmā Windows XP 

Professional un tīkla domēnā. 

Tiek parādīta Windows XP Professional darbvirsma: 

 

Svarīgi! 

Neuztraucieties, ja jūsu Windows XP darbvirsmas izskats atšķiras no šajā 

un nākamajās nodarbībās redzamajiem attēliem. Darbvirsmas izskats 

mainās atkarībā no tā, vai Windows XP ir instalēta pavisam jaunā datorā 

vai kā jauninājums datorā, kur darbojusies kāda vecāka Windows 

operētājsistēmas versija. Šādā gadījumā Windows XP saglabās daudzus 

iepriekšējās darbvirsmas elementus. Windows XP var būt saglabājušies arī 

kādi iepriekšējā versijā veiktie iestatījumi, kas var nedaudz mainīt ekrāna 

izskatu. Šīs atšķirības attiecas tikai uz Windows XP izskatu, bet neietekmē 

jūsu spēju veiksmīgi izpildīt šajā grāmatā iekļautos uzdevumus. Ja vēlaties, 

lai būtu pieejamas iepriekšējo Windows versiju darbvirsmas ikonas, ar 

peles labo pogu noklikšķiniet uz darbvirsmas un īsinājumizvēlnē 

noklikšķiniet uz Rekvizīti. Pēc tam dialoglodziņā ―Displejs‖ rekvizīti 

noklikšķiniet uz zīmnes Darbvirsma, noklikšķiniet uz Pielāgot darbvirsmu, 

atzīmējiet nepieciešamo ikonu izvēles rūtiņas un noklikšķiniet uz Labi. 

Izskaidrojiet šādu darbības 

principu — ja dialoglodziņā ir 

atlasīta kāda poga vai opcija 

(norāda apvilkta apmale vai 

izcēlums), tad, nospiežot 

taustiņu Enter, tiks veikta 

pogai atbilstošā darbība. 

Varat arī izskaidrot, ka, 

nospiežot taustiņu Tab, 

izcēlums vai apmale tiek 

pārvietota uz nākamo opciju, 

to atlasot. 

Ja nolaižamajā sarakstā 

nepieciešamais domēns nav 

pieejams, sazinieties ar tīkla 

administratoru. 
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Pieteikšanās Windows XP Home 

Edition datorā 

Datoru var lietot viens vai arī vairāki lietotāji. Ja datoru izmantojat tikai jūs, 

tam nepieciešama tikai viena konfigurācija jeb lietotāja konts. Ja datoru 

izmanto arī citi lietotāji, visi var izmantot vienu kontu vai arī katram lietotājam 

varat iestatīt savu lietotāja kontu. Katrs konts ir saistīts ar lietotāja profilu, kas 

apraksta datora vides izskatu un tiek izmantots šim noteiktajam lietotājam. Šajā 

informācijā tiek norādīta, piemēram, krāsu shēma, darbvirsmas fons, fonti un 

saīsnes, un katram profilam tā var būt savādāka. 

 

Datora sesijas sākšana tiek saukta par pieteikšanos. Ja ir iestatīts tikai viens 

lietotāja konts, startējot datoru, Windows XP veic automātisku pieteikšanos, 

izmantojot šo kontu. Ja iestatīti vairāki konti, Windows XP piedāvā izvēlēties 

lietotāja profilu un, ja jūsu konts ir aizsargāts ar paroli, ievadīt savu paroli. 

Katram lietotājam ir lietotāja konta nosaukums un lietotāja konta attēls. Visi 

lietotāji var mainīt sava konta nosaukumu un attēlu; lietotāji ar administratora 

tiesībām var mainīt jebkura lietotāja konta nosaukumu un attēlu. 

Šajā uzdevumā jūs pieteiksities datorā, kur instalēta operētājsistēma Windows 

XP Home Edition un ir izveidoti vairāki konti (ar vai bez parolēm). 

Šim uzdevumam nav īpašas darba mapes. 

Veiciet šīs darbības: 

1 Startējiet datoru. 

Pēc datora sāknēšanas tiek parādīts pieteikšanās ekrāns. 

Operētājsistēmā Windows XP Home Edition parādītā pieteikšanās 

ekrāna nosaukums ir Esiet sveicināts!. Šajā ekrānā ir grafiski attēloti 

visi datorā iestatītie lietotāju konti. Šos kontus var izveidot 

uzstādīšanas laikā vai vēlāk, lai lietotāju datus atdalītu citu no cita. 

Ja jūsu datorā ir izveidots tikai viens konts, tiek parādīta Windows XP 

darbvirsma un pārējās darbības var izlaist. 

2 Pārvietojiet peles rādītāju virs pieejamajiem lietotājvārdiem. 

Ievērojiet, ka atlasītais lietotājvārds ir spilgtāks, bet pārējie lietotājvārdi 

ir blāvāki. 

3 Noklikšķiniet uz sava lietotāja konta nosaukuma vai attēla. 

4 Ja jūsu konts ir aizsargāts ar paroli, laukā Ierakstiet savu paroli 

ievadiet savu paroli un pēc tam noklikšķiniet uz pogas ar bultiņu vai 

nospiediet taustiņu Enter, lai turpinātu. 

Šajā sadaļā minētās 

darbības var veikt Windows 

XP versijā bez tīkla. Ja 

iespējams, parādiet sadaļā 

aprakstīto, lai studenti 

redzētu, kāda ir atšķirība. Ja 

studentu personiskajos 

mājas datoros ir Windows XP 

Home Edition, viņi paši var 

veikt šajā sadaļā ietverto 

uzdevumu. 

Pēc noklusējuma Windows XP 

Home Edition izveido divus 

kontus: Visi lietotāji un Viesis. 

Kontu Visi lietotāji var 

izmantot, lai noteiktus failus vai 

iestatījumus padarītu 

pieejamus ikvienam, kas 

pieteiksies datorā. Lietotāji, 

kuriem nav sava konta, datorā 

var pieteikties, izmantojot kontu 

Viesis. Ja nevēlaties 

lietotājiem bez sava konta 

atļaut pieteikties datorā, kontu 

Viesis var atspējot. 
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Ja esat aizmirsis savu paroli, noklikšķiniet uz pogas ar jautājuma zīmi, lai 

skatītu uzvedinošo jautājumu par paroli, kas tika norādīts, iestatot paroli. 

Kamēr Windows XP ielādē jūsu profilu, jūsu lietotāja konta nosaukums un 

attēls tiek pārvietots uz ekrāna centru, bet pārējās opcijas pazūd. Kad esat 

pieteicies savā kontā, tiek parādīta Windows XP Home Edition darbvirsma: 

 

Pieteikšanās atsevišķā Windows XP 

Professional datorā 

Operētājsistēma Windows XP Professional parasti tiek izmantota tīkla vidē, bet 

tās izmantošanai savienojums ar tīkla domēnu nav obligāts. Piemēram, 

Windows XP Professional var būt instalēta klēpjdatorā, kas tiek izmantots gan 

birojā, gan mājās; iespējams arī, ka dodaties ceļojumā ar savu Windows XP 

Professional datoru, strādājat bezsaistes režīmā un veidojat attālu savienojumu 

ar savu tīklu. 

Piesakoties Windows XP Professional datorā, kas bija (bet tagad vairs nav) 

savienots ar tīkla domēnu, pieteikšanās notiek kā parasti, un jūsu lietotāja 

informācija tiek salīdzināta ar to informāciju, kas datorā tika saglabāta, kad 

pēdējo reizi pieteicāties domēnā. Ja Windows XP Professional dators pašlaik 

nav konfigurēts darbam tīklā, pieteikšanās process ir tāds pats kā pieteikšanās 

Windows XP Home Edition. Derīgie lietotāju konti tiek rādīti centrālajā 

pieteikšanās ekrānā, un ir pieejama pēc noklusējuma ieslēgtā opcija Ātrā 

lietotāju pārslēgšana. 

Šajā sadaļā minētās darbības 

var veikt tikai Windows XP 

versijā bez tīkla. Ja iespējams, 

parādiet sadaļā aprakstīto, lai 

studenti redzētu, kāda ir 

atšķirība. Ja studentu 

personiskajos mājas datoros ir 

Windows XP Professional, viņi 

paši var veikt šajā sadaļā 

ietverto uzdevumu. 
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Windows XP komponentu apraksts 

Pirmoreiz startējot operētājsistēmu Windows, ekrānam jāizskatās līdzīgi tam, 

kas parādīts nākamajā attēlā. Instalējot programmas un pielāgojot Windows 

savām ērtībām, šajā ekrānā redzamie objekti tiek papildināti un mainīti, bet 

joprojām tiek rādīti tie paši pamatkomponenti. 

 

Padoms 

Šajā kursā noklikšķināt un vilkt vienmēr nozīmē izmantot kreiso jeb 

primāro peles pogu. Veikt dubultklikšķi nozīmē divreiz ātri noklikšķināt ar 

peles kreiso pogu. Ja jālieto labā jeb sekundārā peles poga, lai veiktu kādu 

darbību, tieši tā tas arī tiks norādīts. Piemēram, varētu būt rakstīts: ―Ar 

peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas.‖ Ikona ir neliels grafisks 

programmas, faila vai mapes attēlojums. Termins vilkt nozīmē atlasīt 

ekrāna objektu, nospiest un turēt nospiestu peles kreiso pogu, un pārvietot 

peli nepieciešamajā virzienā. Kad objekts novietots vēlamajā vietā, peles 

poga jāatlaiž. Ja pelei ir vidējā poga vai kāda cita vadības ierīce, pagaidām 

varat tai nepievērst uzmanību. 

Ir noderīgi zināt Windows pamatkomponentu pareizos nosaukumus un veidus, 

kā ar tiem mijiedarboties ar peles palīdzību. Šajā sarakstā ir sniegts Windows 

pamatkomponentu skaidrojums. 

Darbvirsma — to veido saturs, kas ekrānā redzams pēc Windows 

startēšanas. Darbvirsmas elementi ir bieži lietojamo programmu un 

citu utilītu ikonas. 
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Ātrās palaišanas josla — tā ir uzdevumjoslas zona, kas atrodas pa 

labi no pogas Sākt. Ātrās palaišanas joslā ir vairākas pogas, kas 

atbilst bieži lietojamām programmām. Šīs pogas ļauj startēt 

atbilstošās programmas ar vienu peles klikšķi. Ātrās palaišanas 

joslā ir iekļauta arī poga Parādīt darbvirsmu, uz kuras var 

noklikšķināt, lai visus atvērtos logus minimizētu līdz uzdevumjoslas 

pogām. 

Saīsnes — ir tādas ikonas, kas ātri ļauj piekļūt failiem, mapēm un 

programmām. Piemēram, jūs kādu izklājlapu katru nedēļu 

izmantojat vairākas reizes. Šī izklājlapa atrodas kaut kur dziļi 

apakšmapē, un šo failu jūs atverat, vispirms secīgi atverot visas 

atbilstošās mapes un pēc tam veicot dubultklikšķi uz faila ikonas. 

Lai izvairītos no tik laikietilpīgām darbībām, varat izveidot saīsni, 

kas atrodas darbvirsmā un ļauj ātri piekļūt failam. Saīsnes tiek 

izmantotas tāpat kā citas ikonas — veicot uz tām dubultklikšķi, var 

atvērt failus, mapes vai programmas. Saīsnes līdzinās citām 

ikonām, tikai to apakšējā kreisajā stūrī ir neliela izliekta bultiņa. 

Saīsnes var uztvert kā citu ikonu aizvietotājus (vietturus). Saīsni 

var izveidot, kopēt, pārvietot un dzēst, neietekmējot tai atbilstošo 

failu, mapi vai programmu. 

Poga Sākt — atrodas uzdevumjoslas kreisajā malā un ir vissvarīgākais 

Windows darbvirsmas komponents. Tas ir visu datora programmu 

un logu palaišanas punkts. Uz šīs pogas jānoklikšķina, lai atvērtu 

izvēlņu kopu, kas ļauj startēt programmas, atrast un atvērt mapes 

un failus, iestatīt opcijas, saņemt palīdzību, pievienot aparatūru un 

programmatūru, kā arī beidzēt datoru. 

Uzdevumjosla — josla ekrāna pašā lejā. Parasti tajā redzams (no 

kreisās puses uz labo pusi): poga Sākt, ātrās palaišanas josla, 

noteiktu utilītu vai programmu pogas (piemēram, datora skaņas 

sistēmas skaļuma vadīkla) un pulkstenis. Turklāt visas atvērtās 

programmas tiek rādītas kā uzdevumjoslas pogas. Lai atvērtu 

atbilstošo logu, uzdevumjoslā jānoklikšķina uz faila, mapes vai 

programmas pogas. 

Pulkstenis — uzdevumjoslas labajā malā tiek rādīts laiks. Šo 

uzdevumjoslas zonu var izmantot arī kalendāra atvēršanai. 

Novietojot peles rādītāju virs pulksteņa, tiek parādīts uznirstošais 

apraksts ar nedēļas dienu un datumu. Ar dubultklikšķi uz pulksteņa 

var atvērt dialoglodziņu, kurā var mainīt datorā norādīto datumu, 

laiku un laika joslu. 

Logs — ekrāna daļa, kurā attēlots fails, mape vai programma. Ekrānā 

vienlaikus var parādīt vairākus logus citu citam blakus, citu virs cita 

vai pārklātus citiem pāri. Kā pārvietot logus un mainīt to izmērus, 

uzzināsit vēlāk šajā nodarbībā. 
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Dialoglodziņa uzbūve 

Dialoglodziņš ekrānā tiek parādīts, ja rodas nepieciešamība sazināties ar 

programmu. Dialoglodziņi ļauj jums pieņemt lēmumus un izvēlēties pieejamās 

opcijas. Parasti dialoglodziņš sastāv no šādiem komponentiem: tekstlodziņiem, 

opcijām, izvēles rūtiņām un izvēlnēm. 

Katra dialoglodziņa augšējā labajā stūrī ir poga Aizvērt. Vairākuma 

dialoglodziņu lejasdaļā ir pogas Labi un Atcelt. 

Noklikšķiniet uz Labi, ja vēlaties, lai operētājsistēma Windows ievieš 

dialoglodziņā norādītās opcijas. Noklikšķiniet uz pogas Atcelt vai Aizvērt, lai 

dialoglodziņu aizvērtu, neveicot nekādas izmaiņas. 

 

Izskaidrojiet, ka izvēles rūtiņu 

var notīrīt, uz tās 

noklikšķinot, tikai tad, ja tā ir 

atzīmēta. Ja tā nav atzīmēta, 

izvēles rūtiņa jau ir notīrīta. 
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Šajā uzdevumā izmēģināsit vispārēju peles lietošanas tehniku, vienlaikus 

aplūkojot operētājsistēmas Windows iespējas. 

1 Pārvietojiet peli tā, lai peles rādītājs būtu novietots ekrāna 

apakšējā labajā stūrī virs pulksteņa. 

Uznirstošajā aprakstā tiek parādīts datums. 

 

2 Nedaudz pārvietojiet peli jebkurā virzienā. 

Uznirstošais apraksts vairs netiek rādīts. 

Padoms 

Pat ja nepārvietojat peli, uznirstošais apraksts tiek rādīts tikai dažas 

sekundes, lai neaizsegtu skatu. Lai vēlreiz skatītu uznirstošo aprakstu, 

pārvietojiet peli prom no atbilstošā Windows komponenta un pēc tam 

atpakaļ. 

3 Veiciet dubultklikšķi uz pulksteņa. 

Tiek parādīts dialoglodziņš ―Datums un laiks‖ rekvizīti. 

4 Dialoglodziņā ―Datums un laiks‖ rekvizīti noklikšķiniet uz Atcelt. 

Dialoglodziņš tiek aizvērts. Nekādas izmaiņas netika veiktas. 

5 Noklikšķiniet uz pogas Sākt, kas atrodas uzdevumjoslas kreisajā 

malā. 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. Izvēlnes elementi, kuriem ir pa labi 

vērstās bultiņas, piemēram, Mani nesenie dokumenti vai Visas 

programmas, atver kaskādizvēlnes. 

Ja uznirstošais apraksts 

netiek parādīts (bet bija 

jāparāda), mēģiniet uz 

dažām sekundēm noņemt 

savu roku no peles. Ja tas 

nelīdz, iespējams, ir izslēgta 

šo aprakstu rādīšanas opcija. 
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6 Noklikšķiniet uz neaizņemtas darbvirsmas vietas. 

Izvēlne Sākt tiek aizvērta. 

7 Noklikšķiniet uz Mans dators. 

Mazliet mainās šīs ikonas krāsa (kļūst tumšāka), lai parādītu, ka tā 

ir atlasīta. 

8 Noklikšķiniet uz ikonas Mans dators, peles pogu turiet nospiestu 

un velciet ikonu Mans dators uz leju, lai tā nedaudz pārklātos ar 

ikonu, kas atrodas zem tās. Kad esat to paveicis, atbrīvojiet peles 

pogu. 

 

Izvēlni var aizvērt arī, 

noklikšķinot uz tās pašas 

pogas, ikonas vai izvēlnes 

nosaukuma, ko izmantojāt 

tās atvēršanai (šajā 

gadījumā — pogas Sākt). 

Ja ikonu Mans dators 

neizdodas pārvietot, lai 

studenti noklikšķina uz 

neaizņemtas darbvirsmas 

vietas, norāda uz Sakārtot 

ikonas pēc un noklikšķina uz 

Automātiski sakārtot, ja pa 

kreisi no šīs opcijas redzama 

atzīme. 

 

Izskaidrojiet, ka, noklikšķinot 

ar peles labo pogu, tiek 

parādīta īsinājumizvēlne, kas 

atbilst tai loga, darbvirsmas 

vai ikonas daļai, kur tika 

noklikšķināts. Īsinājumizvēlnē 

ir iekļautas komandas, kuras 

var izmantot dažādu darbību 

veikšanai, piemēram, 

programmas, mapes vai faila 

atvēršanai, atjaunošanai vai 

aizvēršanai.  

 

Lieciet studentiem atvērt 

dažādas īsinājumizvēlnes, ar 

peles labo pogu noklikšķinot 

uz dažiem atšķirīgiem 

Windows komponentiem. 
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9 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz neaizņemtas darbvirsmas 

vietas. 

Tiek parādīta īsinājumizvēlne, kur pieejamas darbvirsmas 

organizēšanas iespējas. 

10 Īsinājumizvēlnē norādiet uz Sakārtot ikonas pēc. Tiek parādīta 

cita izvēlne, ar piedāvājumu izvēlēties kādu no vairākiem ikonu 

sakārtojuma veidiem. Noklikšķiniet uz opcijas Nosaukums, lai 

ikonas sakārtotu pēc nosaukuma. 

Ikona Mans dators tiek pārvietota prom no ikonas, ar kuru tā 

pārklājās. 

Programmu startēšana 

Izvēlne Sākt ir tādu opciju saraksts, kas veido jūsu centrālo saikni ar visām 

datorā instalētajām programmām, kā arī visiem uzdevumiem, ko var veikt ar 

operētājsistēmu Windows XP. Pirmajā Windows XP startēšanas reizē izvēlne 

Sākt tiek rādīta tik ilgi, līdz noklikšķināt uz kaut kā cita. Pēc tam šo izvēlni var 

atvērt, noklikšķinot uz pogas Sākt uzdevumjoslas kreisajā malā. 

Operētājsistēmā Windows XP izvēlne Sākt ir būtiski pārveidota, lai būtu ērtāk 

piekļūt programmām. Pirmajā atvēršanas reizē tā izskatās līdzīgi šai: 

 

Ja esat pieradis pie 

iepriekšējā izvēlnes stila, kas 

tagad tiek saukts par 

klasisko izvēlni, iespējams, 

pie izmaiņām pierast būs 

viegli. Ja nespējat 

pielāgoties, pastāv iespēja 

atgriezties pie klasiskās 

versijas. Tomēr jaunā izvēlne 

ir izveidota tā, lai uzlabotu 

darba efektivitāti, tāpēc 

ieteicams vismaz pamēģināt! 

Ja ikona Mans dators netiek 

pārvietota atpakaļ, ikonu uz šo 

vietu var aizvilkt. 
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Izvēlnes Sākt kreisās puses augšdaļā var izveidot saites uz savas izlases 

programmām, lai tās varētu ērti atrast un startēt. Šīs piesaistītās programmas 

var pārkārtot, velkot un veidojot nepieciešamo secību. Pēc noklusējuma 

izvēlnei Sākt ir piesaistītas programmas Microsoft Internet Explorer un 

Microsoft Outlook Express. Ja maināt savu noklusējuma Web 

pārlūkprogrammu vai e-pasta programmu, piesaistījuma zona tiek atbilstoši 

atjaunināta, atspoguļojot šīs izmaiņas. 

Zem izvēlnes Sākt kreisās puses pirmās horizontālās līnijas ir saraksts ar 

saitēm un visbiežāk lietotajām programmām; šeit iekļautas sešas pēdējās 

startētās programmas (skaitu, ja vēlaties, varat mainīt). Pirmajā Windows XP 

startēšanas reizē šajā sarakstā iekļautas dažas no pieejamajām jaunajām 

programmām: MSN Explorer, Windows Media Player, Windows Movie 

Maker, File and Settings Transfer Wizard (Failu un iestatījumu pārsūtīšanas 

vednis), kā arī Tour Windows XP. (Šis ceļvedis ir diezgan garš un vairāk 

paredzēts pārdošanas mērķiem, bet tas arī iepazīstina ar jaunajiem Windows 

XP līdzekļiem, par kuriem lasīsit šajā grāmatā.) 

Izvēlnes Sākt otrā pusē ir saites uz atrašanās vietām, kur visdrīzāk saglabāsiet 

savus izveidotos failus, saite uz citu jūsu tīkla datoru direktoriju, kā arī saites uz 

dažādiem rīkiem, kurus izmantosit, strādājot ar datoru. Komandas, kuras 

izmantosit, lai atteiktos sistēmā vai beidzētu datoru, atrodas izvēlnes Sākt 

lejasdaļā. Noklikšķinot uz teksta Visas programmas vai atbilstošās bultiņas, 

tiek parādīta visu datorā instalēto programmu izvēlne.  

Operētājsistēmā Windows jebkuru programmu var startēt no izvēlnes Sākt. 

Tomēr dažkārt nepieciešamo programmu atrast var tikai pēc vairāku izvēlņu 

atvēršanas. Tāpēc, ja kādu programmu izmantojat bieži, darbvirsmā izveidotas 

saīsnes izmantošana noteikti būs ērtāka nekā rakņāšanās izvēlnē Sākt. 

Šajā uzdevumā salīdzināsim divus logu atvēršanas veidus. Vispirms 

noklikšķiniet uz darbvirsmas ikonas, lai atvērtu Mans dators, kas ir logs, kurā 

tiek rādīts datorā pieejamais disks un tīkla diski, kā arī šajos diskos esošie faili 

un mapes. Pēc tam izmantojiet izvēlni Sākt, lai startētu programmu 

Piezīmjbloks, kas ir vienkārša operētājsistēmā Windows iekļauta 

tekstapstrādes programma. Dažām izvēlnes Sākt opcijām ir pa labi vērstas 

bultiņas. Šīs opcijas atver kaskādizvēlnes, ko sauc arī par apakšizvēlnēm. Šajā 

uzdevumā atvērtie logi tiks izmantoti nākamajos šīs nodarbības uzdevumos. 

1 Veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmas ikonas Mans dators. 

Darbvirsmā tiek atvērts logs Mans dators. 

2 Noklikšķiniet uz pogas Sākt. 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. 

3 Izvēlnē Sākt norādiet uz Visas programmas. 

Tiek parādīta programmu izvēlne. 

4 Programmu izvēlnē norādiet uz Piederumi. 

Tiek parādīta izvēlne Piederumi. 

5 Izvēlnē Piederumi noklikšķiniet uz Piezīmjbloks. 

Parādiet slaidu 01 

Iepazīšanās 4, Programmas 

startēšana. 
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Tiek atvērts logs Piezīmjbloks. 
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Logu pārvietošana un aizvēršana 

Vieta darbvirsmā ir ierobežota, tāpēc tā jāizmanto ar apdomu. Dažkārt tas 

nozīmē programmas loga pārvietošanu uz citu darbvirsmas vietu vai tā 

samazināšanu līdz pogai uzdevumjoslā. Dažkārt “darbvirsmas pārvaldība” 

nozīmē programmas loga izmēru maiņu tā, lai darbvirsmā vienlaikus būtu 

redzams arī citas programmas vai dokumenta logs. 

 

Logu pārvaldībai var izmantot šādus komponentus: 

Virsrakstjosla ne tikai pavēsta programmas nosaukumu un (parasti) 

atvērtā dokumenta nosaukumu; to var izmantot arī, lai ekrānā 

pārvietotu programmas logu. Lai pārvietotu programmas logu, 

velciet tā virsrakstjoslu. 

Poga Minimizēt samazina logu tā, lai tas tiktu rādīts uzdevumjoslā 

novietotas pogas veidā. 

Poga Maksimizēt izvērš logu tā, lai tas aizpildītu visu darbvirsmu 

(izņemot uzdevumjoslu). 

Kad logs ir maksimizēts, poga Maksimizēt tiek aizstāta ar pogu 

Atjaunot uz leju, kas logam atjauno tā iepriekšējos izmērus, lai 

būtu redzama darbvirsmas (vai zem tā esoša loga) daļa. 

Poga Aizvērt aizver programmu, dzēšot to no datora pagaidu krātuves 

(atmiņas). Šī poga aizver arī dialoglodziņus un logus. 

Izmēru maiņas zonu var izmantot loga izmēru un formas maiņai. 

Novietojiet peles kursoru uz teksta laukuma robežas, pagaidiet, 

līdz peles kursors pārvēršas par abpusēju bultiņu un velciet izmēru 

maiņas zonu, lai logu padarītu augstāku un šaurāku, zemāku un 

platāku vai citādi mainītu tā izmērus. 

Parādiet slaidu 01 

Iepazīšanās 5, Loga 

pārvietošana. 

Logu var maksimizēt vai 

atjaunot, veicot dubultklikšķi 

uz tā virsrakstjoslas. 

Parādiet slaidu 01 

Iepazīšanās 6, Loga 

aizvēršana. 
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Svarīgi! 

Minimizējot programmu, tā netiek aizvērta, bet tikai samazināta līdz 

uzdevumjoslas pogai. Minimizēta programma joprojām darbojas. Ja 

neatceraties, vai aizvērāt kādu programmu, pirms tās startēšanas 

pārbaudiet, vai uzdevumjoslā nav atbilstošās programmas pogas. Citādi var 

gadīties, ka vienlaikus darbosies divas šīs programmas versijas. Tā nav 

problēma, bet varat saņemt mulsinošus brīdinājuma ziņojumus par to, ka 

atveramie faili jau ir atvērti. 

Šajā uzdevumā būs jāpārvieto logi Piezīmjbloks un Mans dators, kā arī 

jāmaina to izmēri. Logs Mans dators būs arī jāaizver. 

1 Velciet loga Piezīmjbloks virsrakstjoslu vairākus centimetrus uz 

leju un pa labi. 

Tagad vismaz daļēji ir redzams logs Mans dators. Pievērsiet 

uzmanību, ka tas turpināja darboties pat tad, kad to nosedza logs 

Piezīmjbloks. 

2 Noklikšķiniet uz loga Piezīmjbloks augšējā labajā stūrī esošās 

pogas Minimizēt. 

Logs Piezīmjbloks darbvirsmā vairs netiek rādīts, un 

uzdevumjoslai tiek pievienota poga Bez nosaukuma — 

Piezīmjbloks. Piezīmjbloks joprojām darbojas; jūs tikko paveicāt 

darbību, kas atbilst dokumenta nolikšanai galda malā, lai atbrīvotu 

vietu. 

3 Noklikšķiniet uz loga Mans dators augšējā labajā stūrī esošās 

pogas Maksimizēt. 

Logs Mans dators tiek izvērsts, nosedzot darbvirsmu. 

4 Noklikšķiniet uz loga Mans dators augšējā labajā stūrī esošās 

pogas Atjaunot uz leju. 

Logam Mans dators atkal ir iepriekšējie izmēri un forma. 

5 Noklikšķiniet uz loga Mans dators augšējā labajā stūrī esošās 

pogas Minimizēt. 

Logs Mans dators vairs nav redzams, bet uzdevumjoslā joprojām 

tiek rādīta tā poga. 

6 Noklikšķiniet uz uzdevumjoslas pogas Mans dators. 

Darbvirsmā atkal tiek rādīts logs Mans dators. 

7 Noklikšķiniet uz loga Mans dators augšējā labajā stūrī esošās 

pogas Aizvērt. 

Logs Mans dators tiek aizvērts. 

Lai redzētu pogu 

Minimizēt, logs 

Piezīmjbloks, iespējams, 

ir jāpārvieto pa kreisi. 

Kad logs tiek maksimizēts, 

poga Atjaunot uz leju 

aizstāj loga augšējā labajā 

stūrī esošo pogu 

Maksimizēt. 
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Padoms 

Ja programma ir minimizēta, to var aizvērt, neatjaunojot izmērus. Ar peles 

labo pogu noklikšķiniet uz programmas pogas uzdevumjoslā un parādītajā 

īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Loga Piezīmjbloks izmēru maiņa 

Strādājot ar vairākām programmām, failiem vai mapēm, varat mainīt logu 

izmērus un logus izkārtot tā, lai vienlaikus skatītu vairākus logus. Maksimizētu 

logu var skatīt tikai vienu, bet visas pārējās atvērtās programmas turpina 

darboties fona režīmā. 

Šajā uzdevumā būs jāpārvieto logs Piezīmjbloks, kā arī jāmaina tā izmēri. 

1 Noklikšķiniet uz uzdevumjoslas pogas Bez nosaukuma — 

Piezīmjbloks. 

Tiek parādīts logs Piezīmjbloks. 

2 Velciet loga Piezīmjbloks virsrakstjoslu, lai logu novietotu 

darbvirsmas centrā. 

3 Novietojiet peles kursoru uz teksta laukuma robežas, pagaidiet, līdz 

peles kursors pārvēršas par abpusēju bultiņu, un velciet izmēru 

maiņas zonu uz augšu un pa kreisi, līdz loga Piezīmjbloks izmēri ir 

divreiz mazāki nekā sākotnēji. 

4 Velciet loga Piezīmjbloks labo malu pa labi, lai logs būtu platāks. 

5 Noklikšķiniet uz loga Piezīmjbloks augšējā labajā stūrī esošās 

pogas Minimizēt. 

Pārslēgšanās starp programmām 

Sistēmā Windows nav nekas neparasts, ja vienlaikus darbojas vairākas 

programmas. Katra programma tiek izpildīta savā logā. Parasti, ja ekrānā 

vienlaikus ir redzami divi logi, tas, kura virsrakstjosla ir zilā (noklusējuma) vai 

citā spilgtākā krāsā, ir aktīvais logs. Neaktīvajiem logiem parasti ir pelēka vai 

gaišākas nokrāsas virsrakstjosla. Piemēram, aplūkojiet šos divus logus. 

Parādiet slaidu 01 

Iepazīšanās 7, Loga izmēru 

maiņa. 

Lai mainītu loga izmērus, var 

vilkt jebkuru tā malu, ja vien 

šis logs nav minimizēts. 
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Piezīmjbloks ir aktīvais logs (virsrakstjosla ir tumši zila), tāpēc, ja sāksit 

rakstīt ciparus, kad ekrānā šādi ir izkārtoti logi, cipari tiks rādīti logā 

Piezīmjbloks. 

Ja ekrānā ir redzami vairāki logi, starp logiem var pārslēgties, vienkārši 

noklikšķinot jebkurā brīvā vietā tajā logā, kuru vēlaties padarīt aktīvu. 

Strādājot ar operētājsistēmu Windows, bieži nav redzami visi atvērtie logi. 

Šādos gadījumos no viena loga uz citu var pārslēgties, uzdevumjoslā 

noklikšķinot uz programmas pogas. Lai ātri parādītu darbvirsmu, kad to nosedz 

logi, noklikšķiniet uz uzdevumjoslas pogas Darbvirsma. 

Padoms 

Lai pārslēgtos no vienas programmas uz citu, izmantojot tastatūru, turiet 

nospiestu taustiņu Alt, vienlaikus nospiežot taustiņu Tab. Tiek parādīts 

neliels uzdevumu pārvaldnieka lodziņš ar visu pašlaik atvērto programmu 

ikonām. Turpiniet turēt nospiestu taustiņu Alt un spiediet taustiņu Tab, līdz 

atlasāt nepieciešamo programmu. Atlaižot taustiņus Alt un Tab, atlasītā 

programma kļūst par aktīvo, un tiek atvērts tās logs. 

Šajā uzdevumā būs jāatver Kalkulators. Pēc tam būs jāpārslēdzas starp 

programmām Kalkulators un Piezīmjbloks, lai aprēķinātu un pierakstītu 

skaitļus. 

1 Noklikšķiniet uz pogas Sākt. 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. 

2 Izvēlnē Sākt norādiet uz Visas programmas un norādiet uz 

Piederumi. 

Izskaidrojiet, ka programma 

tiek atlasīta, kad uzdevumu 

pārvaldnieka lodziņā ap 

programmas ikonu tiek 

apvilkts rāmītis. Ja ir atvērta 

tikai viena programma, 

uzdevumu pārvaldnieka 

lodziņš netiek rādīts. 

Lieciet studentiem mainīt loga 

Piezīmjbloks izmērus vai to 

pārvietot, ja logs Kalkulators 

nav redzams. Šis ir piemērots 

brīdis arī, lai atkārtoti uzsvērtu 

priekšrocības, ko uzdevumu 

veikšanai piedāvā vairāku 

programmu izmantošana. 

Miniet piemēru, ka studenti var 

strādāt ar datiem izklājlapā, 

vienlaikus veidojot teksta 

dokumentu, kurā tiek skaidrota 

šo datu analīze. 
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3 Izvēlnē Piederumi noklikšķiniet uz Kalkulators. 

Tiek atvērta programma Kalkulators. 

4 Noklikšķiniet uz uzdevumjoslas pogas Bez nosaukuma — 

Piezīmjbloks. 

Logs Piezīmjbloks tagad ir aktīvais logs. Salīdziniet tā 

virsrakstjoslu ar loga Kalkulators virsrakstjoslu. 

5 Noklikšķiniet uz loga Kalkulators virsrakstjoslas. 

Tagad aktīvais logs ir Kalkulators. 

6 Rakstiet 40 * 4 = 

Logā Kalkulators tiek rādīts skaitlis 160. 

7 Noklikšķiniet uz uzdevumjoslas pogas Bez nosaukuma — 

Piezīmjbloks. 

Logs Piezīmjbloks tagad ir aktīvais logs. Tagad jūsu ekrānam ir 

jāizskatās šādi. 

 

8 Rakstiet Ja es stundā pelnītu 4 latus, tad nedēļā saņemtu 

Ls 160. 

Uzrakstītais teikums tiek rādīts logā Piezīmjbloks, jo tas ir aktīvais 

logs. 

9 Noklikšķiniet uz uzdevumjoslas ātrās palaišanas joslas pogas 

Parādīt darbvirsmu. 

Abas programmas tiek minimizētas. 

Ja noklikšķināsit jebkurā 

kāda loga vietā, šis logs kļūs 

par aktīvo logu. 

Izskaidrojiet studentiem, ka 

tie var izmantot cipartastatūru 

(ja ir ieslēgts ciparslēgs Num 

Lock). Lai ieslēgtu vai 

izslēgtu Num Lock, 

nospiediet taustiņu Num 

Lock. Izskaidrojiet arī to, ka 

vienādības zīmes (=) vietā 

var nospiest taustiņu Enter. 

Tikpat labi var izmantot arī 

parastās tastatūras ciparu 

taustiņus. 
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Atteikšanās sistēmā Windows XP 

Datora sesijas beigšana tiek saukta par atteikšanos. Veicot atteikšanos, tiek 

beigta jūsu konta Windows sesija, bet dators paliek ieslēgts. Ir svarīgi veikt 

atteikšanos darbdienas beigās un pat tad, ja datoru vienkārši atstājat uz kādu 

laiku bez uzraudzības, lai pasargātos no citu cilvēku piekļūšanas jūsu 

personiskajai informācijai. Piemēram, ja jūsu kontam ir administratora tiesības 

un jūs dodaties pusdienās, neveicis atteikšanos vai kā citādi neaizsargājis 

datoru pret ielaušanos, kāds var izveidot savu lokālo lietotāja kontu ar 

administratora tiesībām un vēlāk to izmantot, lai pieteiktos jūsu datorā. 

Šajā uzdevumā jāveic atteikšanās ar savu Windows XP lietotāja kontu. Šo 

vingrinājumu var veikt gan Windows XP Professional, gan Windows XP Home 

Edition lietotāji. 

Šim uzdevumam nav īpašas darba mapes. 

Veiciet šādas darbības: 

1 Ja izvēlne Sākt netiek rādīta, noklikšķiniet uz pogas Sākt. 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. Jūsu lietotāja informācija redzama 

izvēlnes augšdaļā. Atkarībā no datorā instalētajām programmām 

izvēlne Sākt ir līdzīga šai: 

Parādiet slaidu 01 

Iepazīšanās 8, Atteikšanās 

sistēmā Windows. 
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Padoms 

Operētājsistēmas Windows XP Home Edition izvēlnes Sākt augšdaļā tiek 

rādīts lietotāja konta nosaukums un attēls. Operētājsistēmā Windows XP 

Professional tiek rādīts tikai lietotāja konta nosaukums.  

2 Izvēlnes Sākt lejasdaļā noklikšķiniet uz Atteikties. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Log Off Windows (Atteikšanās sistēmā 

Windows). 
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Padoms 

Ja pašreizējā Windows XP konfigurācijā ieslēgta opcija Ātrā lietotāju 

pārslēgšana, tā tiek rādīta dialoglodziņā Log Off Windows (Atteikšanās 

sistēmā Windows). 

3 Noklikšķiniet uz Atteikties, lai pabeigtu šo procesu un tiktu parādīts 

ekrāns Esiet sveicināts! vai pieteikšanās ekrāns. 

4 Lai atkal pieteiktos, ievadiet savu paroli (Professional) vai 

noklikšķiniet uz sava lietotāja konta nosaukuma (Home Edition). 

Padoms 

Ja strādājot virs paziņojumu zonas tiek parādīta burbuļpiezīme, izlasiet to 

un pēc tam burbuļa augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz X (poga Aizvērt). 

Windows XP Professional datora 

beidzēšana 

Tā vietā, lai datorā vienkārši veiktu atteikšanos, iespējams, vēlaties to izslēgt 

jeb beidzēt, lai taupītu enerģiju. Beidzējot tiek aizvērtas visas atvērtās 

lietojumprogrammas un faili, pabeigta datu apstrādes sesija un beidzēta 

operētājsistēma Windows, lai varētu droši izslēgt datora strāvas padevi. Šāds 

process nodrošina datu saglabāšanu drošībā un pareizu visu ārējo savienojumu 

atvienošanu. 
 

Šajā uzdevumā jābeidz darbs ar Windows XP Professional datoru. (Piezīme. 

Šis uzdevums attiecas uz tīkla domēnā strādājošu datoru.) 

Šim uzdevumam nav īpašas darba mapes. 

Veiciet šādas darbības: 

1 Noklikšķiniet uz pogas Sākt. 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. Jūsu lietotāja informācija redzama 

izvēlnes augšdaļā. 

2 Izvēlnes Sākt lejasdaļā noklikšķiniet uz Beidzēt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Sistēmas Windows beidzēšana. 

Pirms datora izslēgšanas 

vienmēr beidzējiet Windows 

XP; citādi var pazust dati. 

Parādiet slaidu 01 

Iepazīšanās 9, Windows 

beidzēšana. 

Dažos uzņēmumos pieņemts, ka 

lietotāji pirms datora izslēgšanas 

veic atteikšanos tīklā. Izskaidrojiet 

studentiem, ka, veicot atteikšanos 

tīklā, tīkla resursi tiek atbrīvoti 

administratīviem uzdevumiem, 

piemēram, tīkla dublējumkopijas 

izveidei. Iespējams, ka nākamais 

uzdevums ir jāpielāgo jūsu 

uzņēmuma prasībām. 
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Opciju lodziņā tiek rādīta pēdējā izvēlētā opcija — beidzēšana —, 

un zem lodziņa redzams šīs opcijas apraksts. 

3 Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, lai skatītu pārējās opcijas, 

atlasiet visas opcijas pēc kārtas un izlasiet to aprakstus. 

4 Izvēlieties opciju Beidzēšana un noklikšķiniet uz Labi, lai beigtu 

savu Windows sesiju. 

Windows XP Home Edition datora 

beidzēšana 

Tā vietā, lai datorā vienkārši veiktu atteikšanos, datoru var beidzēt jeb pilnībā 

izslēgt. Izslēdzot tiek aizvērtas visas atvērtās lietojumprogrammas un faili, kā 

arī beigta Windows sesija, un dators tiek izslēgts. Šāds process nodrošina datu 

saglabāšanu drošībā un pareizu visu ārējo sesiju atvienošanu. 

Šajā uzdevumā būs jāizslēdz Windows XP Home Edition dators. 

Šim uzdevumam nav īpašas darba mapes. 

Veiciet šādas darbības: 

1 Noklikšķiniet uz pogas Sākt. 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. Jūsu lietotāja informācija redzama izvēlnes 

augšdaļā. 

2 Izvēlnes Sākt lejasdaļā noklikšķiniet uz Izslēgt datoru. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Izslēgt datoru. 

3 Noklikšķiniet uz Izslēgt, lai beigtu Windows sesiju un izslēgtu 

datoru. 

Atkarībā no mācību telpas 

iekārtojuma, studentiem, 

iespējams, ir jāizslēdz strāvas 

sadalītājs vai monitors. Brīdiniet 

studentus arī par to, ka viņu 

darbstacija var būt iekārtota 

savādāk nekā mācību telpā 

esošais aprīkojums. Ja plānojat 

studentiem uzdot izpildīt 

praktiskos uzdevumus, viņiem 

būs atkārtoti jāstartē dators un 

jāpiesakās tīklā. 

 Pirms datora izslēgšanas 

vienmēr beidzējiet Windows 

XP; citādi varat pazaudēt 

datus. 

Ja strādājat tīkla vidē, šajā 

sadaļā minētās darbības 

veikt nevarēs. Ja studentu 

mājas datoros ir 

operētājsistēma Windows 

XP, šīs darbības viņi var veikt 

mājas datorā. 

Komanda Izslēgt datoru ir 

pieejama arī ekrānā Esiet 

sveicināts!. 
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Citas opcijas 

Bez atteikšanās un datora beidzēšanas Windows XP Professional dialoglodziņā 

Sistēmas Windows beidzēšana ir pieejamas arī šādas opcijas: 

Restartēšana — sesija tiek beigta, sistēma Windows tiek beidzēta un 

vēlreiz startēta, neizslēdzot datoru. 

Gaidstāve — sesija (ieskaitot programmas, kas ir atvērtas, un visu tajās 

iesākto darbu) tiek uzturēta, un dators darbojas zema enerģijas 

patēriņa režīmā, datus joprojām saglabājot atmiņā. Lai no 

gaidstāves atgrieztos sesijā, nospiediet taustiņu kombināciju 

Ctrl+Alt+Del. 

Hibernācija — sesija tiek saglabāta, un dators tiek izslēgts. Nākamajā 

datora startēšanas reizē sesija tiek atjaunota stāvoklī, kādā tā tika 

saglabāta. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā iemācījāties, kā startēt operētājsistēmu Windows, un apguvāt 

dažus Windows pamatkomponentus. Apguvāt arī, kā atvērt, aizvērt un pārvietot 

programmu logus, kā arī mainīt to izmērus. Noskaidrojāt, kā vienlaikus 

izmantot vairākas programmas. Visbeidzot uzzinājāt, kā beidzēt 

operētājsistēmu Windows. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

1 Ieslēdziet datoru un pārējo aparatūru. 

2 Ja nepieciešams, piesakieties tīklā. 

Ja neturpināt nodarbības: 

Dators jau ir izslēgts. 

 

Windows XP Home Edition 

datora ekrānā Izslēgt datoru 

ir opcijas Restartēt un 

Hibernācija, bet nav opcijas 

Gaidstāve. 

Ja plānojat studentiem uzdot 

izpildīt praktiskos uzdevumus, 

viņiem būs atkārtoti jāstartē 

dators un jāpiesakās tīklā. 
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Pārbaudes jautājumi 

1 Kā var beidzēt operētājsistēmu Windows XP? 

2 Kādas darbības jāveic, lai darbvirsmā izveidotu saīsni uz failu vai 

mapi? 

3 Kāda ir pogas Minimizēt funkcija? 

4 Kas parasti ir redzams uzdevumjoslā? 

5 Kādus uzdevumus operētājsistēmā Windows veic dialoglodziņi? 

6 Kā operētājsistēmā Windows var startēt lietojumprogrammu? 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Šajā uzdevumā izvēlnei Sākt “jāpiesien” programma. Izvēlnē 

Sākt atrodiet izvēlēto programmu. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz 

programmas nosaukuma un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Piespraust 

izvēlnei Sākt. 

2. uzdevums. Šajā uzdevumā no izvēlnes Sākt “jāatsien” programma. Ar peles 

labo pogu noklikšķiniet uz programmas saites un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet 

uz Atspraust no izvēlnes Sākt. 

3. uzdevums. Šajā uzdevumā jāizveido darbvirsmas saīsne uz Web vietu. Ar 

peles labo pogu noklikšķiniet uz brīvas vietas darbvirsmā, īsinājumizvēlnē 

norādiet uz Jauns un noklikšķiniet uz Saīsne. Laukā Ierakstiet vienuma 

atrašanās vietu ierakstiet Web vietas vietrādi URL (interneta adresi) un 

noklikšķiniet uz Tālāk. Ievadiet saīsnes nosaukumu un noklikšķiniet uz 

Pabeigt, lai aizvērtu dialoglodziņu. 

4. uzdevums. Šajā uzdevumā no darbvirsmas jādzēš saīsne, fails vai mape. Ja 

izpildījāt 3. uzdevumu, izvēlieties izveidoto Web vietas saīsni. Ar peles labo 

pogu noklikšķiniet uz dzēšamā elementa un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz 

Dzēst. Apstiprinājuma lodziņā noklikšķiniet uz Jā (ja vēlaties dzēst saīsni, tad 

noklikšķiniet uz Dzēst saīsni), lai izdzēstu šo elementu. 
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Failu un mapju 
pārvaldība 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Skatīt un atvērt mapes. 

 Atvērt, rediģēt un saglabāt failus. 

 Drukāt failus. 

 Kārtot failus. 

 Izveidot failus un mapes. 

 Pārvietot, kopēt un pārdēvēt failus un mapes. 

 Dzēst failus un mapes. 

Faili ir viens no svarīgākajiem resursiem, kas tiek izmantots operētājsistēmā 

Microsoft
®

 Windows XP Professional. Ikviens dokuments, attēls vai skaņa, ar 

kuru strādājat, ir fails. Programmas (piemēram, Microsoft Word vai Microsoft 

Excel) patiesībā ir failu kolekcijas. Pati Windows ir kolekcija, kurā ietilpst 

simtiem failu, kur katram failam ir savs nolūks. Piemēram, vienā failā ir skaņa, 

ko Windows atskaņo startēšanas laikā, bet citā — skaņa, ko Windows atskaņo 

beidzēšanas laikā. Faili pat nosaka peles rādītāja izskatu, kā arī to, kas notiek, 

ja noklikšķināt uz kāda objekta. 

Lai failus uzturētu kārtībā, tie ir jāgrupē kādā loģiskā veidā. Operētājsistēmā 

Windows tas tiek panākts, veidojot mapes, kurās tiek glabāti saistītie faili. 

Uztveriet mapi līdzīgi kā virtuves skapīti. Vienā skapītī var atrasties pārtika, bet 

citā — gatavie ēdieni. Vienā skapītī glabājas galda piederumi, citā — stikla 

trauki, bet trešajā glabājas trauki ēdiena gatavošanai. Operētājsistēmā Windows 

vienā mapē varētu būt jūsu izveidotie dokumenti (piemēram, programmā Word 

rakstīta vēstule vai Excel darbgrāmata), bet citā — no interneta lejupielādētie 

attēli. 

Virtuves skapītī iespējams arī sīkāks dalījums: viens plaukts stikla glāzēm, cits 

kafijas krūzītēm un tamlīdzīgi. Ja jums ir daudz glāžu, tās var šķirot pa 

plauktiem, piemēram, ūdens glāzes var novietot pa kreisi, bet konjaka glāzes — 

pa labi. Operētājsistēmā Windows mapēs var iekļaut citas mapes, iegūstot 

dziļāka līmeņa organizāciju. 

Datorā instalējot Microsoft Windows XP, tā izveido četras sistēmas mapes: 

Dokumenti un iestatījumi. Šajā mapē ir pa apakšmapei visiem lietotāju 

profiliem — katram lietotājam, kas pieteicies datorā vai tīkla 

domēnā (ar šī datora starpniecību). Windows XP lietotājam var 

izveidot vairākus profilus, ja tas veic pieteikšanos dažādos veidos. 

Piemēram, viena mape var būt izveidota gadījumam, kad 

2. NODARBĪBA 

Aptuvenais nodarbības 

ilgums: 20 minūtes 

 

Šai nodarbībai atbilstošā 

PowerPoint faila nosaukums ir 

―02 Managing Files‖. Turpmāk 

tekstā tas tiks saukts par 

―02 Pārvaldība‖. 

 

Parādiet slaidus 02 

Pārvaldība 1–2, Nodarbības 

mērķi. Īsi apspriediet šajā 

nodarbībā skartās tēmas. 
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piesakāties domēnā, bet cita — gadījumam, ja domēnā neesat 

pieteicies. 

 Programmu faili. Šī ir tā mape, kur vairākums programmu instalē failus, 

kas nepieciešami to darbībai. Instalējot jaunu programmu, parasti 

tiek piedāvāta iespēja mainīt instalācijas mapi; ja piekrītat 

noklusējumam, programma tiek instalēta šajā atrašanās vietā. 

temp. Šajā mapē operētājsistēma un dažādas citas programmas var 

glabāt pagaidu failus. 

WINDOWS vai WINNT. Vairākums kritisko operētājsistēmas failu tiek 

glabāts šajā mapē. Varat tajā ieskatīties, bet, ja nezināt, ko īsti 

darāt, neaiztieciet to! 

Katram profilam atbilstošajā mapes Documents and Settings apakšmapē 

Windows XP izveido trīs mapes: 

Mani dokumenti. Šī mape ir ērta vieta dokumentu, izklājlapu un citu failu 

glabāšanai, kuriem vēlaties ātri piekļūt. 

Mani attēli. Šajā mapes Mani dokumenti apakšmapē ir iekļautas īpašas 

iespējas rīkoties ar attēlu failiem. 

Mana mūzika. Šajā mapes Mani dokumenti apakšmapē ir iekļautas 

īpašas iespējas rīkoties ar mūzikas failiem. 

Jums nekad nevajadzētu rasties vajadzībai aiztikt mapes, ko izmanto un ir 

izveidojušas programmas, bet, ja vēlaties datoru izmantot efektīvi, ir svarīgi 

zināt, kā organizēt failus. 

Šajā nodarbībā iepazīsities ar failu un mapju skatīšanas un pārvaldības 

iespējām. Uzzināsit, kā atvērt un aizvērt failus un mapes, kā tos izveidot, dzēst 

un arī organizēt. 

Lai izpildītu šīs nodarbības uzdevumus, būs jāizmanto mapes Computer 

Fundamentals Practice mape Part II, Lesson02, kā arī daži tajā iekļautie faili: 

CL Clients, Adventure Brochure Text, AW What’s New, Pic00005, Staff, Main 

Building un To Do List. 

Mapju skatīšana un atvēršana 

Divi vispopulārākie veidi, kā pārvietoties (naviģēt) pa mapēm, ir izmantot 

Mans dators vai Windows Explorer. Mans dators parāda visus datorā 

pieejamos resursus, ieskaitot disku un tīkla ikonas. Windows Explorer parāda 

datorā un tīklā pieejamos failus un mapes. 

Operētājsistēmā Windows Mans dators un Windows Explorer ir gandrīz 

identiski rīki. Galvenā atšķirība ir tāda, ka Windows Explorer pēc noklusējuma 

tiek rādīta rūts Mapes, kas netiek rādīta Mans dators. Tomēr rīkam Mans 

dators var viegli pievienot rūti Mapes, standarta pogu rīkjoslā noklikšķinot uz 

pogas Mapes. Mans dators var atvērt, veicot dubultklikšķi uz darbvirsmas 

ikonas Mans dators. Windows Explorer var atvērt, noklikšķinot uz pogas 

Sākt, norādot uz Visas programmas, Piederumi un apakšizvēlnē Piederumi 

Izskaidrojiet studentiem, ka rīku 

Windows Explorer var atvērt 

arī, ar peles labo pogu 

noklikšķinot uz pogas Sākt, pēc 

tam noklikšķinot uz 

īsinājumizvēlnes opcijas 

Pārlūkot vai Pārlūkot visus 

lietotājus. 
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noklikšķinot uz Windows Explorer. Failu, mapju un citu resursu skatīšanai 

varat izmantot to rīku (Mans dators vai Windows Explorer), kurš jums labāk 

patīk. 

Pirmo reizi atverot Windows Explorer, loga kreisajā pusē tiek rādīta rūts 

Mapes. Loga labajā pusē tiek rādīts rūtī Mapes izvēlētās mapes saturs. Pēc 

noklusējuma, atverot Windows Explorer, ir izvēlēta mape Mani dokumenti. 

Lai atvērtu kādu mapi, rūtī Mapes veiciet uz tās dubultklikšķi. Veicot 

dubultklikšķi uz mapes, labajā rūtī tiek parādīts tās saturs, aizstājot iepriekš 

izvēlētās mapes saturu. Ja jaunajā mapē ir kāda apakšmape (mape mapē), varat 

veikt dubultklikšķi uz apakšmapes un turpināt pārvietoties pa zemāku līmeņu 

mapēm, līdz atrodat nepieciešamo failu vai mapi. Lai atgrieztos augstāka 

līmeņa mapē, standarta pogu rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Uz augšu. Lai 

atgrieztos iepriekš atvērtajās mapēs, standarta pogu rīkjoslā klikšķiniet uz 

pogas Atpakaļ. 

Mapju un apakšmapju struktūra var būt diezgan plaša, bet, uzsākot 

pārvietošanos rūtī Mapes, redzams tikai mapju augšējais līmenis. Noklikšķiniet 

uz plusa zīmes pa kreisi no kādas mapes ikonas, lai skatītu visas tās 

apakšmapes. Kad mape ir izvērsta, plusa zīmes vietā tiek rādīta mīnusa zīme. 

Noklikšķiniet uz mīnusa zīmes, lai sakļautu apakšmapju sarakstu un būtu 

redzama tikai augšējā līmeņa mape. Lai mapi izvērstu, uz tās var veikt arī 

dubultklikšķi. Veicot dubultklikšķi uz mapes, tā ne tikai tiek izvērsta loga 

kreisajā rūtī, bet loga labajā rūtī tiek arī parādīti visi tajā iekļautie faili un 

zemāka līmeņa mapes. 

Windows Explorer loga labajā pusē failus un mapes var skatīt dažādos veidos. 

Var skatīt grafikas failu sīktēlus vai slaidrādi, attēlot failu un mapju tipus kā 

mozaīku vai ikonas, kā arī skatīt detalizētu vai vispārīgu failu sarakstu. Katras 

mapes skata opcijas ir pieejamas atbilstošās mapes loga rīkjoslā, un tās ir 

atkarīgas no mapes satura. Iespējami šādi skati: 

Skatā Detaļas tiek rādīts failu un mapju saraksts, kā arī to rekvizīti. 

Katram failam un mapei pēc noklusējuma tiek rādīti šādi rekvizīti: 

Nosaukums, Lielums, Tips un Modificēšanas datums. Attēliem 

noklusējuma rekvizītus papildina arī Attēla uzņemšanas datums 

un Izmēri. Var parādīt arī dažādus citus rekvizītus, kas varētu būt 

noderīgi noteiktiem failu tipiem — Izveides datums, Piekļuves 

datums, Atribūti, Statuss, Īpašnieks, Autors, Nosaukums, 

Tēma, Kategorija, Lappuses, Komentāri, Autortiesības, 

Izpildītājs, Albuma nosaukums, Gads, Celiņa numurs, Žanrs, 

Ilgums, Bitu pārraides ātrums, Aizsargāts, Fotokameras 

modelis, Uzņēmums, Apraksts, Faila versija, Produkta 

nosaukums vai Produkta versija. 

Skatā Diafilma pašlaik izvēlētais attēls tiek rādīts loga augšdaļā virs visu 

pašlaik atvērtajā mapē esošo attēlu rindas (mazākā formātā). Šī 

opcija ir pieejama tikai mapē Mani attēli, kā arī tās apakšmapēs. 

Mani dokumenti ir 

noklusējuma mape, kas tiek 

piedāvāta Windows 

programmās izveidotajiem 

failiem. Tas nozīmē — ja, 

saglabājot jaunizveidotu 

dokumentu, nenorādīsit citu 

mapi, operētājsistēma 

Windows to ievietos šajā mapē. 

Atveriet Windows Explorer un 

parādiet, kā atvērt un aizvērt 

mapes vai apakšmapes, rūtī 

Mapes noklikšķinot uz plusa 

un mīnusa zīmes. 
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Skatā Ikonas katram pašlaik atvērtās mapes failam un apakšmapei tiek 

rādīta ikona un nosaukums. 

Skatā Saraksts tiek rādīts pašlaik atvērtās mapes failu un mapju 

saraksts bez papildu informācijas (izņemot nosaukumu un nelielu 

faila tipam atbilstošu ikonu). 

Skatā Sīktēli tiek rādīti līdz četriem miniatūriem mapē esošo failu 

attēliem. Šie sīktēli ir novietoti uz kvadrātveida mapes ikonas, 

kuras izmēri ir nepilni četri centimetri (aptuveni pusotras collas). 

Atsevišķo failu sīktēlos redzama atbilstošā faila miniatūra (ja ir 

atbilstošs faila tips, piemēram, grafiskais fails) vai faila tipam 

atbilstošā ikona. Atbilstošais faila vai mapes nosaukums tiek rādīts 

zem sīktēla. 

Skatā Mozaīka tiek rādīta liela faila tipa vai mapes ikona, faila vai 

mapes nosaukums, kā arī katram pašlaik atvērtās mapes failam — 

viens vai divi informatīvi rādītāji. Šī papildinformācija ir atkarīga no 

faila tipa. 

Mapju tipi 

Rīkā Windows Explorer aplūkojot dažādas mapes, iespējams, būsit ievērojis, ka 

dažas izskatās kā vienkāršas kartona mapes, bet citām ir kāds reljefs simbols. 

Daudzos gadījumos mapes ar reljefiem simboliem atbilst Windows 

komponentiem, piemēram, komponentam Vadības panelis. Tomēr trijiem 

vispārējiem mapju tipiem ir īpaša nozīme. 

Atvērta mape ar tajā ievietotu papīra lapu un kabeļa savienojumu zem šīs 

mapes apzīmē tīkla mapi, kas ir koplietojama mape, kura atrodas citā tīkla 

datorā. Roka, kas tur mapi, apzīmē koplietojamu mapi, kas ir jūsu datora 

mape, kura tiek koplietota tīklā. 

Operētājsistēmā Windows XP ir dažādi īpašo mapju tipi. Ja faili glabājas 

atbilstošā tipa mapē, var izmantot šim tipam izmantojamos līdzekļus, 

piemēram, atskaņot mūzikas klipus vai skatīt fotoattēlus. Mapju tipi ir šādi: 

Dokumenti 

Attēli 

Fotoalbums 

Mūzika 

Mūzikas izpildītājs 

Mūzikas albums 

Video 
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Šajā uzdevumā jāpārvietojas pa mapēm, izmantojot Windows Explorer, un 

jāatver mape Computer Fundamentals Practice. 

1 Noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz Visas programmas, 

Piederumi un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Explorer. 

Tiek atvērts rīks Windows Explorer. 

 

2 Rūtī Mapes noklikšķiniet uz plusa zīmes pa kreisi no Mans dators. 

Mape Mans dators tiek izvērsta, lai parādītu visu datoram 

pievienoto ierīču sarakstu (piemēram, diskus un CD-ROM 

diskdziņus), kā arī konteineri Vadības panelis. 

3 Rūtī Mapes noklikšķiniet uz plusa zīmes pa kreisi no Lokālais 

disks. (Ja ir vairāki lokālie diski, noklikšķiniet uz plusa zīmes blakus 

tam, kas atzīmēts kā C disks.) 

Šajā zarā, iespējams, būs daudz mapju, jo tā ir jūsu primārā 

krātuve. 

4 Ritiniet rūti Mapes uz leju, līdz kļūst redzama mape Unlimited 

Potential. 

5 Rūtī Mapes noklikšķiniet uz plusa zīmes pa kreisi no mapes 

Unlimited Potential. Mape Unlimited Potential tiek izvērsta, lai 

parādītu mapi Computer Fundamentals Practice. 

6 Noklikšķiniet uz mapes Computer Fundamentals Practice, pēc tam 

uz Part II un Lesson02. Loga labajā rūtī tiek rādīti praktiskās 

apmācības faili. 

7 Trīsreiz noklikšķiniet uz standarta pogu rīkjoslas pogas Atpakaļ. 

Atkal tiek rādīta mape Mani dokumenti, jo tā tika rādīta, pirms 

noklikšķinājāt uz mapes Unlimited Potential. 

8 Rūtī Mapes noklikšķiniet uz mīnusa zīmes pa kreisi no Mans 

dators. 

Mape Mans dators tiek sakļauta. 

Jūsu ekrāns neizskatīsies 

precīzi kā šis. Redzamie objekti 

ir atkarīgi no tā, kas instalēts 

datorā, kā arī no tā, kad tas tika 

instalēts. Šis attēls ir līdzīgs 

tam, ko jūs redzēsit, bet, 

iespējams, nebūs tieši tāds. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 3, Mapju 

pārlūkošana. 

Ja pie Mans dators redzama 

mīnusa zīme, izlaidiet 

2. darbību, jo šī mape jau ir 

atvērta. 

Lokālajam diskam var būt cits 

nosaukums, piemēram, 

VOLUME_1. Iespējams, ka 

jums būs jāpalīdz studentiem 

atrast cieto disku. 
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Failu atvēršana, rediģēšana un 

saglabāšana 

Kad, rīkā Windows Explorer vai Mans dators pārvietojoties pa mapēm, atrasts 

nepieciešamais fails, uz šī faila var veikt dubultklikšķi, lai to atvērtu un 

modificētu pēc vajadzības. Piemēram, var rediģēt dokumentā iekļauto tekstu 

vai mainīt attēla krāsas. Fails tiek saistīts ar programmu, kas tiek izmantota tā 

lasīšanai, tāpēc, veicot dubultklikšķi uz faila, kas izveidots programmā 

Piezīmjbloks (atkarībā no sistēmas iestatījumiem programmai var tikt 

izmantots angliskais nosaukums — Notepad) tiek startēta šī programma un tajā 

parādīts fails. Ja Windows nevar atrast ar failu saistīto programmu vai ja 

vēlaties izmantot citu programmu, nevis saistīto, izmantojiet komandu Atvērt 

ar, kura pieejama īsinājumizvēlnē, kas tiek parādīta, uz faila noklikšķinot ar 

peles labo pogu. 

Katram failam ir nosaukums, un visi failu nosaukumi sastāv no divām daļām — 

nosaukuma un paplašinājuma —, kas tiek atdalītas ar punktu. Faila tipu vai 

programmu, kurā tas izveidots, norāda paplašinājums. Paplašinājums ir īss 

faila tipa saīsinājums (parasti trīs burti, dažkārt divi vai četri burti). Pēc 

noklusējuma Windows XP paslēpj failu paplašinājumus. Ja vēlaties skatīt failu 

paplašinājumus, rīkā Windows Explorer atveriet Mani dokumenti vai jebkuru 

citu mapi, izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Mapes opcijas un atveriet zīmni 

Skats. Notīriet izvēles rūtiņu Paslēpt zināmo failu tipu paplašinājumus un 

noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu un lietotu izvēlētos 

iestatījumus. 

Failiem ir arī ikonas, kas ir grafisks faila tipa attēlojums. Atkarībā no failu 

skatīšanas veida tiek rādīta liela ikona, neliela ikona vai ikona netiek rādīta. 

Papildinformācija par 

paplašinājumiem un ikonām 

Neatkarīgi no tā, vai paplašinājumi un ikonas tiek rādīti, katram failam ir 

piešķirts viens paplašinājums un viena ikona. Ikona, kas kopā ar faila 

nosaukumu tiek rādīta rīkā Windows Explorer, apzīmē ar šo failu tipu saistīto 

programmu. Daži no izplatītākajiem failu tipu paplašinājumiem un ikonām ir 

šādi: 

 

Mapes Computer 

Fundamentals Practice, Part II, 

Lesson02 veiciet dubultklikšķi 

uz faila To Do List, lai to atvērtu 

programmā Word vai Bloknots. 

Izskaidrojiet, ka Windows 

izmanto faila nosaukuma 

paplašinājumu (trīs burti aiz 

punkta faila nosaukuma labajā 

pusē), lai izlemtu, kurā 

programmā atvērt šo failu. 

Piem., faila paplašinājums .doc 

failus liek atvērt programmā 

Word vai Bloknots; .txt failus — 

programmā Piezīmjbloks; .htm 

failus — Web 

pārlūkprogrammā. 

Runājot par failu tipiem, 

cilvēki bieži tos min, 

nosaucot tikai faila 

paplašinājumu, piemēram: 

―Nosūtīšu pa e-pastu 

pārskatīšanai dažus doc 

failus.‖ 
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Failu un mapju nosaukumi 

Failu un mapju nosaukumi var būt jebkura līdz 255 rakstzīmēm gara burtu, 

ciparu un atstarpes rakstzīmju kombinācija. Dažas speciālās rakstzīmes, 

piemēram, defises un komatus, nosaukumos drīkst izmantot, bet citas, 

piemēram, kolus, slīpsvītras un jautājumzīmes, — nedrīkst. Lai nebūtu 

jāatceras, kuras speciālās rakstzīmes ir atļautas, failu un mapju nosaukumiem 

izmantojiet tikai burtus, ciparus un atstarpes. Ieteicams nelietot garumzīmes un 

mīkstinājuma zīmes. 

Šajā uzdevumā jāatver fails, izmantojot ar to saistīto noklusējuma programmu. 

Pēc tam, atverot failu, būs jāizvēlas programma. 

1 Ja nepieciešams, atveriet rīku Windows Explorer un tā loga 

augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Maksimizēt. 

2 Rūtī Mapes noklikšķiniet uz plusa zīmes pa kreisi no Mans dators. 

Mape Mans dators tiek izvērsta. 

3 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz plusa zīmes pa kreisi no 

Lokālais disks, ritiniet uz leju un noklikšķiniet uz mapes Unlimited 

Potential. 

4 Rūtī Mapes noklikšķiniet uz plusa zīmes pa kreisi no mapes 

Unlimited Potential. Mape Unlimited Potential tiek izvērsta, un tiek 

parādīta mape Computer Fundamentals Practice. 

5 Noklikšķiniet uz mapes Computer Fundamentals Practice, pēc tam 

uz mapes Part II un Lesson02. Loga labajā rūtī tiek rādīti praktiskās 

apmācības faili. 

 

 

 

 

 

 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 4, Faila atvēršana. 

Noklikšķinot uz plusa zīmes 

pa kreisi no Mans dators, 

lokālais disks, iespējams, jau 

ir izvērsts. 
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6 Windows Explorer loga labajā rūtī veiciet dubultklikšķi uz faila Staff. 

Šis ir HTML fails, tāpēc tiek startēta noklusējuma 

pārlūkprogramma, un fails Staff tiek parādīts pārlūkprogrammas 

logā. 

 

7 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt pārlūkprogrammas loga augšējā 

labajā stūrī. 

Pārlūkprogrammas logs tiek aizvērts. 

8 Rīkā Windows Explorer ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila To 

Do List. 

Tiek parādīta īsinājumizvēlne. 
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9 Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Atvērt ar. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvēršana ar. 

 

Windows uztur 15 pēdējo 

atvērto failu sarakstu, tāpēc nav 

atkārtoti jāpārvietojas pa 

mapēm, lai vēlreiz atvērtu kādu 

no pēdējiem atvērtajiem failiem. 

Lai ātri vēlreiz atvērtu kādu 

failu, noklikšķiniet uz pogas 

Sākt, izvēlnē Sākt norādiet uz 

Mani nesenie dokumenti un 

pēc tam izvēlnē Mani nesenie 

dokumenti noklikšķiniet uz 

nepieciešamā faila. 

Windows personalizē 

īsinājumizvēlnes komandu 

Atvērt ar. Nākamreiz, kad 

noklikšķināsit uz Atvērt ar, tiks 

parādīta apakšizvēlne ar 

programmām, kas izmantotas 

ar šo komandu. Varat 

noklikšķināt uz kādas no šīm 

programmām vai uz Izvēlēties 

programmu, lai atvērtu 

dialoglodziņu Atvēršana ar. 
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10 Ritiniet uz leju sarakstu Izvēlieties programmu, kuru vēlaties 

izmantot šī faila atvēršanai, noklikšķiniet uz Bloknots (atkarībā no 

sistēmas iestatījumiem programmai var tikt izmantots angliskais 

nosaukums — WordPad) un pēc tam uz Labi. 

Fails To Do List tiek atvērts programmā Bloknots. 

11 Rakstiet Veicamie un nospiediet atstarpes taustiņu. 

Tagad dokumenta virsraksts ir Veicamie Uzdevumi. 

12 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt programmas Bloknots loga augšējā 

labajā stūrī. 

Tiek parādīts brīdinājuma lodziņš ar piedāvājumu saglabāt veiktās 

izmaiņas. 

13 Noklikšķiniet uz Jā, lai saglabātu izmaiņas. 

Tiek parādīts cits brīdinājuma lodziņš par to, ka fails tiks saglabāts 

tikai teksta formātā bez izmantotā formatējuma. 

14 Noklikšķiniet uz Jā, lai apstiprinātu lēmumu. 

Programma Bloknots tiek aizvērta. 

Faila drukāšana 

Failu var izdrukāt tieši no rīka Windows Explorer bez nepieciešamības šo failu 

vispirms atvērt. Šādi var ievērojami ietaupīt laiku, ja ir vairāki dokumenti, 

kuros nav jāveic nekādas izmaiņas, bet tikai jāizdrukā, izmantojot noklusētos 

drukas iestatījumus. 

Lai drukātu no Windows Explorer, atveriet mapi, kurā atrodas drukājamais 

fails, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā faila un pēc tam 

īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Drukāt. Windows šo failu atvērs ar 

programmu, kurā tas izveidots, izdrukās failu un pēc tam aizvērs gan failu, gan 

programmu. Drukāšanai no Windows Explorer var atlasīt arī vairākus 

dokumentus. Turiet nospiestu taustiņu Ctrl un noklikšķiniet uz visiem 

drukājamajiem failiem. 

Šajā uzdevumā jāizdrukā mapē Computer Fundamentals Practice iekļauts 

dokuments. 

1 Ja nepieciešams, ieslēdziet printeri un rīkā Windows Explorer 

pārvietojieties uz mapi Computer Fundamentals Practice, pēc tam 

Part II un Lesson02. 

2 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila AW What’s New. 

Tiek parādīta īsinājumizvēlne. 

3 Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Drukāt. 

Uz brīdi tiek parādīts programmas Piezīmjbloks logs, bet, sākot 

drukāšanu, tas tiek aizvērts. 

Failu kārtošana 

Strādājot ar daudziem failiem, rodas vajadzība ātri un efektīvi atrast 

nepieciešamos failus. Ērts failu atrašanas paņēmiens ir mapes satura grupēšana 

Parādiet slaidu 02 Pārvaldība 

5, Faila drukāšana. 

 

Ja visi studentu datori ir 

savienoti ar vienu printeri, šajā 

uzdevumā norādītās darbības 

ieteicams veikt bez pašas 

drukāšanas, lai izvairītos no 

printerī radītā sastrēguma. Tā 

vietā varat likt drukāt tikai 

vienam studentam, lai pārējiem 

parādītu drukāšanas procesu. 

Lai izpildītu šo uzdevumu, 

studentu datoriem jābūt 

pievienotam printerim — vai 

nu tieši, vai ar tīkla 

starpniecību. 

Lai Windows Explorer detali-

zētajā skatā mainītu kolonnu 

platumu, novietojiet peles 

rādītāju virs vertikālās līnijas 

starp kolonnu virsrakstiem. 

Peles rādītājs tiek mainīts par 

divvirzienu bultiņu, kas pārdalīta 

ar līniju. Velciet pa labi, lai 

kolonna būtu platāka, vai pa 

kreisi, lai kolonna būtu šaurāka. 

Veiciet dubultklikšķi, lai 

automātiski mainītu kolonnas 

platumu, to pielāgojot platāka-

jam kolonnas elementam. 
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pēc noteiktas pazīmes, piemēram, datuma. Ja ir zināms faila saglabāšanas 

datums, nepieciešamo failu var ātri atrast. 

Rīkā Windows Explorer pastāv vairāki failu skatīšanas veidi — lielas vai 

mazas ikonas, failu nosaukumu saraksts, failu saraksts ar detalizētu informāciju 

(piemēram, failu modificēšanas datumiem), kā arī failu nosaukumi ar sīktēliem 

(nelieliem attēliem; šajā gadījumā failus attēlojošām ikonām). Kārtojot failus, 

piemērots ir skats Detaļas. Detalizētajā skatā katrs fails ir norādīts savā rindiņā 

ar kolonnās izkārtotu informāciju par faila nosaukumu, krātuvē aizņemto vietu, 

atbilstošo faila tipu un pēdējās saglabāšanas datumu. Detalizētajā skatā var 

noklikšķināt uz kolonnas nosaukuma, lai failus sakārtotu pēc atbilstošās 

kolonnas. 

Šajā uzdevumā faili būs jāskata detalizētajā skatā un jāsakārto pēc lieluma un 

pēdējās modificēšanas datuma. 

1 Ja nepieciešams, rīkā Windows Explorer atveriet mapi Computer 

Fundamentals Practice un standarta pogu rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Mapes, lai aizvērtu rūti Mapes. 

Pašlaik rūts Mapes nav vajadzīga, jo darbosities tikai ar mapē 

Computer Fundamentals Practice iekļautajiem failiem. 

Padoms 

Ja mapju skats ir izslēgts, loga kreisajā pusē, kur iepriekš atradās rūts 

Mapes, tiek rādīta rūts Failu un mapju uzdevumi. Šajā uzdevumrūtī 

iekļautas opcijas dažādu failu operāciju, piemēram, failu pārdēvēšanas, 

kopēšanas, pārvietošanas vai dzēšanas, veikšanai, kā arī citas opcijas. 

2 Standarta pogu rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Skati. 

Tiek parādīta izvēlne Skati. Ir atlasīts noklusētais skats Ikonas. 

3 Izvēlnē Skati noklikšķiniet uz Detaļas. 

Katrs fails kopā ar tam atbilstošo informāciju tiek uzskaitīts savā 

rindā. Faili ir sakārtoti alfabētiskā secībā pēc nosaukuma. 

4 Noklikšķiniet uz kolonnas Lielums virsraksta. 

Faili tiek sakārtoti pēc lieluma no mazākā uz lielāko. 

5 Vēlreiz noklikšķiniet uz kolonnas Lielums virsraksta. 

Faili tiek sakārtoti pēc lieluma pretējā secībā — no lielākā uz 

mazāko. 

6 Noklikšķiniet uz kolonnas Modificēšanas datums virsraksta. 

Faili tiek sakārtoti pēc datuma no vecākā uz jaunāko. 

7 Standarta pogu rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Skati. 

Tiek parādīta izvēlne Skati. 

8 Noklikšķiniet uz Ikonas. 

Mapei tiek atgriezts tās noklusējuma skats. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 6, Failu kārtošana. 

Detalizētajā skatā var parādīt 

ne tikai kolonnas Nosaukums, 

Lielums, Tips un Modificēts, 

bet arī daudzas citas 

informācijas kolonnas. Izvēlņu 

joslā noklikšķiniet uz Skats un 

izvēlnē Skats noklikšķiniet uz 

Izvēlēties detaļas. Tiek 

parādīts dialoglodziņš 

Detalizētas informācijas 

izvēle. Dialoglodziņā 

Detalizētas informācijas 

izvēle atzīmējiet tām kolonnām 

atbilstošās izvēles rūtiņas, 

kuras vēlaties pievienot, un 

noklikšķiniet uz Labi. 
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Failu un mapju izveide 

Mapes var ērti izveidot rīkā Windows Explorer, turklāt nepastāv mapju skaita 

ierobežojums. Tāpēc ieteicams padomāt, kā vēlaties organizēt savas mapes. 

Atsevišķu mapi var izveidot katram lielajam projektam, katram klientam vai 

katram mēnesim — tas atkarīgs no jūsu vēlmēm organizēt krātuvi. Piemēram, 

SIA “Contoso” mārketinga direktors ir izveidojis atsevišķu mapi atpūtas 

kompleksam “AkVaiVai”. Šajā mapē ir sava apakšmape gan grafikai, gan Web 

lappusēm. 

Rīkā Windows Explorer var izveidot arī failus. Veidojot failus, tiek izveidots 

vietturis noteiktam saturam, piemēram, grafiskajam vai teksta failam, piešķirot 

tam nosaukumu. Pašu saturu var iekļaut vēlāk. Šis process ir pretējs biežāk 

izmantotajam failu izveides veidam, kur tiek startēta programma, piemēram, 

Piezīmjbloks, ievadīti dati, kas pēc tam tiek saglabāti faila veidā. 

Failu izveidei rīkā Windows Explorer, salīdzinot ar failu izveidi programmā, ir 

noteiktas priekšrocības. Tas notiek ātrāk, jo nav jāpalaiž atbilstošā programma, 

kā arī tiek izveidota failam nepieciešamā struktūra, sākotnēji nosakot tā 

nosaukumu un programmu, kas tiks izmantota, strādājot ar šo failu. Pirms 

dažiem mēnešiem SIA “Contoso” mārketinga direktors pieņēma darbā 

līgumdarbinieku, kam bija jāsagatavo daži reklāmas materiāli. Pirms 

līgumdarbinieks ķērās pie šī projekta īstenošanas, mārketinga direktors 

izveidoja nepieciešamos failus, lai pēc darba paveikšanas tos varētu sameklēt. 

Tās dažas minūtes, kas mārketinga direktoram bija nepieciešamas, lai jau 

iepriekš izveidotu failus, ietaupa viņa dārgo laiku vēlāk. 

Šajā uzdevumā jāizveido divas mapes: viena — atpūtas kompleksam 

“AkVaiVai”, bet otra — ārštata reklāmas tekstu autoram. Reklāmas tekstu 

autora direktorijā jāizveido rakstāmo failu čaulas. 

1 Ja rūts Mapes nav redzama, rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Mapes. 

Tiek parādīta rūts Mapes. 

2 Rūtī Mapes, ja nepieciešams, noklikšķiniet uz mapes Computer 

Fundamentals Practice, pēc tam uz mapes Part II un Lesson02. 

3 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Jauns. 

Tiek parādīta izvēlne Jauns. 

4 Izvēlnē Jauns noklikšķiniet uz Mape. 

Logā tiek parādīta jauna mape Jauna mape. 

5 Rakstiet AkVaiVai un nospiediet taustiņu Enter. 

Jaunā mape ir pārdēvēta. 

Padoms 

Mapi var izveidot arī, noklikšķinot ar peles labo pogu neaizņemtā mapes 

Computer Fundamentals Practice rūts vietā, īsinājumizvēlnē norādot uz 

Jauns un noklikšķinot uz Mape. 

Ieteicams ierobežot mapē 

iekļauto apakšmapju līmeņu 

skaitu. Parasti, ja mapēs ir 

vairāk par trijiem apakšmapju 

līmeņiem, nokļūšana līdz 

nepieciešamajam failam kļūst 

neparocīga — nemitīgi jāveic 

dubultklikšķi, lai pārvietotos 

no apakšmapes uz tās 

apakšmapi, līdz beidzot tiek 

sasniegts nepieciešamais 

fails. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 7, Mapes izveide. 
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6 Atkārtojiet 2.–5. darbību, lai izveidotu mapi Ralfa teksti. 

Logam jāizskatās līdzīgi kā ilustrācijā. 

 

7 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Ralfa teksti. 

Šī mape ir tukša. 

8 Izvēlnē Fails norādiet uz Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz Teksta 

dokuments. 

Logā tiek parādīts jauns fails Jauns teksta dokuments. 

9 Ierakstiet AkVaiVai lieliskas brivdienas.txt un nospiediet taustiņu 

Enter. 

Jaunais fails ir pārdēvēts. 

10 Noklikšķiniet neaizņemtā mapes vietā, lai noņemtu faila atlasi, un 

atkārtojiet 8. un 9. darbību, lai izveidotu citu failu Zelta rudens ar 

laivu.txt. 

Tagad mapē Ārštatnieka teksti ir divi tukši teksta faili. 

11 Veiciet dubultklikšķi uz Zelta rudens ar laivu. 

Dokuments tiek atvērts programmā Piezīmjbloks. 

12 Rakstiet Drīzumā būs pieejams plāns laivu braucienam gida 

pavadībā. 

13 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt, kas atrodas loga Piezīmjbloks 

augšējā labajā stūrī, un pēc tam uz Jā, lai saglabātu failā veiktās 

izmaiņas. 

Programmas Piezīmjbloks logs tiek aizvērts. 

14 Loga Ralfa teksti standarta pogu rīkjoslā divreiz noklikšķiniet uz 

pogas Uz augšu. 

Atkal tiek rādīts mapes Computer Fundamentals Practice saturs. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 8, Faila izveide. 

Parādiet studentiem, ka 

jānoklikšķina uz neaizņemtas 

loga Ralfa teksti labās puses 

daļas, nevis kreisajā pusē 

esošajā rūtī Mapes. 



II – 2.14 Datorzinību pamati 
 

Failu un mapju pārvietošana, 

kopēšana un pārdēvēšana 

Tāpat kā periodiski ir jāpārkārto drēbju skapji un atvilktnes, atklāsit, ka reizēm 

jāpārkārto arī faili un mapes. Piemēram, var rasties nepieciešamība failus no 

pašreizējās mapes pārvietot uz jaunizveidotu mapi vai kopēt mapi, lai 

saglabātos tās satura sākotnējā versija un būtu arī kopija, ar kuru eksperimentēt. 

Iespējams, kāds fails vai mape jāpārdēvē, lai nosaukums precīzāk atbilstu 

saturam. 

Failus un mapes var pārvietot un kopēt, izmantojot Windows Explorer izvēlnes 

Rediģēt komandu Pārvietot uz mapi un Kopēt mapē vai vienkārši velkot 

failu vai mapi no vienas vietas uz citu. Ja kādu failu vai mapi velkat uz citu 

vietu tajā pašā diskā, operētājsistēma Windows to pārvieto. Ja kādu failu vai 

mapi velkat no viena diska uz citu disku, operētājsistēma Windows to kopē. 

Lai pārdēvētu failu vai mapi, noklikšķiniet uz tās ar peles labo pogu un 

īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt. Tiek atlasīts faila nosaukums. 

Ierakstiet jauno faila nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter. Fails ir 

pārdēvēts. 

Lai varētu izvēlēties, vai velkamo failu vai mapi pārvietot vai kopēt, vilkšanai 

izmantojiet peles labo pogu. Kad atlaižat peles pogu, lai objektu nomestu, tiek 

parādīta īsinājumizvēlne. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Kopēt šeit vai uz 

Pārvietot šeit. 

Šajā uzdevumā jāvelk fails uz iepriekšējā uzdevumā izveidoto mapi AkVaiVai. 

Pēc tam mapē jākopē fails, izmantojot standarta pogu rīkjoslas pogu Kopēt. 

Beigās jāmaina faila nosaukums, lai tas precīzāk atbilstu tā saturam. Lai varētu 

izpildīt šo uzdevumu, vispirms jāveic iepriekšējais uzdevums. 

1 Mapē Part II, Lesson02 noklikšķiniet uz faila Adventure Brochure 

Text un velciet to uz mapi AkVaiVai. 

Pēc nelielas pauzes šis fails pazūd no mapes Lesson02. 

2 Veiciet dubultklikšķi uz mapes AkVaiVai. 

Šeit redzams fails Adventure Brochure Text. 

3 Standarta pogu rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atpakaļ. 

Tiek rādīta mape Lesson02. 

4 Noklikšķiniet uz faila Main Building. 

Šis fails tiek izmantots atpūtas kompleksa ―AkVaiVai‖ mārketinga 

materiālos. 

5 Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz pogas Kopēt mapē. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Kopēt vienumus. 

Ja failu vilkšanai no vienas 

mapes uz citu izmantojat 

peles labo pogu, to atlaižot, 

tiek parādīta īsinājumizvēlne 

ar opcijām, kas šo failu ļauj 

pārvietot uz jauno mapi vai 

tur kopēt. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 9, Faila vai mapes 

pārvietošana tajā pašā diskā. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 10, Faila vai 

mapes kopēšana tajā pašā 

diskā. 
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6 Sameklējiet mapi AkVaiVai, noklikšķiniet uz tās un pēc tam 

noklikšķiniet uz Kopēt. 

Dialoglodziņš Kopēt vienumus tiek aizvērts. Tā kā fails tika 

kopēts, mapē Lesson02 nekādas izmaiņas netiek veiktas. 

7 Veiciet dubultklikšķi uz mapes AkVaiVai. 

Tagad mapē AkVaiVai ir divi faili. 

8 Standarta pogu rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atpakaļ. 

Atkal tiek rādīta mape Lesson02. 

9 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila Pic00005 un 

īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt. 

Tiek atlasīts faila nosaukums. 

10 Ierakstiet Rudens laukos un nospiediet taustiņu Enter. 

Fails ir pārdēvēts. 

Vairāku failu atlasīšana 

Šajā nodarbībā jau uzzinājāt, ka vienu failu var atlasīt, noklikšķinot uz tā. 

Tomēr dažkārt ir jāatlasa vairāki faili. Piemēram, lai pārvietotu failu grupu vai 

vienlaikus izdrukātu vairākus failus. Vairākus failus var atlasīt divējādi: 

Taustiņš Shift + klikšķis — ja nepieciešamie faili sarakstā atrodas cits 

aiz cita, noklikšķiniet uz atlasāmās grupas pirmā faila, nospiediet 

un turiet nospiestu taustiņu Shift un noklikšķiniet uz atlasāmās 

grupas pēdējā faila. 

Ja pārdomājat un nevēlaties 

pārdēvēt failu, kamēr šī 

darbība nav pabeigta (pirms 

nospiežat taustiņu Enter vai 

noklikšķināt citur), nospiediet 

taustiņu Esc. Failam tiks 

atgriezts tā sākotnējais 

nosaukums. Ja pārdomāsit 

uzreiz pēc pārdēvēšanas, 

izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet 

uz Atsaukt pārdēvēšanu. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 11, Faila vai 

mapes pārdēvēšana. 

Norādiet, ka studenti var 

atlasīt faila nosaukumu arī, 

vienreiz noklikšķinot uz tā, lai 

izvēlē-tos, un pēc tam 

noklikšķinot vēlreiz, lai 

pārdēvētu failu. Starp šiem 

diviem klikšķiem jāietur 

pietiekami ilga pauze, lai 

Windows tos neuztvertu kā 

dubultklikšķi. 
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Taustiņš Ctrl + klikšķis — ja starp atlasāmajiem failiem sarakstā ir arī 

citi faili, nospiediet un, klikšķinot uz nepieciešamajiem failiem, turiet 

nospiestu taustiņu Ctrl. Ja atlasīts fails, kas atlasāmo failu grupā 

nav jāiekļauj, turiet nospiestu taustiņu Ctrl un noklikšķiniet uz šī 

faila, lai noņemtu tā atlasi. 

Failu un mapju dzēšana 

Lai arī diska vieta kļuvusi ievērojami lētāka, tā joprojām nav bezizmēra. 

Līdzīgi kā jebkuriem citiem ierobežotiem resursiem tā ir jātaupa, dzēšot 

nevajadzīgos failus un mapes. 

Dzēšot failu vai mapi, diskā tas netiek dzēsts līdzīgi kā dzēšgumija izdzēš ar 

zīmuli veiktās atzīmes. Tas vairāk līdzinās mantu notraukšanai grabažu 

atvilktnē. Galu galā, kad atvilktne piepildās, jūs to iztukšojat. Dažkārt lietas 

atvilktnē tiek iemestas kļūdas pēc, un tās ir jāizņem un jānovieto atpakaļ. 

Operētājsistēmā Windows šādu “grabažu atvilktni” sauc par Atkritni. Lai mapi 

vai failu nosūtītu uz atkritni, atlasiet to un nospiediet tastatūras taustiņu Delete. 

Noklikšķiniet uz Jā, lai apstiprinātu dzēšanu. Failu vai mapi uz atkritni var 

nosūtīt arī, noklikšķinot uz šī objekta, lai to atlasītu, pēc tam noklikšķinot ar 

peles labo pogu un īsinājumizvēlnē noklikšķinot uz opcijas Dzēst. Lai skatītu 

atkritnes saturu, veiciet dubultklikšķi uz tās darbvirsmas ikonas. Lai kādu 

objektu izņemtu no atkritnes un pārvietotu atpakaļ uz tā sākotnējo atrašanās 

vietu diskā, noklikšķiniet uz šī objekta, lai to atlasītu, un pēc tam loga Atkritne 

kreisajā pusē noklikšķiniet uz opcijas Atjaunot šo vienumu. Lai 

neatgriezeniski izdzēstu atkritnē ievietotu vienumu, noklikšķiniet uz tā un 

izvēlnē Fails noklikšķiniet uz opcijas Dzēst. (Var arī uz nepieciešamā vienuma 

noklikšķināt ar peles labo pogu un izvēlnē, kas tiek parādīta, izvēlēties Dzēst.) 

Dialoglodziņā noklikšķiniet uz Jā, lai apstiprinātu dzēšanu. Lai neatgriezeniski 

izdzēstu visu atkritnes saturu, loga Atkritne kreisajā pusē noklikšķiniet uz 

opcijas Iztukšot Atkritni. 

Svarīgi! 

Neatgriezenisko atkritnē ievietotā faila vai mapes dzēšanu nevar atcelt. 

Tāpēc, iztukšojot atkritni, esiet uzmanīgs. Turklāt jums jāzina, ka, disketē 

un tīklā dzēšot failus un mapes, tiek veikta neatgriezeniskā dzēšana — uz 

atkritni nekas netiek sūtīts. 

Šajā uzdevumā jādzēš fails un mape, un pēc tam atkritnē jāveic dzēstās mapes 

atjaunošana tās sākotnējā atrašanās vietā. 

1 Ja nepieciešams, atveriet mapi Lesson02. 

2 Noklikšķiniet uz faila To Do List un nospiediet savas tastatūras 

taustiņu Delete. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Failu dzēšanas apstiprināšana. 

3 Noklikšķiniet uz Jā, lai apstiprinātu dzēšanu. 

Ja dzēšat tīkla diskā 

saglabātu failu vai mapi, 

objekts tiek dzēsts 

neatgriezeniski — to nevarēs 

atjaunot. Tīkls parasti ir 

iestatīts tā, lai jūs varētu 

dzēst tikai tos failus un 

mapes, ko pats esat 

izveidojis, vai koplietojamos 

failus, kuriem jums ir pilna 

piekļuve. 

Dzēsiet failu To Do List un 

pēc tam atveriet atkritni, lai 

studentiem parādītu, kur 

atrodas dzēstais fails. 

Aizveriet logu Atkritne, ar 

peles labo pogu noklikšķiniet 

uz atkritnes un noklikšķiniet 

uz Rekvizīti. Parādiet 

studentiem izvēles rūtiņu 

Nepārvietot failus uz 

Atkritni (zīmnē Globāli, ja ir 

vairāki diski), kas ļauj failus 

nepārvietot uz atkritni, un 

noklikšķiniet uz Atcelt. 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 12, Faila vai 

mapes dzēšana. 

Ja esat pārliecināts, ka 

atkritnē esošie faili nebūs 

vajadzīgi, tos var 

neatgriezeniski dzēst, 

neatverot atkritni. Lai to 

paveiktu, noklikšķiniet ar 

peles labo pogu uz atkritnes 

un īsinājumizvēlnē 

noklikšķiniet uz Iztukšot 

Atkritni. 
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Fails tiek dzēsts no praktiskās apmācības mapes Lesson02. 

4 Noklikšķiniet uz mapes Ralfa teksti, nospiediet savas tastatūras 

taustiņu Delete un pēc tam noklikšķiniet uz Jā, lai apstiprinātu 

dzēšanu. 

Mape Ralfa teksti tiek dzēsta no mapes Lesson02. 

5 Noklikšķiniet uz ātrās palaišanas joslas pogas Parādīt darbvirsmu. 

Tiek parādīta darbvirsma. 

6 Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas Atkritne. 

Tiek parādīta atkritne. 

7 Noklikšķiniet uz mapes Ralfa teksti. 

Mape tiek atlasīta, un loga Atkritne kreisās puses sadaļā 

Detalizēti tiek parādīta informācija par šo mapi. 

8 Loga kreisajā pusē noklikšķiniet uz opcijas Atjaunot šo vienumu. 

Pēc īsa brīža mape Ralfa teksti pazūd no atkritnes. 

9 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt loga Atkritne augšējā labajā stūrī. 

Atkritne tiek aizvērta. 

10 Noklikšķiniet uz uzdevumjoslas pogas Lesson02. 

Atkal tiek parādīts logs Lesson02, kurā ir atjaunota mape Ralfa 

teksti. 

11 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Ralfa teksti. 

Redzams, ka atjaunoti arī tajā esošie faili, kas tika dzēsti kopā ar šo 

mapi. 

12 Noklikšķiniet uz loga Ralfa teksti augšējā labajā stūrī esošās pogas 

Aizvērt. 

Logs tiek aizvērts, un atkal tiek rādīta darbvirsma. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā uzzinājāt, kā pārvaldīt failus un mapes. Uzzinājāt par rīku 

Windows Explorer un to, kā atrast noteiktu failu. Iemācījāties kārtot failus un 

drukāt failu bez tā atvēršanas. Noskaidrojāt arī, kā izveidot, pārvietot, kopēt un 

pārdēvēt failus un mapes. Visbeidzot uzzinājāt, kā izmantot atkritni, lai 

atbrīvotos no nevajadzīgajiem failiem un mapēm. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

Aizveriet visus atvērtos logus. Jābūt redzamai darbvirsmai. 

Ja neturpināt nodarbības: 

1 Aizveriet visus atvērtos logus un uzdevumjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Sākt.  

2 Izvēlnē Sākt noklikšķiniet uz Beidzēt. Ja nepieciešams, Windows 

beidzēšanas dialoglodziņā noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas un 

sarakstā noklikšķiniet uz Beidzēšana. Pēc tam noklikšķiniet uz 

Labi. (Windows XP datorā, kas nav tīklā, noklikšķiniet uz pogas 

Parādiet slaidu 02 

Pārvaldība 13, Dzēsta faila 

vai mapes atjaunošana. 

Ja esat ieplānojis studentiem 

likt izpildīt praktiskos 

uzdevumus, nelieciet tiem 

izpildīt šīs darbības, pirms nav 

veikti praktiskie uzdevumi. 
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Sākt, pēc tam noklikšķiniet uz Izslēgt datoru un dialoglodziņā, kas 

tiek parādīts, noklikšķiniet uz opcijas Izslēgt.) 

3 Pēc Windows beidzēšanas izslēdziet datoru un, ja nepieciešams, 

visas pārējās aparatūras ierīces. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kādi ir divi vispopulārākie veidi, kā var pārvietoties pa mapēm 

operētājsistēmā Windows XP? 

2 Kā atvērt failu? 

3 Kāda tipa failiem ir paplašinājums .mdb? Bet paplašinājums .wav? 

4 Kādas speciālās rakstzīmes nedrīkst iekļaut faila nosaukumā? 

5 Kādu taustiņu kombināciju izmanto, lai atlasītu tādu failu grupu, kas 

sarakstā atrodas cits aiz cita? Bet tādu failu grupu, kas sarakstā 

neatrodas cits citam blakus? 

6 Jūs pārdēvējāt failu un tūlīt pat izlēmāt, ka faila nosaukums tomēr 

nav īsti labs. Kā rīkosities? 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Šajā uzdevumā jāizveido saspiesta mape. Vispirms atlasiet mapē 

iekļaujamos failus. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītajiem 

failiem un īsinājumizvēlnē norādiet uz Kam nosūtīt. Visbeidzot noklikšķiniet 

uz Saspiestā (tilpsaspiestā) mape. 

2. uzdevums. Šajā uzdevumā jāizpēta Windows XP tiešsaistes atbalsta 

iespējas. (Piezīme. Šī uzdevuma paveikšanai nepieciešams savienojums ar 

internetu, kas darbojas.) Noklikšķiniet uz pogas Sākt un pēc tam uz Palīdzība 

un atbalsts. Sadaļā Izvēlieties palīdzības tēmu noklikšķiniet uz Windows 

pamati. Izpētiet vairākas tiešsaistes apmācības tēmas, ieskaitot informāciju par 

jaunākās Windows versijas uzturēšanu. 
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Programma Word: 
darba sākšana 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Startēt programmu Word. 

 Atpazīt programmas Word loga komponentus. 

 Ievadīt dokumentā tekstu. 

 Saglabāt dokumentu. 

 Aizvērt dokumentu un beigt darbu ar programmu Word. 

Vēl tikai pirms dažiem gadiem sarakste notika ar papīra un zīmuļu, pildspalvu 

vai rakstāmmašīnu palīdzību. Tomēr ir beigušies tie laiki, kad bija 

nepieciešama tinte labošanai, tika svītroti vārdi un papīrgrozs bija pārpildīts ar 

saburzītiem papīra gabaliem. Mūsdienās vairākums personiskās un lietišķās 

sarakstes notiek, izmantojot datorus. Turklāt vairākumā gadījumos datorā tiek 

izmantota tekstapstrādes programma, kas atvieglo precīzāku dokumentu 

izveidi. 

Viena no šādām tekstapstrādes programmām ir Microsoft
®

 Word. Ar Microsoft 

Word palīdzību var ātri un ērti izveidot memorandus, faksus, atskaites, 

vēstules, diagrammas un biļetenus. Vēl dokumentos var iekļaut grafiku, kā arī 

izmantot citas Microsoft Office 2003 programmas, lai Word dokumentā 

importētu datus. Programma Word ir ne tikai ērts laika taupīšanas rīks, — tajā 

pirms dokumenta drukāšanas var arī pārbaudīt pareizrakstību un veikt 

nepieciešamās izmaiņas. Atskaites, vēstules un citi dokumenti vairs nav pilnībā 

jāpārraksta tikai tāpēc, ka ieviesusies kāda kļūda. Programma Word ļauj ātri 

veikt labojumus un iegūt profesionāla izskata dokumentu bez smērējumiem 

(turklāt vairs nav tik bieži jātukšo papīrgrozs). 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā startēt programmu Word un kā beigt darbu ar to, 

kā atrast dažādus Word loga komponentus, piemēram, izvēlņu joslu un 

rīkjoslu. Uzzināsit, kas pieejams uzdevumrūtī, pamēģināsit dokumentā ievadīt 

tekstu, kā arī saglabāsit savu dokumentu. Lai izpildītu šajā nodarbībā minētās 

darbības, izveidosit savus praktiskās apmācības failus. 

Programmas Word startēšana 

Programma Word tiek startēta, noklikšķinot uz pogas Sākt, kas atrodas 

Microsoft Windows uzdevumjoslas kreisajā malā (vai augšdaļā). Pēc 

programmas Word startēšanas tā tiek rādīta savā logā ar atvērtu jaunu tukšu 

dokumentu. Logs ir ekrāna daļa, kas tiek izmantota programmas vai 

dokumenta rādīšanai. Visiem logiem ir kopēji komponenti, ieskaitot ritjoslas un 

rīkjoslas. Par programmas Word loga komponentiem vairāk uzzināsit mazliet 

1. NODARBĪBA 

Rīkjosla ir tādu pogu grupa, kas 

domātas komandu izpildei. 

Piemēram, zīmēšanas rīkjoslā 

ir iekļautas pogas, kuras var 

izmantot attēlu zīmēšanai un 

formatēšanai. 

Uzdevumjosla ir josla ekrāna 

pašā lejā. Lai atvērtu 

uzdevumjoslā pieejamās 

lietojumprogrammas, tiek 

izmantots peles rādītājs. 
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vēlāk šajā pašā nodarbībā. Dokuments ir atsevišķs darbs, kas izveidots, 

izmantojot kādu programmu. 

Citiem vārdiem sakot, programmas Word logs un katrs atvērtais dokuments 

tiek rādīts atsevišķā logā. Programmu Word var izmantot vairāku dokumentu 

atvēršanai (tāpēc ir vairāki dokumentu logi) vienlaikus. Dokumenta loga 

izmērus var mainīt, turklāt to var arī minimizēt. Minimizējot dokumenta logu, 

tas tiek samazināts līdz Windows uzdevumjoslas pogai. Dokuments joprojām ir 

atvērts; tas tikai netiek rādīts. 

Programmas Word logā iekļauti grafiskie komponenti — izvēlnes, rīkjoslas, 

pogas u.c. —, kas palīdz izmantot šo lietojumprogrammu. Ja apgūsit šos 

programmas Word loga komponentus, tad, veidojot un rediģējot dokumentus, 

var ietaupīt laiku. 

 

Šajā uzdevumā jāizmanto poga Sākt, lai atvērtu programmu Word. 

1 Noklikšķiniet uz pogas Sākt, kas atrodas Windows uzdevumjoslas 

kreisajā malā (vai augšpusē). Uzdevumjosla parasti atrodas ekrāna 

apakšmalā. (Tā var būt arī ekrāna augšmalā vai kādā no sānu 

malām.) 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. 

2 Izvēlnē Sākt norādiet uz Visas programmas. 

Tiek parādīta apakšizvēlne Visas programmas. 

3 Apakšizvēlnē Visas programmas noklikšķiniet uz Microsoft 

Word. 

Tiek startēta programma Word. 

Šajā attēlā varat redzēt, ka 

standarta un formatēšanas 

rīkjoslas atrodas dažādās 

rindās, lai tās būtu pilnībā 

redzamas. 
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Padoms 

Tā vietā, lai klikšķinātu uz pogas Sākt, norādītu uz Visas programmas un 

klikšķinātu uz nepieciešamās programmas, laika taupīšanas nolūkā var 

izveidot darbvirsmas saīsni. Lai startētu atbilstošo programmu, vienkārši 

jāveic dubultklikšķis uz saīsnes ikonas. Lai izveidotu darbvirsmas saīsni uz 

programmu Word, noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz Visas 

programmas, norādiet uz Microsoft Word un, turot nospiestu taustiņu Ctrl, 

velciet šo Microsoft Word ikonu uz darbvirsmu. Lai atvērtu programmu 

Word, veiciet dubultklikšķi uz Word saīsnes ikonas. 

Iepazīšanās ar programmas Word logu 

Daudzi programmas Word loga komponenti ir līdzīgi kā citām Windows 

programmām. Attēlā redzami programmas Word loga elementi, bet tālāk 

sniegts katra elementa apraksts. 

 

Virsrakstjosla — loga vai dialoglodziņa zona, kur tiek rādīts pašreizējā 

dialoglodziņa vai lietojumprogrammas un pašreizējā dokumenta nosaukums. Tā 

atrodas loga augšmalā. 

Izvēlņu josla — zona, kur uzskaitīti programmā Word pieejamo izvēlņu 

nosaukumi. Izvēlne ir tādu saistītu komandu kolekcija, kur var veikt izvēli. 

Izvēlņu josla atrodas tieši zem virsrakstjoslas. 

Uz darbvirsmas saīsni norāda 

ikona ar izliektu bultiņu, kas 

atrodas kreisajā stūrī. Saīsni 

var izveidot, ar peles labo pogu 

noklikšķinot uz nepieciešamās 

pogas-ikonas un noklikšķinot 

uz Izveidot saīsni. Saīsnes 

ikonu var pārvietot uz 

darbvirsmu, velkot to uz 

nepieciešamo vietu. 
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Standarta rīkjosla — rīkjosla, kas sniedz ātru piekļuvi bieži lietojamām 

rediģēšanas funkcijām. Piemēram, uz standarta rīkjoslas pogas, kas tiek 

izmantota dokumenta saglabāšanai, ir disketes ikona. Standarta rīkjosla atrodas 

tieši zem izvēlņu joslas. 

Formatēšanas rīkjosla — rīkjosla, kas sniedz ātru piekļuvi bieži lietojamām 

formatēšanas funkcijām. Pogu nosaukumi tiek rādīti kā ekrāna padomi, kad 

peles rādītāju novietojat virs šīm pogām. 

Iespraušanas punkts — mirgojoša vertikāla līnija dokumenta logā, kas norāda 

vietu, kur tiks parādīta nākamā ar tastatūru ievadītā rakstzīme (jebkurš 

atsevišķs burts, cipars, atstarpe, tabulācijas rakstzīme, lappuses pārtraukums, 

rindkopas atzīme vai simbols, ko var ievadīt dokumentā). 

Atlases zona — zona starp loga kreiso malu un teksta rindiņas kreiso malu. 

Peles rādītājs atlases zonā tiek novietots, lai atlasītu visu teksta rindiņu. 

Rādītājs, to novietojot atlases zonā, pārvēršas par bultiņu, kas vērsta pa labi. 

Mērjosla — ekrāna skala ar centimetru vai citu mērvienību atzīmēm, kurā var 

mainīt rindkopas atkāpi, atiestatīt lappuses piemali (tukšo zonu starp papīra 

malu un tekstu), kā arī pielāgot kolonnu platumu. Mērjosla atrodas zem 

rīkjoslām. 

Ritjoslas — joslas, kas tiek izmantotas dokumenta skata pārvietošanai. 

Vertikālā ritjosla atrodas loga labajā malā, bet horizontālā — loga lejasdaļā 

tieši virs statusa joslas. 

Navigācijas pogas — pogas, kas tiek izmantotas skata pārvietošanai lielā 

dokumentā. Šīs pogas ir novietotas uz vertikālās ritjoslas. 

Statusa josla — josla programmas loga apakšmalā, kurā tiek rādīti pašlaik 

atlasītā teksta skaidrojumi. 

Poga Minimizēt — poga, kas logu samazina līdz Windows uzdevumjoslas 

pogai. Tā tiek rādīta kā poga ar horizontālu līniju un ir iekļauta trīs pogu grupā 

loga augšējā labajā stūrī. 

Poga Maksimizēt/Atjaunot uz leju — poga, kas pārslēdz (ieslēdz vai izslēdz 

kādu opciju ikreiz, kad tā tiek atlasīta) starp loga rādīšanu maksimālos izmēros 

un loga iepriekšējo izmēru atjaunošanu. Tā ir iekļauta trīs pogu grupā loga 

augšējā labajā stūrī. 

Poga Aizvērt — poga, kas aizver pašlaik atvērto logu vai lietojumprogrammu. 

Tā ir iekļauta trīs pogu grupā loga augšējā labajā stūrī. 

Ekrāna padoms — palīdzības elements, kas parāda pogas vai ekrāna elementa 

nosaukumu, kad peles rādītājs uz brīdi tiek novietots virs rīkjoslas pogas vai 

ekrāna elementa. 

Pēc noklusējuma programma 

Word 2003 standarta un 

formatēšanas rīkjoslas 

novieto vienā rindā zem 

izvēlņu joslas, lai taupītu logā 

pieejamo vietu. Ja standarta 

un formatēšanas rīkjoslas 

atrodas vienā rindā, visas 

pogas nav redzamas, bet 

neredzamajām pogām var 

piekļūt, noklikšķinot uz 

lejupvērstās bultiņas Vairāk 

pogu, kas atrodas rīkjoslas 

beigās. 

Standarta un formatēšanas 

rīkjoslas var novietot katru 

savā rindā. Novietojiet peles 

rādītāju virs pārvietošanas 

tura formatēšanas rīkjoslas 

kreisajā malā. Rādītājam 

jāpārvēršas par pārvietošanas 

rādītāju (četrvirzienu bultiņu). 

Tad velciet rīkjoslu uz leju, 

līdz tā tiek rādīta savā rindā. 

(Vertikālais vilkšanas turis ir 

gaiši pelēka vertikāla līnija, 

kas redzama katras rīkjoslas 

kreisajā malā.) 
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Uzdevumrūts — programma Word vispārēji veicamu uzdevumu komandas 

izkārto uzdevumrūtī, kas ir neliels logs blakus dokumentam un tiek atvērts, kad 

tas ir nepieciešams. Piemēram, startējot programmu Word, tiek rādīta 

uzdevumrūts Izveidot jaunu dokumentu, kurā iekļautas dokumentu atvēršanas 

un izveides komandas. Izmantojiet šo uzdevumrūti, lai atvērtu jau saglabātu vai 

tukšu dokumentu, izveidotu tādu dokumentu, kura pamatā būtu cits dokuments, 

vai izveidotu dokumentu no veidnes (fails, kurā iekļauti struktūras un stila 

iestatījumi, kas palīdz izveidot noteikta veida dokumentu, piemēram, 

memorandu vai CV). Jebkuru uzdevumrūti var pēc vajadzības parādīt vai 

paslēpt. Ja vēlaties izmantot kādu uzdevumrūti, bet tā netiek rādīta, varat 

manuāli parādīt uzdevumrūti un uzdevumrūts izvēlnē Citas uzdevumrūtis 

izvēlēties nepieciešamo uzdevumrūti. Ja uzdevumrūts vairs nav nepieciešama, 

to var paslēpt, lai programmas logā atbrīvotu tik ļoti nepieciešamo ekrāna vietu. 

Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Uzdevumrūts; noklikšķinot uz šīs komandas, 

uzdevumrūts tiek paslēpta, ja tā tiek rādīta, vai tiek parādīta, ja ir bijusi 

paslēpta. 

Padoms 

Uzdevumrūts tiek atvērta ikreiz, kad startējat programmu Word, bet 

aizvērta, kad atverat kādu dokumentu. Ja nevēlaties, lai, startējot 

programmu Word, tiktu rādīta uzdevumrūts, notīriet tās izvēles rūtiņu 

Parādīt, sākot darbu. 

Lodziņš Palīdzība: ieraksti jaut. — tekstlodziņš lapas augšējā labajā stūrī, 

kurā var ievadīt kādu vārdu, frāzi vai jautājumu. Pēc tam šis teksts tiek 

izmantots, programmas Word palīdzības tēmās meklējot informāciju.  

Šajā uzdevumā dažām pogām un ekrāna elementiem jāparāda ekrāna padomi, 

lai mazliet vairāk uzzinātu par programmas Word iespējām. 

1 Novietojiet uz dažām sekundēm peles rādītāju virs pogas Jauna 

faila noklusējums, bet neklikšķiniet. 

Tiek parādīts neliels dzeltens ekrāna padoms, kurā rakstīts Jauna 

faila noklusējums. 

 

2 Novietojiet peles rādītāju virs standarta rīkjoslas pogas Saglabāt. 

Tiek parādīts neliels dzeltens ekrāna padoms, kurā rakstīts 

Saglabāt. 
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3 Novietojiet peles rādītāju virs vertikālās ritjoslas apakšējā daļā 

esošās pogas Iepriekšējā lappuse. 

Novietojot peles rādītāju virs pogas Iepriekšējā lappuse, tiek 

parādīts ekrāna padoms. 

 

4 Novietojiet peles rādītāju virs vertikālās ritjoslas apakšējā daļā 

esošās pogas Nākamā lappuse. 

Novietojot peles rādītāju virs šīs pogas, tiek parādīts ekrāna 

padoms. 

 

5 Novietojiet peles rādītāju virs statusa joslas pogas PĀR. 

Tiek parādīts neliels dzeltens ekrāna padoms, kurā rakstīts 

Pārrakstīšanas režīms. 

 

Teksta ievadīšana 

Dokumenta izveide tiek sākta, vienkārši rakstot tekstu. Kad dokumentā ievadāt 

tekstu, katras rindiņas beigās nav jāspiež taustiņš Enter. Programmas Word 

vārdu aplaušanas līdzeklis automātiski aplauž tekstu, pārnesot to uz nākamo 

rindiņu ikreiz, kad iespraušanas punkts sasniedz labo piemali. Programmas 

Word aplaušanas līdzeklis izveido tādus teksta rindiņu pārtraukumus, lai 

piemalēs nebūtu teksta; jums nav jāievada stingrā atgrieze. Taustiņš Enter 

jānospiež tikai tad, ja vēlaties sākt rakstīt jaunā rindkopā vai iespraust tukšu 

rindiņu. Programmā Word pēc noklusējuma tiek lietotas 3,17 cm (1,25 collas) 

piemales no kreisās un labās puses un 2,54 cm (1 collas) piemales no 

augšmalas un apakšmalas; bet, ja nepieciešams, lappuses piemaļu iestatījumus 

var mainīt.  

Pārrakstīšanas režīmā esošais 

teksts tiek dzēsts un aizstāts ar 

tekstu, ko rakstāt. Vairāk par 

pārrakstīšanas režīma pogu 

uzzināsit 2. nodarbībā 

“Dokumenta rediģēšana”. 
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Rakstot tekstu, tiek pārvietots iespraušanas punkts, kas norāda nākamās 

rakstzīmes atrašanās vietu. Ja kļūdāties, spiediet atpakaļatkāpes taustiņu, lai 

dzēstu rakstzīmes pa kreisi no iespraušanas punkta, vai spiediet taustiņu Delete, 

lai dzēstu rakstzīmes pa labi no iespraušanas punkta. 

Šajā uzdevumā dokumentā jāievada teksts, lai redzētu, kā darbojas programmas 

Word vārdu aplaušanas līdzeklis. 

1 Tukšā dokumentā, kas pašlaik tiek rādīts, rakstiet SIA “Contoso”. 

(Tukšs dokuments tiek atvērts, startējot programmu Word.) 

2 Ievadiet punktu un nospiediet atstarpes taustiņu. 

3 Turpiniet rakstīt šādu tekstu:  

tika dibināta 1990. gadā, lai nodrošinātu vietu, kur profesionāli 

sabiedrisko attiecību konsultanti no visas valsts varētu 

satikties un apmainīties viedokļiem par vispārējiem 

uzņēmējdarbības jautājumiem, kas ietekmē viņu profesijas un 

prasmju attīstību. 

Dokumenta logā tiek rādīts teksts, ko rakstāt, un tas tiek aplauzts 

uz nākamo rindiņu brīdī, kad iespraušanas punkts sasniedz labo 

piemali. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Dokumenta saglabāšana 

Ievadītais teksts tiek glabāts datora atmiņā, kas ir pagaidu krātuve. Lai failu 

paturētu turpmākai izmantošanai, dokuments ir jāsaglabā cietajā diskā. Fails ir 

to saistīto datu vai informācijas kolekcija, kam ir piešķirts noteikts nosaukums 

un kas glabājas diskā. Lai dokumentu paturētu paliekoši, tas ir jāsaglabā cietajā 

diskā. Pretējā gadījumā, beidzot darbu ar programmu Word, dokuments tiek 

dzēsts. Dokumentu var saglabāt, standarta rīkjoslā noklikšķinot uz pogas 

Saglabāt. Saglabājot dokumentu, piešķiriet tam unikālu faila nosaukumu, lai 

vēlāk šo dokumentu atkal varētu izmantot. 

Dokumentu saglabājot pirmoreiz, tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā, lai 

jūs dokumentam varētu piešķirt nosaukumu un ievietotu to kādā mapē. Mape ir 

konteiners, kurā var glabāt un organizēt dokumentus, programmas, grafiku un 

failus, un to norāda failu mapes ikona. Ja dokumentā veicat izmaiņas un 

vēlaties tās saglabāt, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un tiek saglabāta 

dokumenta jaunākā versija, bet dialoglodziņš Saglabāt kā netiek parādīts. 

Pirmajā attēlā vārda 

sabiedrisko sākums pirmais 

burts atrodas pirmajā rindiņā. 

Otrajā attēlā redzams, ka, 

rakstot pārējo šī vārda daļu, 

programma Word to aplauž, 

pārvietojot uz nākamo rindiņu. 

Lai iespraušanas punktu 

novietotu esošas teksta 

rindiņas beigās, noklikšķiniet 

aiz ievadītā teksta. 

Vai ievērojāt sarkanu vai zaļu 

viļņotu sava teksta 

pasvītrojumu? Neuztraucieties. 

Programma Word vienkārši 

palīdz veikt dokumenta 

korektūru. 
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Faila nosaukumā var būt līdz pat 255 rakstzīmēm. Pirmoreiz saglabājot failu, 

programma Word kā faila nosaukumu lieto pirmos dokumenta vārdus līdz 

pirmajai pieturzīmei vai rindiņas pārtraukumam. Programmas Word 

noklusējuma faila nosaukumu var dzēst, lai failam piešķirtu savu nosaukumu. 

Tā kā jums ir atvēlēta vieta 255 rakstzīmēm, centieties failu nosaukumus veidot 

pēc iespējas aprakstošākus. Neskaidra un noslēpumaina faila nosaukuma 

piemērs ir Jautājumi. Iespējams, neatminēsities, kas tie par jautājumiem vai 

kam tie domāti. Labāks faila nosaukums būtu Dabas mācības trešās 

nodarbības jautājumi. Saglabājot failu, tā nosaukumā nedrīkst iekļaut nevienu 

no šīm rakstzīmēm: * \ / < > ? : ; “ 

Šajā uzdevumā jaunais dokuments jāsaglabā cietajā diskā, un pēc izmaiņu 

veikšanas tas ir jāsaglabā vēlreiz. 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt, lai atvērtu 

dialoglodziņu Saglabāt kā.  

 

 

2 Laukā Faila nosaukums ierakstiet Buklets 01. 

3 Noklikšķiniet uz Kur saglabāt lejupvērstās bultiņas un noklikšķiniet 

uz cietā diska ikonas. 

4 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Word Processing Practice. 

Laukā Kur saglabāt tiek rādīts teksts Word Processing Practice, 

un dialoglodziņā tiek rādīts mapes Word Processing Practice 

saturs. 

5 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Lesson01. 

Tiek atvērta mape Lesson01. 

6 Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Fails tiek saglabāts cietajā diskā ar jauno nosaukumu, kas tagad 

tiek rādīts programmas Microsoft Word virsrakstjoslā. 

Ievērojiet, ka laukā Faila 

nosaukums ir atlasīts teksts 

Contoso. Sākot rakstīt jaunu 

tekstu, atlasītais teksts tiek 

dzēsts. 

Var noklikšķināt arī uz lodziņa 

Kur saglabāt, lai parādītu 

resursu (piemēram, cietais 

disks, diskete vai tīkla disks) un 

pieejamo mapju sarakstu. 

Dialoglodziņa Saglabāt kā 

vietu josla piedāvā ērtu piekļuvi 

vispārēji lietojamām failu 

saglabāšanas un uzglabāšanas 

vietām. Vietu josla ļauj piekļūt 

arī jūsu interneta vietu izlases 

sarakstam, kā arī nesen atvērto 

dokumentu sarakstam (mapē 

Mani nesenie dokumenti). 

Aktīvā dokumenta kopiju var 

saglabāt ar citu nosaukumu vai 

citā atrašanās vietā. Tas var 

noderēt, ja dokumenta izveidei 

par pamatu izmantojat citu 

dokumentu vai ja pirms izmaiņu 

veikšanas vēlaties izveidot 

sākotnējā dokumenta kopiju. 
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7 Noklikšķiniet pirmās rindkopas beigās, lai tur ievietotu iespraušanas 

punktu. 

8 Nospiediet atstarpes taustiņu un rakstiet šo teikumu: 

Tikšanās notiek ik mēnesi, un to laikā pieredzējuši vieslektori 

sniedz aktuālu un derīgu informāciju. 

9 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Programma Word saglabā dokumentu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Padoms 

Programma Word saglabā dokumentus, lai varētu veikt atkopšanu 

gadījumos, kad programma pārstāj reaģēt vai notiek strāvas padeves 

pārtraukums. Uzdevumrūtī Dokumentu atkopšana tiek uzskaitīti visi 

atkoptie dokumenti, un jūs varat šos dokumentus atvērt, skatīt labojumus, 

kā arī salīdzināt atkoptās versijas. Programma Word izmaiņas atkopšanas 

failā saglabā, pamatojoties uz automātiskās atkopšanas opcijā norādīto 

laika periodu. Lai ieslēgtu automātiskās atkopšanas opciju un norādītu laika 

periodu, pēc kura jāveic saglabāšana, izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas, 

noklikšķiniet uz zīmnes Saglabāt, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt 

automātiskās atkopšanas informāciju ik, norādiet laika periodu un 

noklikšķiniet uz Labi. 

Dokumenta aizvēršana un iziešana no 

programmas Word 

Kad fails ir saglabāts cietajā diskā, ekrānā to var dzēst, aizverot dokumenta 

logu vai beidzot darbu ar programmu Word. Ja dokuments nav saglabāts, 

programma Word pirms loga aizvēršanas piedāvā šo failu saglabāt. 

Lai dokumentu logā nodzēstu dokumentu, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz 

Aizvērt vai ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Aizvērt. 

Aizverot pašreizējā dokumenta logu, programma Word turpina darboties. 

Izvēlnē Fails noklikšķinot uz Iziet, tiek beigts darbs ar programmu Word. 

Ja programmā Word ir atvērts viens dokuments, Word loga augšējā labajā stūrī 

tiek rādītas divas pogas Aizvērt. Uz katras no šīm pogām ir simbols X, un 

viena atrodas virs otras. Zemākā poga Aizvērt tiek izmantota pašreiz atvērtā 

dokumenta aizvēršanai, bet augšējā poga Aizvērt tiek izmantota, lai aizvērtu 

dokumentu un izietu no programmas Word. 

Startējot programmu Word, tās logā tiek rādīts tukšs dokuments. Kad esat 

saglabājis un aizvēris šo jauno dokumentu, programma Word paliek atvērta, bet 

tās logā netiek automātiski parādīts jauns tukšs dokuments, kā tas notika, 

startējot programmu Word. Lai izveidotu jaunu dokumentu, standarta rīkjoslā ir 

jānoklikšķina uz pogas Jauna faila noklusējums. 
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Šajā uzdevumā ir jāaizver pašreizējais dokuments, jāiziet no programmas Word 

un programma Word jāstartē vēlreiz. 

1 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Dokuments tiek aizvērts, un programma Word paliek atvērta bez 

neviena dokumenta. 

2 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Iziet. 

Programma Word tiek aizvērta. 

3 Lai restartētu programmu Word, operētājsistēmas Windows 

uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz Visas 

programmas un noklikšķiniet uz Microsoft Word. (Microsoft 

Word var izvēlēties arī izvēlnes Sākt pirmajā kolonnā.) 

Tiek startēta programma Word. 

4 Uzdevumrūtī Izveidot jaunu dokumentu noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. 

Atstājiet jauno Word dokumentu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā uzzinājāt, kā startēt programmu Word un kā beigt darbu ar to, 

kā izmantot rīkjoslas, kā ievadīt tekstu un saglabāt dokumentu, kā arī to, kā 

aizvērt un atvērt dokumentu. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

■ Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt, lai aizvērtu failu. Ja tiek 

piedāvāts saglabāt izmaiņas, noklikšķiniet uz Nē. 

Programma Word aizver failu, nesaglabājot tajā veiktās izmaiņas. 

Ja neturpināt nodarbības: 

1 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt, lai aizvērtu failu. Ja tiek 

piedāvāts saglabāt izmaiņas, noklikšķiniet uz Nē. 

Programma Word aizver failu, nesaglabājot tajā veiktās izmaiņas. 

2 Programmas Word loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. 

Programma Word tiek aizvērta. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kā saglabāt pašreizējā dokumenta kopiju, nemainot oriģinālo 

versiju? 

2 Aprakstiet divus veidus, kā var aizvērt dokumentu. 

3 Kas notiek, noklikšķinot uz pogas ar simbolu X, kas atrodas Word 

loga augšējā labajā stūrī? 

4 Kā atdalīt standarta un formatēšanas rīkjoslas? 

5 Kam tiek izmantota izvēlne Sākt? 
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Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Ja nepieciešams, startējiet programmu Word. Atveriet 

programmu Word, izmantojot izvēlni Sākt. Tukšā dokumentā izmantojiet 

iespēju noklikšķināt un rakstīt, lai tajā iekļautu tālāk minēto virsrakstu, 

centrējot to un atstājot virs tā apmēram ceturtdaļu no lapas garuma (skatā 

Skatīt lappusi veiciet dubultklikšķi tajā vietā, kur vēlaties rakstīt):  

Atgādinājumi par izdevumu atskaiti 

Vēlreiz izmantojiet iespēju noklikšķināt un rakstīt, lai zem virsraksta novietotu 

pa kreisi līdzinātu rindkopu. Rakstiet šādu informāciju: 

Aizpildot savas izdevumu atskaites, neaizmirstiet pievienot 

kvīšu oriģinālus, pierakstīt sākuma un beigu kilometrāžas 

datus, kā arī atsevišķi reģistrēt viesnīcas rēķinā iekļautos 

izdevumus, tos atšifrējot. Šo prasību neievērošana ir 

visbiežākie izdevumu atmaksāšanas aizkavēšanās cēloņi. 

Saglabājiet dokumentu mapē Lesson01, kas atrodas cietā diska mapē Word 

Processing Fundamentals, ar nosaukumu Atgādinājumi par izdevumiem 01 

un aizveriet dokumentu. 

2. uzdevums. Izmantojiet lodziņu Uzdot jautājumu, lai atrastu informāciju 

par to, kā pārrakstīt esošu tekstu. 

3. uzdevums. Izmantojiet Office Palīgu, lai atrastu informāciju par dažādiem 

dokumentu skatīšanas veidiem. Izpētiet šo opciju izmantošanu. 

4. uzdevums. Izmantojiet programmas Word iespēju noklikšķināt un rakstīt, 

lai izveidotu izdevumu atskaites titullapu. Rakstiet vārdus Izdevumu atskaite 

lapas augšpusē centrā. Rakstiet vārdus Ikgadējā atskaite 2004 lapas vidū. Pēc 

tam rakstiet savu vārdu lapas apakšdaļā centrā. Saglabājiet dokumentu kā Gada 

izdevumu atskaite 2004 mapē Lesson01, kas atrodas mapē Word Processing 

Practice.  

5. uzdevums. Programmā Word atveriet jaunu tukšu dokumentu un 

vingrinieties izmantot citas izvēlnē pieejamās opcijas, lai personalizētu 

izvēlnes, norādot izmantojamos līdzekļus. Personalizējiet vairākas izvēlnes un 

pēc tam aizveriet dokumentu, nesaglabājot veiktās izmaiņas. 
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Dokumenta rediģēšana 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Atvērt failu. 

 Pārvietoties dokumentā. 

 Ritināt tekstu. 

 Iespraust dokumentā tekstu. 

 Atlasīt tekstu. 

 Rediģēt dokumentu, dzēšot un atjaunojot tekstu. 

 Izveidot mapi. 

 Saglabāt failu ar citu nosaukumu. 

Kad vēl nebija datoru un tekstapstrādes programmu, vēstules un citi dokumenti 

tika rakstīti ar roku vai rakstāmmašīnu, un bieži varēja redzēt pārsvītrotus 

vārdus, korektūras krāsas pēdas, kā arī atstātas pareizrakstības un pieturzīmju 

kļūdas. Cilvēki vienkārši nevarēja rediģēt savus dokumentus, nesākot rakstīt no 

jauna un neielaižot jaunas kļūdas. Mūsdienās, kad vairākums personiskās un 

darba sarakstes notiek, rakstot ar datoru un izmantojot tekstapstrādes 

programmu, vārdi tekstā vairs nav jāsvītro un par kļūdu aizkrāsošanu var 

aizmirst. 

Izmantojot programmu Microsoft
®

 Word, var ātri un lietpratīgi rediģēt vēstules, 

dokumentus, atskaites, biļetenus, memorandus un faksus. Ja kāds vārds 

uzrakstīts nepareizi vai nav zināms, programma Word parāda sarkanu viļņotu 

līniju, bet nepareizu vai neviennozīmīgu gramatisko lietojumu norāda ar zaļu 

viļņotu līniju (šis līdzeklis pieejams tikai angļu valodā; latviešu valodā 

gramatisko kļūdu pārbaudes daļēju funkcionalitāti nodrošina īpašas 

programmas). 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā atvērt failu, kuru jau esat izveidojis. Pēc tam 

iemācīsities, kā ritināt dokumentu, lai skatītu dažādas tā daļas, jo programmās 

Word logā bieži vien ietilpst tikai atsevišķa dokumenta daļa. Pārvietosit 

dokumentā iespraušanas punktu, izmantojot peles rādītāju un spiežot tastatūras 

taustiņus. 

Kad apgūsit, kā dokumentā pārvietoties, sāksit to rediģēt. Lai rediģētu, vispirms 

ir jāatrod teksts, ko vēlaties mainīt. Programma Word ļauj izmantot saīsnes, lai 

tekstu varētu atlasīt pa vārdam, rindiņai, teikumam, rindkopai, kā arī atlasītu 

visu dokumentu. Pēc nepieciešamā teksta atlasīšanas uzzināsit, kā izdzēst 

atlasīto tekstu. Kad pabeigsit dokumenta rediģēšanu, failu saglabāsit. 

Šajā nodarbībā noskaidrosit arī, kā izveidot mapi, kurā saglabāt failu, un kā 

saglabāt failu ar citu nosaukumu. 

Lai izpildītu šajā nodarbībā norādītās darbības, izmantojiet cietā diska mapē 

Word Processing Fundamentals Practice iekļautās mapes Lesson02 praktiskās 

2. NODARBĪBA 
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apmācības failu Brochure 02. Šo failu izmantosit, pārvietojoties pa dokumentu, 

rediģējot tekstu un saglabājot failu ar jaunu nosaukumu. 

Esoša faila atvēršana 

Kad esat saglabājis kādu Word dokumentu, to vēlāk varat atvērt, lai pārskatītu 

šī faila saturu vai veiktu tajā izmaiņas. Būs jāatrod mape, kur saglabāts 

nepieciešamais dokuments, un jāatver šis dokuments. 

Programma Word uztur informāciju par pēdējiem četriem atvērtajiem 

dokumentiem. Atbilstošo failu nosaukumus programma Word rāda izvēlnes 

Fails lejasdaļā, lai šos failus varētu atvērt ar dažu peles klikšķu palīdzību. Lai 

atvērtu failu, kas nav iekļauts izvēlnes Fails lejasdaļā pieejamajā sarakstā, 

izmantojiet dialoglodziņu Atvērt. Programma Word šo četru failu sarakstu rāda 

arī uzdevumrūts Izveidot jaunu dokumentu augšdaļā, līdz ar to, pirmoreiz 

startējot programmu Word vai izvēloties atvērt dokumentu, tiem var piekļūt vēl 

ērtāk. 

Šajā uzdevumā būs jāatver esošs fails. 

1 Ja nepieciešams, startējiet programmu Word. 

2 Uzdevumrūts Darba uzsākšana sadaļas Atvēršana lejasdaļā 

noklikšķiniet uz saites Vēl. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt. 

3 Noklikšķiniet uz lauka Skatīt lejupvērstās bultiņas, noklikšķiniet uz 

sava cietā diska ikonas, veiciet dubultklikšķi uz mapes Word 

Processing Fundamentals Practice un pēc tam uz mapes 

Lesson02. 

Dialoglodziņā Atvērt tiek parādīts mapes Lesson02 saturs. 

 

4 Noklikšķiniet uz faila Brochure 02 un pēc tam uz pogas Atvērt. 

Programmā Word tiek atvērts fails Brochure 02, bet dialoglodziņš 

Atvērt tiek aizvērts. 

Lai no dialoglodziņa Atvērt 

atvērtu nesen lietotu 

dokumentu, vietu joslā 

noklikšķiniet uz ikonas Mani 

nesenie dokumenti un 

veiciet dubultklikšķi uz faila, 

kuru vēlaties atvērt. Vietu 

josla atrodas dialoglodziņa 

Atvērt kreisajā malā. 

Failu var atvērt arī, 

dialoglodziņā Atvērt veicot 

dubultklikšķi uz faila 

nosaukuma. 

Programma Word atceras 

mapi, kurā pēdējoreiz 

saglabājāt kādu dokumentu. 

Atverot dialoglodziņu Atvērt 

vai Saglabāt kā, tiek rādīts 

šīs mapes saturs, lai jūs 

varētu ērti atrast meklējamos 

failus. 
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Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

 

 

Pārvietošanās dokumentā 

Lai dokumentā mainītu tekstu, citiem vārdiem, rediģētu dokumentu, vispirms 

iespraušanas punkts jāpārvieto uz turieni, kur vēlaties veikt izmaiņas. Peles 

rādītājs, tastatūras bulttaustiņi (tiek izmantoti peles rādītāja vai iespraušanas 

punkta pārvietošanai uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi), kā arī ritjoslas ir 

tie navigācijas rīki, kas palīdz pārvietoties dokumentā. 

Lai iespraušanas punktu pārvietotu, izmantojot peli, vienkārši pārvietojiet I 

veida rādītāju (rādītājs, kas līdzīgs lielajam burtam I) uz to vietu, kur jābūt 

iespraušanas punktam, un noklikšķiniet. 

Svarīgi! 

Jaunā tukšā dokumentā iespraušanas punktu ar bulttaustiņiem pārvietot 

nevar. Izmantojot bulttaustiņus, iespraušanas punktu var pārvietot tikai uz 

tādu vietu dokumentā, kur iekļauts teksts, tabulas vai grafika. Lai pārvietotu 

iespraušanas punktu tukšā dokumentā, var izmantot arī iespēju noklikšķināt 

un rakstīt. 

Tālākajos uzdevumos 

standarta un formatēšanas 

rīkjoslas ir atdalītas.  

Kad peles rādītājs ir I veida, 

varat to pārvietot un rediģēt 

tekstu. To, ka peles rādītājs 

atrodas atlasīšanas zonā, 

norāda I veida rādītāja izmaiņa 

par bultiņu, kas vērsta. 

Atlasīšanas zona ir jebkura 

vieta pa kreisi no dokumenta 

kreisās piemales. 
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Nākamajā tabulā uzskaitīti visi tastatūras taustiņi vai taustiņu kombinācijas, 

kuras var izmantot, lai ātri pārvietotu iespraušanas punktu. Taustiņu 

kombinācija ir tastatūras taustiņu kombinācija, kas tiek izmantota kādas 

darbības veikšanai tā vietā, lai šo pašu darbību veiktu ar peles rādītāju. 

Piemēram, ja taustiņu kombinācija ir Ctrl+Home, jānospiež un jātur nospiests 

taustiņš Ctrl, vienlaikus nospiežot taustiņu Home. Programma Word 

iespraušanas punktu pārvieto uz dokumenta sākumu. 

 

Nospiediet Lai iespraušanas punktu pārvietotu 

Pa kreisi vērsto 

bulttaustiņu 

Vienu rakstzīmi (vienu vietas vienību, piemēram, 

burtu, ciparu, pieturzīmi vai kādu citu simbolu) pa 

kreisi. 

Pa labi vērsto 

bulttaustiņu 

Vienu rakstzīmi pa labi. 

Uz leju vērsto 

bulttaustiņu 

Vienu rindiņu uz leju. 

Uz augšu vērsto 

bulttaustiņu 

Vienu rindiņu uz augšu. 

Ctrl+pa kreisi vērsto 

bulttaustiņu 

vienu vārdu pa kreisi. 

Ctrl+pa labi vērsto 

bulttaustiņu 

Vienu vārdu pa labi. 

Home Uz pašreizējās rindiņas sākumu. 

End Uz pašreizējās rindiņas beigām. 

Ctrl+Home Uz dokumenta sākumu. 

Ctrl+End Uz dokumenta beigām. 

Page Up Vienu ekrānu uz augšu. 

Page Down Vienu ekrānu uz leju. 

Ctrl+Page Up Uz iepriekšējās lappuses sākumu. 

Ctrl+Page Down Uz nākamās lappuses sākumu. 

Papildinformāciju par taustiņu 

kombinācijām skatiet 

4. nodarbībā “Teksta 

formatēšana”. 

Taustiņu kombinācijas 

Ctrl+Page Up un Ctrl+Page 

Down ne vienmēr ir iestatītas, 

lai pārvietotu iespraušanas 

punktu par lappusi uz priekšu 

vai atpakaļ. Varat izmantot 

pogu Pārlūkot adresi, kas 

atrodas starp pogām 

Iepriekšējā lappuse un 

Nākamā lappuse, lai 

izvēlētos elementa veidu, 

atbilstoši kuram jāveic 

pārvietošanās, piemēram, 

lappusi, grāmatzīmi, vēri, 

tabulu, grafiku vai kādu citu 

elementu. Šī iespēja sīkāk 

tiks aplūkota nākamajā 

sadaļā. 
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Teksta ritināšana 

Tā kā dokumenta logā parasti tiek rādīta tikai daļa lappuses, var rasties 

nepieciešamība pārvietot (jeb ritināt) dokumenta skatu tā, lai būtu redzama cita 

šī dokumenta daļa. Ja dokumentā ir vairākas lappuses, ritināšana jāveic, lai 

skatītu pārējās šī dokumenta lappuses. Vertikālā ritjosla, ritināšanas bultiņas un 

ritlodziņš ļauj dokumentu pārvietot uz augšu un uz leju. Horizontālā ritjosla, 

ritināšanas bultiņas un ritlodziņš ļauj dokumenta logu pārvietot pa kreisi un pa 

labi. 

 

Nākamajā tabulā ir uzskaitīti pieejamie ritināšanas rīki un norādīta to darbība. 
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Rīkojieties šādi Poga Lai dokumenta skatu 
pārvietotu 

Klikšķiniet uz augšup vērstās 

ritināšanas bultiņas 
 

Uz augšu pa vienai rindiņai 

Klikšķiniet uz lejup vērstās 

ritināšanas bultiņas 
 

Uz leju pa vienai rindiņai 

Klikšķiniet uz ritināšanas 

bultiņas, kas vērsta pa kreisi 
 

Dažas rakstzīmes pa kreisi 

Klikšķiniet uz ritināšanas 

bultiņas, kas vērsta pa labi 
 

Dažas rakstzīmes pa labi 

Klikšķiniet uz vertikālās 

ritjoslas virs ritlodziņa 

 Uz augšu pa vienam ekrānam 

Klikšķiniet uz vertikālās 

ritjoslas zem ritlodziņa 

 Uz leju pa vienam ekrānam 

Klikšķiniet uz horizontālās 

ritjoslas pa kreisi no 

ritlodziņa 

 Pa kreisi pa vienam ekrānam 

Klikšķiniet uz horizontālās 

ritjoslas pa labi no ritlodziņa 

 Pa labi pa vienam ekrānam 

Velciet vertikālo ritlodziņu  Dokumentā uz priekšu vai 

atpakaļ 

Velciet horizontālo ritlodziņu  Dokumentā pa kreisi vai pa labi 

Klikšķiniet uz pogas 

Iepriekšējā lappuse 
 

Uz iepriekšējās lappuses 

sākumu 

Klikšķiniet uz pogas 

Nākamā lappuse 
 

Uz nākamās lappuses sākumu 

Teksta iespraušana dokumentā 

Lai varētu rediģēt dokumentu, viena no pirmajām apgūstamajām darbībām ir 

iemācīties, kā iespraust tekstu. Programma Word piedāvā divus teksta 

iespraušanas režīmus. Piemēram, ja uzņēmuma gada pārskats ir uzrakstīts, 

nenorādot visus valdes locekļus, šo informāciju var iespraust vēlāk. Startējot 

programmu Word, tiek izmantots iespraušanas režīms. Iespraušanas režīmā, 

rakstot jaunu tekstu, esošais teksts tiek pārvietots pa labi. Iespraušanas režīma 

alternatīva ir pārrakstīšanas režīms. Pārrakstīšanas režīmā jau uzrakstītais 

teksts tiek dzēsts un aizstāts ar tekstu, ko pašlaik rakstāt (ieskaitot atstarpes). 

Pētījumi rāda, ka vairākums lietotāju labprātāk izmanto iespraušanas režīmu, 

tāpēc iespraušanas režīms ir programmas Word noklusējuma režīms. Veicot 

dubultklikšķi uz statusa joslā esošās pogas Pārrakstīšanas režīms, notiek 

pārslēgšana no iespraušanas režīma uz pārrakstīšanas režīmu un pretēji. 

“Viens ekrāns” ir tā 

dokumenta daļa, kas 

redzama dokumenta logā. 

Šīs daļas lielums var 

mainīties atkarībā no ekrāna 

apgabala iestatījumiem un tā, 

vai dokumenta logs ir 

maksimizēts. 

Pogas Iepriekšējā lappuse un 

Nākamā lappuse, kas 

atrodas zem vertikālās 

ritjoslas, ne vienmēr ir 

iestatītas, lai pārvietotos par 

lappusi uz priekšu vai 

atpakaļ. Varat izmantot pogu 

Pārlūkot adresi, kas atrodas 

starp abām pieminētajām 

pogām, un izvēlēties 

elementa veidu, atbilstoši 

kuram jāveic pārvietošanās, 

piemēram, lappusi, 

grāmatzīmi, vēri, tabulu, 

grafiku vai kādu citu 

elementu. Lai pārvietotos pa 

lappusēm, noklikšķiniet uz 

pogas Atlasīt objektu 

pārlūkošanai un pēc tam uz 

pogas Pārlūkot pa 

lappusēm. 
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Pārslēgšanas poga ir tāda poga, kas pārmaiņus ieslēdz un izslēdz kādu opciju 

ikreiz, kad tiek izvēlēta šī opcija. 

Šajā uzdevumā dokumentā ir jāiesprauž teksts. 

1 Pirmās rindkopas pēdējā rindiņā noklikšķiniet tieši pirms vārda 

prasmju pirmā burta p, lai novietotu iespraušanas punktu. 

2 Rakstiet individuālo un nospiediet atstarpes taustiņu. 

Iespraušanas punktā tiek pievienots jaunais teksts, bet esošais 

teksts tiek pārvietots pa labi. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Teksta atlasīšana 

Lai dokumentā rediģētu tekstu, teksts vispirms ir jāatlasa. Viens no teksta 

atlasīšanas veidiem ir, turot nospiestu peles pogu, vilkt iespraušanas punktu 

pāri atlasāmajam tekstam. Teksta atlasi var atcelt, noklikšķinot jebkurā 

dokumenta loga vietā. Atlasītais teksts ir labi pamanāms, jo tiek izcelts 

(atlasītais teksts parasti tiek rādīts kā balts teksts uz melna fona). Visas 

izmaiņas attieksies uz atlasīto tekstu. 

Lai ātri atlasītu teksta blokus, programma Word izmanto atlasīšanas zonu. 

Atlasīšanas zona ir apgabals dokumenta kreisajā piemalē. Kad rādītājs atrodas 

atlasīšanas zonā, I veida rādītājs ir kļuvis par bultiņu, kas vērsta pa labi. 

Lai atlasītu teksta blokus, kas dokumentā neatrodas blakus, vispirms jāatlasa 

pirmais teksta bloks, jātur nospiests taustiņš Ctrl un jāatlasa nākamais teksta 

bloks. Lai atlasītu blakus esošus vārdus, rindiņas vai rindkopas, var izmantot arī 

taustiņu Shift un bulttaustiņus. Iespraušanas punkts jānovieto atlasāmajā tekstā, 

jātur nospiests taustiņš Shift un jānospiež bulttaustiņš vai jānoklikšķina 

atlasāmā teksta beigās. 

Tabulā ir sniegts teksta bloku atlasīšanas metožu kopsavilkums. 

Lai atlasītu Rīkojieties šādi 

Vienu vārdu Veiciet dubultklikšķi uz šī vārda. 

Rindiņu Noklikšķiniet atlasīšanas zonā pa kreisi no šīs 

rindiņas.  

Teikumu Turiet nospiestu taustiņu Ctrl un noklikšķiniet 

jebkurā teikuma vietā. 

Rindkopu Veiciet dubultklikšķi atlasīšanas zonā pa kreisi no 

jebkuras šīs rindkopas rindiņas vai veiciet trīskāršu 

klikšķi jebkurā rindkopas vietā. 

Visu dokumentu Turiet nospiestu taustiņu Ctrl un noklikšķiniet jebkur 

atlasīšanas zonā vai veiciet trīskāršu klikšķi jebkur 

atlasīšanas zonā. 

Pārrakstīšanas režīmu lietojiet 

piesardzīgi. Kad tas ir 

aktivizēts, tad, teikuma vai 

rindkopas vidū iespraužot 

jaunu teikumu, var nejauši 

pazaudēt esošo tekstu, kas 

nebija jādzēš. 

Velkot peles rādītāju pāri 

pirmajam vārdam, 

programma Word 

automātiski atlasa visu 

vārdu, nevis pa burtam. 
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Padoms 

Tekstu var atlasīt arī, izmantojot tastatūru. Noklikšķiniet pirms atlasāmā 

teksta un spiediet taustiņu kombināciju Shift+pa labi vērsto bulttaustiņu, lai 

atlasītu tekstu pa labi un pirms peles rādītāja, vai Shift+lejupvērsto bultiņu, 

lai atlasītu tekstu pa labi no peles rādītāja. Ielāgojiet, ka, rindiņas vidū 

nospiežot taustiņu kombināciju Shift+lejupvērsto bulttaustiņu, atlasītajā 

tekstā tiks iekļauta nākamās rindiņas daļa. Līdzīgi, nospiežot 

Shift+lejupvērsto bulttaustiņu rindiņas sākumā, tiek atlasīta visa rindiņa. Var 

noklikšķināt arī atlasāmā teksta sākumā un, turot nospiestu taustiņu Shift, 

noklikšķināt teksta beigās, lai atlasītu teksta bloku. 

Dokumenta teksta dzēšana un 

atjaunošana 

Tagad, kad zināt, kā atlasīt tekstu, varat viegli izdzēst atlasīto teksta bloku. Lai 

izdzēstu lielu teksta bloku, atlasiet tekstu un nospiediet taustiņu Delete vai 

Backspace. Atlasot lielus dzēšamā teksta blokus, nevis dzēšot tekstu pa vienai 

rakstzīmei, var ietaupīt laiku. 

Piemēram, uzņēmumam sagatavotajā gada pārskatā esat ievadījis uzņēmuma 

prezidenta ievaduzrunu; bet prezidents pēkšņi ir izlēmis to uzrakstīt pats. Jums 

nav jādzēš šis teksts pa vienai rakstzīmei; tā vietā atlasiet visu tekstu un 

nospiediet taustiņu Delete. Tagad lappuse ir tukša un sagatavota, lai prezidents 

varētu ierakstīt savu uzrunu. 

Lai izdzēstu vienu rakstzīmi, novietojiet iespraušanas punktu pa kreisi no 

rakstzīmes un nospiediet taustiņu Delete vai novietojiet pa labi no rakstzīmes 

un nospiediet taustiņu Backspace. Lai ar tastatūras palīdzību izdzēstu veselus 

vārdus, novietojiet iespraušanas punktu pa kreisi no vārda un nospiediet 

taustiņu kombināciju Ctrl+Delete vai novietojiet pa labi no vārda un nospiediet 

taustiņu kombināciju Ctrl+Backspace. 

Padoms 

Ja, izmantojot kādu no šīm taustiņu kombinācijām, iespraušanas punkts 

atrodas vārda vidū, atkarībā no kombinācijas tiek dzēsta vārda daļa, kas 

atrodas pirms vai pēc iespraušanas punkta. 

Cits teksta dzēšanas paņēmiens, ir izmantot pārrakstīšanas režīmu. Veiciet 

dubultklikšķi uz statusa joslas pārslēga PĀR, lai ieslēgtu pārrakstīšanas režīmu. 

Ja ir ieslēgts pārrakstīšanas režīms, esošais teksts tiek pārrakstīts. 
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Programma Word uztur informāciju par dokumentā veiktajām rediģēšanas 

izmaiņām, lai jūs viegli varētu atcelt izmaiņas un atjaunot tekstu, kāds tas bija 

pirms rediģēšanas. Ja rediģējot kļūdāties, standarta rīkjoslā klikšķiniet uz pogas 

Atsaukt vai Atcelt atsaukšanu, lai mainītu vai atjaunotu tekstu. 

 

Lai atsauktu kādu darbību, noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. Ja atsaucat kādu 

darbību kļūdas pēc un tā ir jāatjauno jeb jāatceļ atsaukšana, to var paveikt, 

noklikšķinot uz pogas Atcelt atsaukšanu. Lai atsauktu vairākas darbības vai 

vairākām darbībām atceltu atsaukšanu, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pa 

labi no pogas Atsaukt vai Atcelt atsaukšanu un izvēlieties darbību, kas 

jāatsauc vai kuras atsaukšana jāatceļ. Tiek atceltas arī visas tās darbības, kas 

tika veiktas pēc izvēlētās darbības. Lai arī vairākumu darbību var atsaukt, tādas 

darbības kā saglabāšana un drukāšana atsaukt nevar. 

Šajā uzdevumā jādzēš un jāatjauno teksts, lai labotu dažas dokumentā 

ieviesušās kļūdas. 

1 Noklikšķiniet, lai iespraušanas punktu novietotu pirmajā rindkopā 

pa kreisi no nepareizi uzrakstītā vārda profesiosāli pēdējā s. 

2 Nospiediet taustiņu Delete. 

Burts s tiek dzēsts, un atlikušais teksts tiek nobīdīts pa kreisi. 

3 Rakstiet n. 

Sarkanā viļņotā līnija tiek noņemta. 

4 Otrajā rindkopā novietojiet iespraušanas punktu pa labi no burta t 

vārdā neformātla. 

5 Nospiediet taustiņu Backspace. 

Burts t tiek dzēsts, un sarkanā viļņotā līnija tiek noņemta. 

6 Otrajā rindkopā novietojiet iespraušanas punktu aiz a kļūdaini 

uzrakstītajā vārdā karta. 

7 Statusa joslā veiciet dubultklikšķi uz pārrakstīšanas režīma pogas. 

Tiek ieslēgts pārrakstīšanas režīms. 

8 Rakstiet tr. 

Vārds tiek mainīts, un sarkanā viļņotā līnija tiek noņemta. 

9 Statusa joslā veiciet dubultklikšķi uz PĀR. 

Tiek izslēgts pārrakstīšanas režīms. 

10 Trešajā rindkopā veiciet dubultklikšķi uz vārda personisko. 

Tiek atlasīts vārds personisko. 

11 Rakstiet sabiedrisko. 

Vārds personisko tiek aizstāts ar vārdu sabiedrisko, un pārējais 

teksts rakstot tiek pārvietots pa labi. 

Ja standarta rīkjoslā netiek 

rādītas pogas Atsaukt un 

Atcelt atsaukšanu, 

noklikšķiniet uz pogas 

Rīkjoslas opcijas, norādiet uz 

komandu Pievienot vai 

noņemt pogas, apakšizvēlnē 

norādiet uz Standarta un 

noklikšķiniet uz pogām Atsaukt 

un Atcelt atsaukšanu. Var arī 

izvēlnē Rediģēt noklikšķināt uz 

Atsaukt vai Atcelt 

atsaukšanu. 

Programma Word atzīmē visus 

vārdus, kas nav atrasti tās 

standarta vārdnīcā, pasvītrojot 

tos ar sarkanu viļņotu līniju. 

Pēc vārda izlabošanas viļņotā 

līnija tiek noņemta.  
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12 Veiciet dubultklikšķi atlasīšanas zonā pa kreisi no pirmās 

rindkopas. 

Rindkopa tiek atlasīta. 

13 Nospiediet taustiņu Delete. 

Rindkopa tiek dzēsta. 

14 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. 

Dzēstā rindkopa tiek atjaunota un arī atlasīta. 

15 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atcelt atsaukšanu. 

Rindkopa atkal tiek dzēsta. 

16 Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. 

Dzēstā rindkopa tiek atjaunota un arī atlasīta. 

17 Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. 

Rindkopa vairs nav atlasīta. 

18 Noklikšķiniet pirmās rindkopas pēdējā teikumā aiz otrā vārda un. 

19 Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Backspace. 

Vārds un tiek dzēsts. 

20 Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+pa labi vērsto 

bulttaustiņu, lai iespraušanas punktu pārvietotu uz vārdu 

individuālo. 

21 Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Delete. 

Vārds individuālo tiek dzēsts. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Mapes izveide 

Kad esat izveidojis dokumentu, to ieteicams saglabāt kādā mapē. Mape ir 

krātuves apgabals datora cietajā diskā vai tīkla diskā. Tīkls ir ar sakaru līdzekļu 

palīdzību savienotu datoru sistēma. Ja dators ir pievienots tīklam, to var 

izmantot, lai piekļūtu cita tīklā esoša datora cietajam diskam. Mapes var veidot, 

lai glabātu viena projekta, autora, failu tipa vai pēc jebkāda cita principa 

sakārtotus failus. 

Piemēram, jums var būt mape Memorandi. Šajā mapē var glabāt visus 

vadītājam nosūtītos memorandus. Mapē Memorandi var izveidot apakšmapi 

(mapi mapē) Mārketingam. Šeit var glabāt mārketinga nodaļai nosūtītos 

memorandus. Mapē Memorandi var iekļaut arī vēl kādu apakšmapi, piemēram, 

Grāmatvedībai. Šajā mapē var iekļaut finanšu nodaļai nosūtītos memorandus. 

Tagad, atverot mapi Memorandi, vairs nav jāizskata visu nosūtīto memorandu 

saraksts; tā vietā tie ir sakārtoti un glabājas vairākās apakšmapēs, kas ļauj tos 

ātri un viegli atrast un atvērt. 

Programma Word ļauj mapes ērti izveidot tieši dialoglodziņā Saglabāt kā. 

Izmantojot programmas Word failu pārvaldības līdzekļus, var ērti organizēt, 

atrast un izveidot mapes, kurās glabāt dokumentus, kā arī var saglabāt failus ar 

dažādiem nosaukumiem. Dialoglodziņos Atvērt un Saglabāt kā failus un 

Mapes var veidot arī jebkurā 

citā Microsoft Office 2003 

lietojumprogrammā, rīkā 

Windows Explorer vai sistēmas 

mapē Mans dators. 
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mapes var arī dzēst. Lai izdzēstu failu vai mapi, atlasiet dzēšamo objektu un 

noklikšķiniet uz pogas Dzēst vai nospiediet taustiņu Delete. 

Padoms 

Jaunas mapes var izveidot arī rīkā Windows Explorer. Tās var veidot ne 

tikai programmā Word. Lai rīkā Windows Explorer izveidotu jaunu mapi, 

noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz Visas programmas, Piederumi 

un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Explorer. Windows Explorer kreisās 

puses rūtī Mapes atrodiet mapi, kurā vēlaties izveidot jaunu mapi, un 

veiciet uz tās dubultklikšķi. Izvēlnē Fails norādiet uz Jauns un noklikšķiniet 

uz Mape. Tiek parādīta jauna mape ar atlasītu nosaukumu Jauna mape. 

Rakstiet jaunās mapes nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter, lai to 

pārdēvētu. 

Šajā uzdevumā jāizveido mape. 

1 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā, kurā tiek rādīts mapes 

Lesson02 saturs (tā ir mape, kuru izmantojāt pēdējo). 

2 Noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu mapi. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Jaunas mapes veidošana. 

 

3 Laukā Nosaukums rakstiet Mani uzdevumi un noklikšķiniet uz 

Labi. 

Dialoglodziņš Jaunas mapes veidošana tiek aizvērts, un tiek 

parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā, kurā tiek rādīta mape Mani 

uzdevumi. Laukā Faila nosaukums ir norādīts fails Brochure 02, jo 

tas ir pašlaik atvērtais fails. 

4 Noklikšķiniet uz pogas Atcelt. 

Dialoglodziņš Saglabāt kā tiek aizvērts, un fails netiek saglabāts. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 
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Faila saglabāšana ar citu nosaukumu 

Var rasties vajadzība izveidot faila kopiju. Katram gadījumam vai 

salīdzināšanas nolūkos varat saglabāt oriģinālu, un izmaiņas veikt citā šī faila 

versijā. Piemēram, iedomāsimies, ka brīvdabas kūrorta Piedzīvojumu darbnīca 

mārketinga menedžeris katru gadu pārskata un izveido jaunu brošūras versiju. 

Kad pienācis laiks veidot jaunu brošūru, menedžeris atver iepriekšējo versiju 

un saglabā to ar jaunu nosaukumu. Iepriekšējās brošūras izmantošana palīdz 

ātri un efektīvi izveidot jaunu brošūru, veicot tikai dažas izmaiņas. Saglabājot 

jauno brošūru ar citu nosaukumu, vēsturiskā arhīva vajadzībām tiek saglabātas 

iepriekšējās versijas. 

Šajā uzdevumā pašreizējais fails ir jāsaglabā mapē Mani uzdevumi ar citu 

nosaukumu. 

1 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā. Tiek rādīts mapes 

Lesson02 saturs. 

2 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Mani uzdevumi. 

Tiek atvērta mape Mani uzdevumi. 

3 Laukā Faila nosaukums noklikšķiniet aiz Brochure 02. 

4 Nospiediet atstarpes taustiņu un pierakstiet labots. 

5 Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Dialoglodziņš Saglabāt kā tiek aizvērts, un fails tiek saglabāts ar 

nosaukumu Brochure 02 labots. Faila jaunais nosaukums tiek 

rādīts dokumenta virsrakstjoslā. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Padoms 

Veidojiet svarīgu failu dublējumkopijas, lai nodrošinātos pret datora 

bojājuma, vīrusu, nejaušu izmaiņu veikšanas un dzēšanas radītajiem 

zudumiem. Failu kopijas var saglabāt disketēs vai tīkla diskā (diskā, kas 

fiziski atrodas citā datorā, bet ir pieejams atbilstošā tīkla lietotājiem), ja tāds 

ir pieejams. Labākais failu pasargāšanas veids ir lenšu dublējumkopiju 

izveides sistēmas izmantošana. 

Mape Mani uzdevumi laukā 

Kur saglabāt netiek rādīta, jo 

tā nav mape, kurā pēdējoreiz 

saglabājāt dokumentu. 

Lenšu dublējumkopiju izveides 

sistēma saglabā cieto disku 

saturu lielas ietilpības lentēs, 

kas parasti tiek glabātas citur 

un tiek izmantotas zudušu vai 

dzēstu datu atgūšanai. 
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Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā iemācījāties, kā atvērt esošu failu un pārvietoties dokumentā, 

izmantojot ritjoslas, bulttaustiņus un iespraušanas punktu. Apguvāt arī, kā 

rediģēt dokumentu, iespraužot, atlasot un dzēšot tekstu, un kā pārvaldīt failus, 

izveidojot mapi un saglabājot failu ar citu nosaukumu. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt, lai saglabātu 

failā Brochure 02 labots veiktās izmaiņas. 

Tiek saglabātas šajā failā veiktās izmaiņas. 

2 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt, lai aizvērtu šo failu. 

Fails tiek aizvērts. 

Ja neturpināt nodarbības: 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt, lai saglabātu 

failā Brochure 02 labots veiktās izmaiņas. 

2 Programmas Word loga labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. 

Tiek aizvērts fails un arī programma Word. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kā programmā Word izdzēst dokumentu? 

2 Nosauciet trīs paņēmienus, kā var ritināt dokumentu? 

3 Ja kļūdāties, rediģējot dokumentu, ko darīt, lai novērstu šo 

problēmu? 

4 Kādi taustiņi jānospiež, lai atlasītu tekstu pa labi no iespraušanas 

punkta? 

5 Kam domāta poga Atlasīt objektu pārlūkošanai? 

6 Nosauciet trīs paņēmienus, kā atvērt nesen atvērtu dokumentu?  

7 Ar kādu izvēlnes komandu tiek atvērts jau saglabāts fails? Ar kādu 

rīkjoslas pogu? Kāda ir atbilstošā uzdevumrūts opcija? 

8 Ar ko atšķiras ritināšana un iespraušanas punkta pārvietošana? 

9 Kā rindkopā var atlasīt teikumu? 
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Svarīgi! 

Sadaļā Praktiskie uzdevumi vispirms ir jāizpilda 1. uzdevums un tikai pēc 

tam var pāriet pie 2. un 3. uzdevuma. 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Ja nepieciešams, startējiet programmu Word. Atveriet failu 

SkillCheck Lesson 02, kas atrodas mapē Lesson02 (cietā diska mapē Word 

Processing Fundamentals Practice), un veiciet šādas rediģēšanas darbības: 

Otrajā teikumā pirms kļūdainā vārda vizpusīgus ierakstiet vārdu sniedz. 

Pirmās rindkopas pirmajā teikumā labojiet nepareizi izvēlētu locījumu: 

vārdus Jūsu lūgumam aizstājiet ar vārdiem uz Jūsu lūgumu. 

Teikumā, kas sākas ar Aģentūra SIA “Contoso” piedāvā, dzēsiet atkārtoti 

ierakstīto vārdu ir. 

Vēstules beigās aizstājiet direktora vietnieka vārdu ar savējo. 

Atlasiet trešās rindkopas pēdējo teikumu, kas sākas ar Jūs neatradīsit, 

un izdzēsiet to. 

Dokumenta beigās aiz Ar cieņu pievienojiet trīs tukšas rindiņas, lai 

atvēlētu vietu parakstam. 

Mainiet datumu uz 2005. gada 1. janvāri. 

Ja nepieciešams, labojiet pareizrakstības kļūdas. 

Pabeigtajam dokumentam jāizskatās līdzīgi kā attēlā. 
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2. uzdevums. Mapē Lesson02 izveidojiet apakšmapi Praktiskie uzdevumi 

un jaunajā mapē saglabājiet 1. uzdevumā rediģēto failu ar nosaukumu 

SkillCheck Lesson 02 labots. 

3. uzdevums. Turpiniet rediģēt dokumentu SkillCheck Lesson 02 labots. 

Atlasiet visu rindkopu, kas sākas ar Veltot mūsu klientiem, un izdzēsiet 

to. 

Atlasiet vārdu cieņu un aizstājiet to ar laba vēlējumiem. 

Jūs attopaties, ka pēdējie divi labojumi nav vajadzīgi. Atsauciet tos 

abus. 

Aizveriet failu, nesaglabājot veiktās izmaiņas. 

4. uzdevums. Ja jums ir vairākas lappuses garš dokuments, kāds ir ātrākais 

veids, kā pārvietoties uz šī dokumenta sākumu? Kā visātrāk var pārvietoties uz 

dokumenta beigām? Kāpēc šāda iespēja varētu būt noderīga garā dokumentā? 

5. uzdevums. Vai ritinot tiek pārvietots arī iespraušanas punkts? Ja neesat 

pārliecināts, eksperimentējiet ar ritjoslu. Kam šāda iespēja varētu noderēt? 
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Veidņu un vedņu 
lietošana 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Lietot Word veidni. 

 Izveidot veidni. 

 Izmantot vedni, lai izveidotu dokumentu. 

Izmantojot Microsoft
®

 Word veidnes un vedņus, jūs ietaupāt daudz laika. 

Piemēram, iedomājieties, ka vadītājs ir nolēmis uzticēt jums visu uzņēmuma 

iekšējo saraksti. Jūsu jaunajos darba pienākumos paredzēts ik nedēļu visiem 

darbiniekiem izsūtīt memorandus, sūtīt pa faksu jauninājumus un izveidot 

ikmēneša biļetenu. Tā vietā, lai katram memorandam vai biļetenam atkārtoti 

veidotu izkārtojumu un noformējumu vai pārrakstītu standarta informāciju 

ikreiz, kad veidojat vēstuli vai faksu, varat izmantot veidnes. Veidne ir 

dokuments, kurā ir iekļauts teksts, stili un citi formatējumi un kuru var 

izmantot, lai izveidotu citus dokumentus ar tādu pašu pamatformatējumu. 

Lai izveidotu pielāgotu veidni, varat izmantot jau esošu dokumentu. Pielāgotu 

veidni vislabāk ir izveidot tad, kad jau esat pavadījis daudz laika, dokumentā 

ievietojot tekstu, rakstzīmju un rindkopu formatējumu, grafiku vai stilus, un 

vēlaties izmantot to pašu vai līdzīgu formatējumu citiem veidojamiem 

dokumentiem. Izveidojot veidni no jau esoša dokumenta, uz katru nākamo 

dokumentu līdzīgs formatējums vairs nav jāattiecina. Dokumentu varat saglabāt 

kā pielāgotu veidni un modificēt to turpmākai lietošanai. 

Lai izveidotu dokumentu, varat arī izmantot vedni. Vednis pa soļiem prasa 

ievadīt informāciju un pēc tam, pamatojoties uz atbildēm, ģenerē formatētu 

dokumentu. 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā izveidot dokumentu, izmantojot veidni, kā izveidot 

veidni un kā izmantot Word vedni, lai izveidotu dokumentu. 

Lai pabeigtu apgūt šajā nodarbībā izklāstīto, izmantojiet cietā diska mapē Word 

Processing Practice esošās mapes Lesson03 failu ar nosaukumu Contoso 

January 03 Flyer 03. Tas būs vajadzīgs pielāgotas veidnes izveidošanai un 

saglabāšanai. 

Word veidnes lietošana 

Katra Word dokumenta pamatā ir veidne. Veidne nosaka dokumenta 

pamatrekvizītus, piemēram, piemales un izkārtojumu (kā teksts tiek parādīts uz 

papīra). Veidne arī definē teksta raksturlielumus, piemēram, tā fontu, fonta 

lielumu un fonta stilu. Lielākā daļa dokumentu tiek ģenerēti no vispārējas 

veidnes ar nosaukumu Parastā veidne. Parastā veidne ir Word noklusējuma 

veidne. Kad standarta rīkjoslā noklikšķināt uz pogas Jauna faila noklusējums, 

tiek izveidots jauns dokuments, kura pamatā ir Parastā veidne. 

3. NODARBĪBA 

Noklusējums ir iestatījums, 

kuru lietojumprogramma 

izveido, kad tā tiek instalēta, 

bet lietotājs jebkurā laikā to 

var mainīt. 
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Programmā Word ir daudzas iebūvētas veidnes, kuras ir sagrupētas pa tipiem. 

Šīs veidnes ļauj izveidot dokumentus noteiktām vajadzībām, piemēram, faksa 

lapām, memorandiem, CV un vēstulēm. Veidnēs var būt gan sākotnēji 

formatēts teksts, gan viettura teksts. Sākotnēji formatētā tekstā ietilpst 

virsraksti un citi ieraksti, kas nav jāmaina. Piemēram, memoranda veidnē 

varētu būt virsraksts Memorands, kurš attēlots ar noteiktu fontu, fonta lielumu 

un fonta stilu. Citi iepriekš formatēta memoranda teksta piemēri ir Kam:, No: 

un Atb.:. Viettura teksts netiek saglabāts, jo to dzēsīsit vai aizstāsit ar savu 

tekstu. Viettura tekstā parasti ir sniegts īss paskaidrojums par to, ko varat 

rakstīt, lai aizstātu viettura tekstu. Piemēram, memoranda veidnē varētu būt 

viettura teksts [Ierakstiet šeit savu vārdu], kas norāda, ka viettura teksts ir 

jāaizstāj ar savu vārdu. 

Šajā uzdevumā izmantosit jau gatavu Word veidni, lai izveidotu faksa lapu, 

ievadītu tekstu un pēc tam saglabātu jauno dokumentu. 

1 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Izveidot jaunu. 

Tiek atvērta uzdevumrūts Izveidot jaunu dokumentu. 

2 Veidņu sadaļā noklikšķiniet uz Manā datorā. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Veidnes. 

3 Atlasiet zīmni Vēstules un faksi. 

 

Tālākajos vingrinājumos 

Standarta un Formatēšana 

rīkjoslas ir atdalītas. 

Ir divi veidņu pamattipi: 

globālā un dokumentu 

veidne. Globālajā veidnē 

(piemēram, Parastā veidne) 

ir formatējumi, kuri ir pieejami 

visiem dokumentiem. 

Dokumentu veidnēs, 

piemēram, memorandu vai 

faksa veidnēs ir formatējumi, 

kuri ir pieejami tikai tiem 

dokumentiem, kas tiek 

izveidoti, izmantojot šo 

veidni. Piemēram, ja 

izveidojat memorandu, 

izmantojot atbilstošu veidni, 

formatējumi tiek attiecināti, 

izmantojot gan parasto veidni 

(globālā veidne), gan 

memoranda veidni 

(dokumenta veidne). 
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4 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Mūsdienīgs fakss. 

Tiek parādīta veidne Mūsdienīgs fakss.  

 
5 Dokumenta kreisajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz viettura teksta, lai 

ievadītu adresi. 

Tiek atlasīts viettura teksts, un varat sākt rakstīt. 

6 Ierakstiet SIA “Contoso” un nospiediet Enter. 

7 Ierakstiet Bērzu aleja 415 un nospiediet Enter. 

8 Ierakstiet Rīga, LV-1001 un nospiediet Enter. 

9 Noklikšķiniet uz viettura teksta pa labi no vārda Kam:. 

Tiek atlasīts viettura teksts, un tajā var ievadīt savu tekstu. 

10 Ierakstiet Kalna kungam ar kundzi. 

11 Nomainiet pārējo viettura tekstu šādi: 

Fakss: 7303303 

No: Laura Jēkabsone 

Tēma:  SIA “Contoso” sniegtie pakalpojumi 

Lappuses: 2 

Kopija: Jānis Alksnītis 

12 Veiciet dubultklikšķi rūtiņā pa kreisi no vārda Pārskatīšanai. 

Rūtiņā tiek ievietota atzīme. 

13 Ja nepieciešams, ritiniet uz leju un atlasiet rindkopu pa labi no 

vārda Piezīmes. 

Izmantojiet tabulēšanas 

taustiņu, nevis peles rādītāju, 

lai atlasītu visu viettura tekstu 

veidnē Mūsdienīgs fakss. 

Varat atlasīt tekstu faksa 

ziņojums un aizstāt to ar citu 

tekstu. Piemēram, varat 

ievietot šajā vietā savu vārdu 

vai uzņēmuma nosaukumu, 

lai personalizētu faksa lapu. 

Faksa lapā varat arī ievietot 

klipkopu vai uzņēmuma 

logotipu. 

Ievērojiet, ka pareizo datumu 

aizpilda programma Word un 

tas netiek mainīts, ja vien to 

neatlasāt un neierakstāt citu.  
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14 Ierakstiet: 

Pielikumā atradīsit vēstuli, kurā sniegts kopsavilkums par 

mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem. Lai iegūtu plašāku 

informāciju, lūdzu, sazinieties ar mani. 

15 Standarta rīkjoslā  noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā. 

16 Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet Contoso fakss 03. 

17 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas lodziņā Kur 

saglabāt un atveriet mapi Lesson03, kas atrodas cietā diska mapē 

Word Processing Practice. 

 

18 Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Programma Word saglabā dokumentu. 

19 Lai aizvērtu veidni, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. Ja tiek 

piedāvāts saglabāt izmaiņas, noklikšķiniet uz Nē. 

Savas veidnes izveidošana 

Iedomāsimies, ka pēc tam, kad SIA “Contoso” sapulču koordinators pabeidza 

izveidot ikmēneša paziņojumu par sapulci, viņš saprata, ka ietaupīs laiku, ja no 

esošā paziņojuma izveidos veidni. Turpmāk jaunus paziņojumus koordinators 

varēs izveidot ātrāk, paziņojumu pamatā izmantojot šo veidni. 

No dokumenta izveidotai veidnei ir tādi paši raksturlielumi, formāts un teksts 

kā sākotnējam dokumentam. Veidni veido, saglabājot dokumentu kā veidni, 

pārveidojot veidni, lai tā būtu vispārīgāka, un saglabājot visas veiktās 

modifikācijas. Kad nākamreiz atverat veidni, tā ir gatava atjaunināšanai. 

Jauno Word failu var 

saglabāt kā dokumentu vai 

kā veidni. 
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Padoms 

Ja saglabājat veidni mapē Veidnes, tā tiek parādīta dialoglodziņa Veidnes 

zīmnē Vispārīgi. Lai veidnēm dialoglodziņā Veidnes izveidotu pielāgotas 

zīmnes, mapē Veidnes izveidojiet jaunu mapi un saglabājiet savas veidnes 

šajā mapē. Šai mapei piešķirtais nosaukums tiek parādīts jaunajā zīmnē. 

Operētājsistēmā Microsoft Windows
®
 95 vai Windows 98 mape Templates 

pēc noklusējuma atrodas mapē [lokālais cietais disks]:\Windows\Application 

Data\Microsoft vai mapē [lokālais cietais 

disks]:\Windows\Profiles\[Lietotājvārds]\Application Data\Microsoft folder. 

Operētājsistēmā Microsoft Windows 2000 mape Templates atrodas mapē 

[lokālais cietais disks]:\Windows\Profiles\[Lietotājvārds]. Operētājsistēmā 

Microsoft Windows XP mape Templates atrodas mapē [lokālais cietais 

disks]:\Program Files\Microsoft Office. Lietotājvārds ir jūsu vārds vai tās 

personas vārds, kura ir pieteikusies datorā, kad tiek atvērta šī mape. 

Šajā uzdevumā no faila jāizveido veidne. Pēc tam no veidnes izveidosit failu. 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atvērt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt. 

2 Noklikšķiniet uz lodziņa Skatīt lejupvērstās bultiņas, noklikšķiniet uz 

sava diskdziņa ikonas, veiciet dubultklikšķi uz mapes Word 

Processing Practice un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz mapes 

Lesson03. 

Mapes Lesson03 saturs tiek parādīts dialoglodziņā Atvērt. 

3 Noklikšķiniet uz faila Contoso January 03 Flyer 03 un noklikšķiniet 

uz pogas Atvērt. 

 Dialoglodziņš Atvērt tiek aizvērts, un programmā Word tiek atvērts 

fails Contoso January 03 Flyer 03. 

4 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā. 

5 Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet Contoso skrejlapu veidne 

03, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas lodziņā Saglabāt kā tipu 

un noklikšķiniet uz Dokumenta veidne. 

Ja cietajam diskam netiek 

izmantots burts C, aizstājiet 

burtu C ar atbilstošo 

diskdziņa burtu. 

Faila paplašinājums 

dokumentu veidnēm 

programmā Word ir *.dot. 
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Ievērojiet, ka vieta Kur saglabāt veidnei automātiski tiek nomainīta 

uz mapi Veidnes. 

 

6 Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Tiek izveidota veidne. 

7 Galvenā virsraksta trešajā rindā atlasiet vārdu janvāris un uzrakstiet 

Mēnesis. Pēc tam izvēlieties 23. janvārī un uzrakstiet Datums 

(lokatīvā). 

Mēnesis un datums tiek aizstāti ar vispārēju tekstu. 

8 Atlasiet virsrakstu Biznesa plāni, kas darbojas un uzrakstiet 

Virsraksts. 

9 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Rādīt/slēpt¶, lai 

dokumentā varētu redzēt formatējuma atzīmes. 

10 Atlasiet tālāk norādīto tekstu, bet atstājiet rindkopas simbolu 

teikuma beigās neatlasītu un pēc tam nospiediet Delete: 

Liene Smiltiņa demonstrēs, kā izveidot, pārskatīt un pielāgot 

biznesa plānu jaunam uzņēmumam. 

11 Atlasiet sarakstu ar aizzīmēm, bet atstājiet rindkopas simbolu 

pēdējās aizzīmes teikuma beigās neatlasītu un pēc tam nospiediet 

Delete. 

Kad ievadāt un rediģējat 

tekstu, programma Word 

dokumentā ievieto īpašas 

formatējuma atzīmes, 

piemēram, atstarpes, 

tabulatorus un rindkopu 

atzīmes. Šīs formatējuma 

atzīmes netiek rādītas ekrānā 

un netiek drukātas, ja vien 

neizmantojat opciju 

dialoglodziņu vai 

nenoklikšķināt uz pogas 

Rādīt/slēpt ¶, lai tās 

parādītu. 
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12 Noklikšķiniet uz pogas Rādīt/slēpt¶, lai paslēptu formatējuma 

atzīmes. 

Paziņojumam jāizskatās tā, kā parādīts šajā attēlā.  

 

13 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizveriet 

veidni. 

14 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Izveidot jaunu. 

Tiek atvērta uzdevumrūts Izveidot jaunu dokumentu. 

15 Veidņu sadaļā noklikšķiniet uz Manā datorā un tad, ja 

nepieciešams, noklikšķiniet uz zīmnes Vispārīgi. Veiciet 

dubultklikšķi uz ikonas Contoso Skrejlapu veidne 03. 

Tiek izveidots jauns dokuments, par pamatu izmantojot šo veidni. 

16 Veiciet dubultklikšķi uz vārda Mēnesis un ierakstiet Februāris. 

17 Veiciet dubultklikšķi uz vārda Datums un ierakstiet 20. februārī. 

18 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

19 Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet Contoso skrejlapa februāris 

03. Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas lodziņā Kur saglabāt un 

atveriet mapi Lesson03, kas atrodas cietā diska mapē Word 

Processing Practice. Noklikšķiniet uz Saglabāt. 

20 Izvēlieties februāra paziņojumu. Ja tiek piedāvāts saglabāt 

izmaiņas, noklikšķiniet uz Nē. 

Formatējuma atzīmes 

ieteicams rādīt, ja izgriežat 

un kopējat tekstu un vēlaties 

pārliecināties, vai esat 

atlasījis visus atbilstošos 

tabulatorus, atstarpes un 

stingrās atgriezes. Par 

formatējuma atzīmju 

rādīšanu vairāk uzzināsit 

5. nodarbībā “Dokumenta 

izkārtojuma maiņa”. 

Ja kāda no iepriekš 

izveidotajām veidnēm vairs 

nav vajadzīga, varat to 

izdzēst, izmantojot veidņu 

dialoglodziņu. Ar peles labo 

pogu noklikšķiniet uz veidnes 

ikonas un parādītajā 

īsinājumizvēlnē noklikšķiniet 

uz Dzēst. 

Ievērojiet — lai nemainītu 

veidni, nav jāizmanto 

komanda Saglabāt kā. 

Programma Word 

automātiski izveido jaunu 

dokumentu un saglabā veidni 

nemainītu. 
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Veidnes izveidošana no veidnes 

SIA “Contoso” iespiedveidlapā netiek rādīts jaunā uzņēmuma logotips. Varat 

no veidnes izveidot iespiedveidlapas veidni, lai logotips nebūtu jāievieto ikreiz, 

kad ir jāizmanto iespiedveidlapa. Lai izveidotu veidni no esošas veidnes, 

izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā, dialoglodziņā Saglabāt kā 

ierakstiet veidnes nosaukumu, noklikšķiniet uz lodziņa Saglabāt kā tipu 

lejupvērstās bultiņas, noklikšķiniet uz Dokumenta veidne un pēc tam 

noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. Saglabātā veidne tiek parādīta dialoglodziņa 

Veidnes zīmnē Vispārīgi. 

Vedņa lietošana 

Dokumenta izveidi var arī automatizēt, lietojot kādu no daudzajiem 

programmas Word vedņiem. Vedņus var izmantot, lai izveidotu memorandus, 

vēstules, faksus un daudzus citus biznesa dokumentus. Galvenā atšķirība starp 

vedni un veidni ir tāda, ka vednis jūs vada pa teksta ievades vietām daudzās 

dokumenta daļās, savukārt veidne vienkārši parāda viettura tekstu, kas jāaizstāj 

ar jums nepieciešamo. Kad esat izveidojis dokumentu, izmantojot vedni, dažās 

vietās ir jāaizvieto viettura teksts. Tomēr viettura teksts ir jāaizvieto daudz 

retāk nekā tad, ja jūs būtu izveidojis to pašu dokumentu, izmantojot veidni. 

Šajā uzdevumā būs jāizveido dokuments, izmantojot memoranda vedni, kā arī 

jāmodificē un jāsaglabā memorands. 

1 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Izveidot jaunu. 

Tiek atvērta uzdevumrūts Izveidot jaunu dokumentu. 

2 Uzdevumrūts veidņu sadaļā noklikšķiniet uz Manā datorā. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Veidnes, kā parādīts attēlā nākamajā 

lapā. 
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3 Noklikšķiniet uz zīmnes Memorandi. 

 

4 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Memoranda vednis. 

Tiek atvērts jauns tukšs dokuments un parādīts pirmais 

dialoglodziņš Memoranda vednis (Sākt). 

 

5 Noklikšķiniet uz pogas Nākamais. 

Tiek parādīts nākamais vedņa dialoglodziņš, kurā tiek piedāvāts 

izvēlēties memoranda stilu. 

Pievērsiet uzmanību 

blokshēmai vedņa 

dialoglodziņa kreisajā pusē. 

Zaļais kvadrāts norāda vedņa 

posmu, kurā atrodaties. Varat 

pāriet uz noteiktu posmu, 

noklikšķinot uz blokshēmas 

lodziņa. Vai arī, ja pieļaujat 

kļūdu, noklikšķiniet uz pogas 

Atpakaļ tik reižu, cik 

nepieciešams, lai atgrieztos 

pie iepriekšējām darbībām. 
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6 Noklikšķiniet uz iespējas Elegants un pēc tam noklikšķiniet uz 

 Nākamais. 

Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš Nosaukums. Jau ir atlasīta 

opcija Jā. Lietot šo tekstu. 

7 Nosaukuma tekstlodziņā Nosaukums ierakstiet Contoso 

 memorands 03 un noklikšķiniet uz Nākamais. 

Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš Virsraksta lauki. 

8 Lodziņā No atlasiet noklusējuma tekstu un ierakstiet Laura 

 Jēkabsone. 

9 Lodziņā Tēma ierakstiet Atgādinājumi par izmaksu atskaitēm. 

  

10 Noklikšķiniet uz Nākamais. 

Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš Adresāts. 

11 Lodziņā Kam ierakstiet Visi darbinieki un noklikšķiniet uz 

 Nākamais. 

Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš Noslēguma lauki. 

12 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Sastādītāja iniciāļi un tekstlodziņā 

 ierakstiet LJ. 

13 Noklikšķiniet uz Nākamais. 

Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš Galvene/kājene. 

14 Notīriet izvēles rūtiņu Konfidenciāls un noklikšķiniet uz Nākamais. 

Tiek parādīts vedņa dialoglodziņš Pabeigt. 

Tā kā programma Word 

memoranda sadaļā Datums 

automātiski ievada šīs dienas 

datumu, jūsu memoranda 

vedņa dialoglodziņš nedaudz 

atšķirsies no šeit parādītā. Ja 

izmantojat vedni, lai izveidotu 

dokumentu turpmākai 

lietošanai, varat atlasīt 

datumu un ierakstīt tā vietā 

vajadzīgo. 
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15 Noklikšķiniet uz Pabeigt. 

Memoranda vednis tiek aizvērts. Pielāgotais memorands tiek 

parādīts jauna dokumenta logā. 

 

16 Noklikšķiniet uz viettura teksta blakus rindai Kopija:. 

17 Nospiediet Delete. 

Nevajadzīgā rinda tiek izdzēsta. 

18 Noklikšķiniet uz viettura teksta memoranda pamattekstā un 

ierakstiet: Aizpildot izdevumu atskaites, neaizmirstiet pievienot 

apstiprinājuma dokumentus. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā jūs apguvāt, kā izveidot dokumentu, lietojot veidni, kā izveidot 

veidni no dokumenta un citas veidnes un kā izmantot vedni, lai izveidotu 

dokumentu. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā. 

2 Atveriet mapi Lesson 03 un pēc tam saglabājiet memorandu kā 

Contoso memorands 03. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Programma Word saglabā dokumentu. 

4 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. Ja tiek piedāvāts saglabāt 

izmaiņas, noklikšķiniet uz Nē. 

Programma Word aizver failu. 

Ja tiek parādīts Office 

Palīgs, noklikšķiniet uz tā ar 

peles labo pogu un 

noklikšķiniet uz Paslēpt, lai 

palīgu paslēptu. Office 

Palīgu varat atvērt vēlreiz, 

izvēlnē Palīdzība noklikšķinot 

uz Rādīt Office Palīgu. 

Ievērojiet, ka nosaukums 

Contoso memorands 03, kuru 

ierakstījāt vednī, ir 

noklusējuma nosaukums 

lodziņā Faila nosaukums. 
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Ja neturpināt nodarbības: 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

2 Atveriet mapi Lesson 03 un pēc tam saglabājiet memorandu kā 

Contoso memorands 03. 

Programma Word saglabā dokumentu. 

3 Programmas Word loga labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. Ja tiek piedāvāts saglabāt izmaiņas, noklikšķiniet uz Nē. 

Tiek aizvērts fails un programma Word. 

Pārbaudes jautājumi 

1 No kāda dialoglodziņa atver programmas Word veidni? 

2 Kāda ir atšķirība starp veidni un vedni? 

3 Kādi ir divi programmas Word iebūvētie vedņi? 

4 Kādā gadījumā ieteicams izveidot veidni? 

5 Nosauciet trīs programmā Word iebūvētās veidnes. 

6 Kā, veidojot dokumentu no veidnes, var pārliecināties, vai 

nesaglabājat dokumentu kā veidni, kuru izmantojāt dokumenta 

pamatā? 

Praktiskie uzdevumi 

Svarīgi! 

Sadaļā Praktiskie uzdevumi vispirms ir jāaizpilda 1. uzdevums un tikai pēc 

tam var pāriet pie 2. uzdevuma. 

1. uzdevums. Ja nepieciešams, startējiet programmu Word. Izmantojiet faksa 

vedni un tālāk norādīto informāciju, lai izveidotu faksu, kurā ir tikai titullapa ar 

piezīmi un kurš ir iestatīts izdrukāšanai, un pēc tam to varētu nosūtīt no 

atsevišķa faksa aparāta. Adresējiet faksu Jānim Kalna kungam ar kundzi, 

norādot faksa numuru 7303303. Izvēlieties profesionālo titullapu un 

atbilstošajos laukos ierakstiet savu vārdu un tālāk norādīto adresi:  

SIA “Contoso” 

Bērzu aleja 415 

Rīga, LV-1001 

7303303 

Saglabājiet faksa lapu kā Kalna fakss 03 mapē Lesson03, kas atrodas mapē 

Word Processing Practice. 
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2. uzdevums. Izveidojiet veidni no faksa, kuru izveidojāt iepriekšējā 

uzdevumā. Atveriet dokumentu Kalna fakss 03 un izdzēsiet informāciju rindā 

Kam: un Fakss:. Saglabājiet dokumentu kā veidni, piešķiriet tai nosaukumu 

Faksa veidne 03 un pēc tam to aizveriet. 

3. uzdevums. Jūs izlemjat nosūtīt Kalnu ģimenei pa pastu to pašu 

informāciju, ko nosūtījāt pa faksu. Izveidojiet aploksni, izmantojot aplokšņu 

vedni. Kā piegādes adresi norādiet šādu: Jānim Kalna kungam ar kundzi, 

Valdemāra iela 25, Jelgava, LV-3001, bet kā atpakaļadresi — 1. uzdevumā 

norādīto “Contoso” adresi. Izdrukājiet aploksni un pēc tam aizveriet 

dokumentu, to nesaglabājot. 

4. uzdevums. Šajā nodarbībā jūs izmantojāt memoranda vedni, lai izveidotu 

memorandu stilā Elegants. Ir arī veidne ar nosaukumu Elegants memorands. 

Izveidojiet memorandu, izmantojot šo veidni, nevis vedni. Kura metode šķita 

vieglāka? Kurai metodei dodat priekšroku? 

5. uzdevums. Vai pastāv kāds vednis vai veidne, kas var palīdzēt izveidot 

Web lapu? Izpētiet dialoglodziņu Veidnes vai izmantojiet programmas Word 

palīdzību, lai uzzinātu, kā var ātri un viegli izveidot Web lapu. 
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Darblapu pamatu 
apguve 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Izveidot darbgrāmatu. 

 Izveidot darbgrāmatu no veidnes. 

 Atpazīt Microsoft Excel loga elementus. 

 Atlasīt šūnas. 

 Darblapā ievadīt tekstu, skaitļus un datumus. 

 Ievadīt datu diapazonu. 

 Rediģēt šūnas saturu. 

 Pārvietoties starp darblapām. 

 Piešķirt nosaukumu un saglabāt darbgrāmatu. 

 Atvērt darbgrāmatu. 

 Pārdēvēt darblapu. 

 Atvērt darblapas priekšskatījumu un izdrukāt darblapu. 

 Aizvērt darblapu un beigt darbu ar programmu Excel. 

Microsoft
®

 Excel ir lieliska programma, kas domāta skaitlisko datu 

sakārtošanai, formatēšanai un aprēķināšanai. Programma Excel datus rāda rindu 

un kolonnu formātā ar režģlīnijām starp rindām un kolonnām līdzīgi kā 

grāmatvedības uzskaites grāmatās vai rūtiņpapīrā. Tāpēc programma Excel ir 

piemērota darbam ar skaitliskajiem datiem grāmatvedības, zinātniskās izpētes 

un statistisko datu reģistrācijas vajadzībām, kā arī visos citos gadījumos, kur 

noder datu organizēšana tabulas veidā. Mācībspēki bieži vien reģistrē datus par 

studējošo sekmēm programmā Excel, bet menedžeri programmā Excel bieži 

vien glabā datu sarakstus, piemēram, datus par krājumiem vai personāla datus. 

Apgūstot šo kursu, uzzināsit, kā programma Excel ļauj ērti veikt aprēķinus ar 

skaitliskajiem datiem un nodrošina dažādus paņēmienus datu formatēšanai 

prezentāciju vajadzībām, ieskaitot diagrammas un atskaites.  

Lai izpildītu šajā nodarbībā norādītās darbības, izmantojiet cietā diska mapē 

Spreadsheet Fundamentals Practice iekļautās mapes Lesson01 failu Employee 

Information.xls. 

1. NODARBĪBA 
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Darbgrāmatas izveide 

Programma Excel tiek startēta, izmantojot kādu no metodēm, ko lietojat citu 

Microsoft Windows
®

 programmu startēšanai. Viena plaši izplatīta metode ir 

noklikšķināt uz pogas Sākt, norādīt uz Visas programmas un apakšizvēlnē 

izvēlēties Microsoft Excel. Varat arī noklikšķināt uz saīsnes ikonas (ja ir), kas 

atrodas darbvirsmā vai ātrās palaišanas joslā. 

Startējot programmu Excel, pēc noklusējuma tiek atvērta tukša darbgrāmata, 

kuras nosaukums ir Grāmata1. Darbgrāmata ir fails, kurā var būt iekļautas 

vairākas darblapas. Savukārt darblapa ir rindu un kolonnu režģis, kurā var 

ievadīt datus. Piemēram, sava budžeta darblapas varat izveidot vienā 

darbgrāmatā, kur katrā darblapā ir viena ceturkšņa budžets nākamajam finanšu 

gadam. Ja esat pasniedzējs, kas izmanto programmu Excel, vienā darbgrāmatā 

varat izveidot sekmju darblapas, kur katrā darblapā ir reģistrētas vienas klases 

sekmes vienā semestrī. Kā noprotat, darbgrāmata ļauj apkopot darblapas ar 

līdzīgiem datiem. Pēc darbgrāmatas izveides to var saglabāt diskā kā atsevišķu 

failu. 

Šajā uzdevumā jāstartē programma Excel, jāizveido standarta darbgrāmata un 

jāaizver šī darbgrāmata. 

1 Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz 

Visas programmas un noklikšķiniet uz Microsoft Excel. 

Programma Excel tiek atvērta ar izmantošanai sagatavotu 

darbgrāmatu Grāmata1. 

 

2 Uzdevumrūts Izveidot jaunu darbgrāmatu sadaļā Jauns 

noklikšķiniet uz Tukša darbgrāmata. 

Programma Excel izveido darbgrāmatu Grāmata2, un uzdevumrūts 

tiek aizvērta. 

Katra atvērtā darbgrāmata 

uzdevumjoslā tiek norādīta 

ar programmas Excel pogu. 

Noklikšķināt uz pogas, lai 

parādītu citu darbgrāmatu, 

var pavisam vienkārši. Ja ir 

atvērts daudz 

lietojumprogrammu, katrai 

lietojumprogrammai ir poga, 

kur pieejams atvērto failu 

saraksts. 
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3 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Programma Excel aizver darbgrāmatu Grāmata2, un atkal ir 

redzama darbgrāmata Grāmata1. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Darbgrāmatas izveidošana no veidnes 

Ja nepieciešama cita tukša darbgrāmata, to var izveidot jebkurā brīdī — pat, ja 

kāda darbgrāmata jau ir atvērta. Programmā Excel pieejamas arī veidnes, kas 

ļauj izveidot darbgrāmatas, kur jau ir iestatīta noteiktu datu izmantošanas 

iespēja (piemēram, rēķinu un pirkšanas pasūtījumu informācija). Lai izveidotu 

darbgrāmatu, kuras pamatā ir veidne, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Izveidot 

jaunu; tiek atvērta uzdevumrūts Izveidot jaunu darbgrāmatu. Veidņu sadaļā 

Jauns izvēlieties Manā datorā.  

 

Dialoglodziņā Veidnes varat izvēlēties zīmni Izklājlapu risinājumi vai 

Vispārīgi un izvēlēties kādu no pieejamajām veidnēm. 

Loga elementu apraksts 

Daudzi programmas Excel loga elementi ir līdzīgi kā citu Windows programmu 

logos. Nākamajā attēlā norādītas vissvarīgākās programmas Excel daļas: 

pēdējās divas no kurām parādījās tikai programmā Excel 2002: darbgrāmatas 

logs, galvenā izvēlņu josla, formulu josla, standarta un formatēšanas rīkjoslas, 

lodziņš Palīdzība: ieraksti jaut., kā arī uzdevumrūts.  
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Tabulā aprakstīti programmas Excel loga elementi. 

Elements Apraksts 

Virsrakstjosla Norāda pašreizējo programmu un 

pašreizējās darbgrāmatas nosaukumu. 

Izvēlņu josla Programmas Excel izvēlņu nosaukumu 

saraksts. 

Rīkjoslas Ļauj ātri piekļūt bieži izmantojamām 

funkcijām, piemēram, formatēšanai, 

līdzināšanai un šūnu satura kopsummas 

aprēķināšanai. Pēc noklusējuma tiek 

rādītas standarta un formatēšanas rīkjoslas. 

Nosaukumu lodziņš Parāda aktīvās šūnas adresi. 

Formulu josla Parāda aktīvās šūnas saturu. 

Uzdevumrūts Ļauj atvērt failus, ielīmēt datus no 

starpliktuves, izveidot tukšas 

darbgrāmatas, kā arī izveidot Excel 

darbgrāmatas, kuru pamatā ir citi faili. 

Jautājuma uzdošanas lodziņš Parāda palīdzības tēmas, kas atbilst jūsu 

pieprasījumam, ja šajā lodziņā ierakstāt 

jautājumu. 
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Statusa josla Parāda informāciju par izvēlēto komandu. 

Norāda arī taustiņu Caps Lock un Num 

Lock statusu (ieslēgts vai izslēgts). 

Ritjoslas Vertikāla un horizontāla ritjosla, kā arī 

četras ritināšanas bultiņas, kas tiek 

izmantotas dažādu darblapas zonu 

parādīšanai. 

Pogas Atlasīt visu Atlasa visas darblapas šūnas. 

Lapu zīmnes Ļauj parādīt atvērtās darbgrāmatas 

darblapas. 

Darblapa Vertikālu kolonnu (apzīmētas ar alfabēta 

burtiem) un horizontālu rindu (apzīmētas 

ar skaitļiem) režģis. Kolonnu un rindu 

krustpunktos ir šūnas. Katru šūnu var 

norādīt ar pilnu šūnas atsauci jeb adresi, 

kas sastāv no šīs šūnas kolonnas un rindas 

koordinātām, piemēram, B3. 

Aktīvā šūna Šūna – ar biezu apmali, kuras saturs 

mainīsies, rakstot vai rediģējot datus. 

Poga Minimizēt 

 

Minimizē logu līdz uzdevumjoslas pogai. 

Poga Maksimizēt/Atjaunot 

uz leju 

Pārslēdz starp loga maksimizēšanu un tā 

iepriekšējo izmēru atjaunošanu. 

Poga Aizvērt Aizver šai pogai atbilstošo logu. 

Ekrāna padoms Neliels uznirstošais lodziņš, kurā tiek 

parādīts objekta vai rīkjoslas pogas 

nosaukums, kad uz to norādāt ar peles 

rādītāju. 

Uzdevumrūts lielākā priekšrocība ir tāda, ka tajā vienkopus ir sagrupētas 

daudzas vispārējas darbības, piemēram, failu atvēršana un jaunu failu izveide, 

kuras var veikt ar vienu peles klikšķi. Vienīgais uzdevumrūts trūkums — tā 

aizņem tik ļoti nepieciešamo ekrāna vietu. Par laimi, uzdevumrūti var viegli 

parādīt vai paslēpt. Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Uzdevumrūts; programma 

Excel paslēpj uzdevumrūti, ja tā tiek rādīta, vai parāda, ja tā ir paslēpta. 

Jautājumu uzdošanas lodziņa novietojums programmas Excel galvenajā logā 

ļauj ātri un viegli saņemt palīdzību, kamēr jautājums vēl ir prātā, neveicot 

nekādas papildu darbības, kas varētu novērst uzmanību no jautājuma. 

Izmantojot šo līdzekli, vairs nav jāizmanto izvēlne Palīdzība vai Office Palīgs, 

kad jums nepieciešama palīdzība. 
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Šajā uzdevumā būs jārīkojas ar programmas Excel loga elementiem. 

1 Standarta rīkjoslā norādiet uz pogas Diagrammu vednis, vairākas 

sekundes nekustinot peles rādītāju. 

Tiek parādīts ekrāna padoms, kurā redzami vārdi Diagrammu 

vednis. 

2 Norādiet uz nosaukumu lodziņu, kurā redzama šūnas adrese A1. 

Tiek parādīts ekrāna padoms, kurā redzams nosaukums 

Nosaukumu lodziņš. 

 

3 Noklikšķiniet uz pogas Rīkjoslas opcijas formatēšanas rīkjoslas 

beigās. 

Tiek parādīta izvēlne ar opcijām. 

 

4 Norādiet uz komandu Pievienot vai noņemt pogas. 

Tiek parādīta izvēlne ar papildu komandām. 
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5 Apakšizvēlnē norādiet uz Formatēšana.  

Tiek parādīta izvēlne ar formatēšanas pogu opcijām. 

 

6 Iepazīstieties ar katras no jauna parādītās rīkjoslas pogas. 

grafisko attēlojumu un nosaukumu. 

7 Kad esat beidzis, noklikšķiniet jebkur ārpus atvērtajām izvēlnēm, lai 

tās aizvērtu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 
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Šūnu atlasīšana 

Lai darblapā varētu ievadīt datus, vispirms ir jānorāda šūna (rindas un kolonnas 

krustpunkts), kurā vēlaties ievietot datus. To sauc par šūnas atlasīšanu. Var 

atlasīt atsevišķu šūnu, rindu, kolonnu, kā arī blakus esošu vai blakus neesošu 

šūnu grupu. 

Lai atlasītu atsevišķu šūnu, noklikšķiniet uz tās. Kad šūna ir atlasīta, tai ir 

melna apmale, un šī šūna kļūst par aktīvo šūnu, kā tas redzams nākamajā 

attēlā. 

 

Visas darblapas šūnas var atlasīt, noklikšķinot uz pogas Atlasīt visu darblapas 

augšējā kreisajā stūrī. 

 

Atlasot šūnu, ar trekninājumu 

tiek iekrāsots tās rindas 

atlasītāja (oranža poga pa 

kreisi no rindas) un kolonnas 

atlasītāja (oranža poga 

kolonnas augšdaļā) teksts. 

Tas atvieglo atlasītās šūnas 

rindas un kolonnas 

“koordinātu” noteikšanu. 

Turklāt nosaukumu lodziņā 

tiek rādīta šūnas adrese. 
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Atsevišķu darblapas rindu vai kolonnu var atlasīt, noklikšķinot uz atbilstošā 

rindas vai kolonnas atlasītāja. 

 

Šajā uzdevumā jāatlasa visa pašreizējās darblapas rinda un visa kolonna. 

1 Noklikšķiniet uz kolonnas D atlasītāja. 

Kolonna D tiek atlasīta. 

2 Noklikšķiniet uz 1. rindas atlasītāja. 

1. rinda tiek atlasīta. 

3 Noklikšķiniet uz kolonnas B atlasītāja un velciet peles rādītāju uz 

kolonnas E atlasītāju. 

Kolonnas tiek atlasītas. 

4 Noklikšķiniet uz jebkuras kolonnas G šūnas. 

Tiek noņemta kolonnu B, C, D un E atlase. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Šūnu diapazona atlasīšana 

Diapazonu parasti norāda ar atsauci uz tā pirmo un pēdējo šūnu, atsauces 

atdalot ar kolu. Piemēram, vertikālais diapazons no šūnas A1 līdz šūnai A9 tiek 

norādīts kā A1:A9. Līdzīgi horizontālais diapazons no šūnas C3 līdz šūnai G3 

tiek norādīts kā C3:G3. Diapazoni, kuros iekļauts vairāku kolonnu un rindu 

bloks, tiek norādīti pēc šī bloka augšējā kreisajā un apakšējā labajā stūrī 

esošajām šūnām (C5:F9), kā tas redzams nākamajā attēlā. 

Kolonnu diapazonu var 

atlasīt arī noklikšķinot uz 

diapazona pirmās kolonnas 

atlasītāja, turot nospiestu 

taustiņu Shift un noklikšķinot 

uz diapazona pēdējās 

kolonnas atlasītāja. Šī 

metode darbojas arī rindu 

diapazona atlasīšanai. 
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Šūnu diapazons tiek atlasīts, peles rādītāju velkot pāri šūnām. Atlasot šūnu 

diapazonu, pirmā izvēlētā šūna kļūst par aktīvo šūnu. Aktīvā šūna ir baltā krāsā, 

bet šūnu diapazons — zilā. 

Šajā uzdevumā pašreizējā darblapā ir jāatlasa blakus esošu šūnu grupa. 

1 Noklikšķiniet uz šūnas E3, turot nospiestu peles pogu, velciet peles 

rādītāju uz leju līdz šūnai E12 un atlaidiet peles pogu. 

Tiek atlasīts diapazons E3:E12, un E3 ir aktīvā šūna. 

2 Noklikšķiniet uz šūnas A5 un, turot nospiestu taustiņu Shift, 

noklikšķiniet uz šūnas H16. 

Tiek atlasīts diapazons, un A5 ir aktīvā šūna. 

 

3 Noklikšķiniet uz šūnas F17 un, turot nospiestu taustiņu Shift, 

vairākas reizes nospiediet uz leju vērsto bulttaustiņu. 

Tiek atlasīts šūnu diapazons no F17 līdz F21 (apzīmēts kā 

F17:F21). 

Lai atlasītu vairākus tādu 

šūnu diapazonus, kas 

neatrodas blakus, atlasiet 

pirmo diapazonu, turiet 

nospiestu taustiņu Ctrl un 

atlasiet nākamos 

diapazonus. 
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Teksta ievadīšana darblapā 

Excel darblapā var ievadīt trīs pamatkategoriju datus: tekstu, skaitļus un 

formulas. Lai šūnā ievadītu tekstu vai skaitļus, jāatlasa šūna un jāraksta 

nepieciešamā informācija. Rakstot visas rakstzīmes kopā ar iespraušanas 

punktu tiek rādītas formulu joslā un aktīvajā šūnā. Iespraušanas punkts norāda, 

kur tiks iesprausta nākamā rakstzīme. 

Teksta ievadnē, ko reizēm sauc par etiķeti, tiek iekļautas rakstzīmes no A līdz Z 

vai arī jebkuras citas rakstzīmes, kurām nav tikai ar skaitļiem saistīta nozīme. 

Dažkārt teksta ievadnēs tiek iekļauti skaitļi līdzīgi kā pasta adresē. 

Pēc noklusējuma teksta ievadne tiek rādīta, šūnā līdzināta pa kreisi. Ja ievadne 

ir garāka nekā šūnai definētais platums, tā vai nu ―pārplūst‖ uz blakus šūnu (ja 

tā ir tukša), vai tiek rādīta apcirsta (ja blakus šūna nav tukša). Tomēr iekšēji šis 

teksts glabājas tikai vienā šūnā un satur visas sākotnēji ievadītās rakstzīmes. 

Šajā uzdevumā darblapā ir jāievada teksts. 

1 Noklikšķiniet uz šūnas A1, rakstiet Realizācija un nospiediet 

taustiņu Enter. 

Šis teksts tiek ievadīts šūnā A1, un A2 kļūst par aktīvo šūnu. 

2 Noklikšķiniet uz šūnas A3, rakstiet Kempinga mājiņas un 

nospiediet taustiņu Enter. 

Šūnā A3 ir vārds Kempinga mājiņas, bet par aktīvo šūnu kļūst A4. 

3 Ierakstiet Viesnīcas numuri un nospiediet Enter. 

Frāze Viesnīcas numuri tiek ievadīta šūnā A4. 

 
Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Skaitļu ievadīšana darblapā 

Skaitliskā ievadne satur kādu ciparu 0–9 kombināciju un, iespējams, šādas 

speciālās rakstzīmes: 

Rakstzīme Tiek izmantota, lai 

+ Norādītu pozitīvu vērtību 

- vai ( ) Norādītu negatīvu vērtību 

$ Norādītu valūtas vērtību 

Kad esat ierakstījis šūnā 

datus, tos varat ievadīt, 

nospiežot taustiņu Enter, Tab 

vai kādu no bulttaustiņiem. 

Dati tiek ievadīti ar jebkuru 

darbību, kuras rezultātā tiek 

pārvietots iespraušanas 

punkts. 
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% Norādītu procentuālo vērtību 

/ Norādītu daļskaitli 

, Norādītu decimālo vērtību 

; Atdalītu ievadnes ciparus 

E vai e Parādītu ievadni zinātniskajā (eksponenciālajā) 

pierakstā 

Ja ievadne tiek sākta ar pluszīmi, lai norādītu pozitīvu skaitli, programma Excel 

šo zīmi ignorē. Ja izmantojat iekavas, lai norādītu negatīvu skaitli, tas tiek 

rādīts ar mīnuszīmi. Ja iekļaujat dolāra zīmi, procentu zīmi, slīpsvītru, komatu 

vai eksponentsimbolu, programma ievadnei automātiski piešķir skaitlisku 

formātu. 

Pēc noklusējuma skaitliska ievadne tiek rādīta, šūnā līdzināta pa labi. Ja 

ievadne ir garāka nekā definētais šūnas platums, tā tiek rādīta zinātniskajā 

pierakstā, kā restītes (####) vai ar noapaļotu vērtību. Tomēr iekšēji programma 

Excel visus skaitļus glabā formātā, kādā tie ir ievadīti. 

Šajā uzdevumā darblapā ir jāievada pārdošanas dati. 

1 Noklikšķiniet uz šūnas B3, rakstiet 4284 un nospiediet taustiņu 

Enter. 

Šis skaitlis tiek ievadīts šūnā B3, un B4 kļūst par aktīvo šūnu. 

2 Ierakstiet 9234 un nospiediet Enter. 

Šis skaitlis tiek ievadīts šūnā B4, un B5 kļūst par aktīvo šūnu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Datuma ievadīšana darblapā 

Excel darblapās datumus var norādīt, izmantojot tikai ciparus vai teksta un 

ciparu kombināciju. Piemēram, Janvāris 22, 2004 un 2004.01.22 ir divi veidi, 

kā var ievadīt vienu un to pašu datumu. Līdzīgi kā teksts, datumi bieži vien tiek 

lietoti kā rindu un kolonnu etiķetes. Bet atšķirībā no teksta datumi tiek uzskatīti 

par sērijas numuriem; tie ir secīgi, un tos var saskaitīt, atņemt, kā arī izmantot 

aprēķinos. 

Uzmanieties, ja gadu norādāt, izmantojot tikai divus pēdējos ciparus. 

Programma Excel divciparu gadskaitļus no 00 līdz 29 saprot kā 2000.–2029. 

gadu, bet no 30 līdz 99 — kā 1930.–1999. Noklusētajā gada formātā tiek 

izmantoti divi cipari; tomēr ieteicams rakstīt četrciparu gadskaitļus, lai 

izvairītos no neprecizitātēm. 

Pēc noklusējuma datuma ievadne tiek rādīta, šūnā līdzināta pa labi. Kad šūnā ir 

ierakstīts un ievadīts datums, programma Excel to var pārformatēt un izteikt 

savādāk. Datuma attēlojums šūnā sākotnēji ir atkarīgs no datora noklusētā 

datuma iestatījuma. Nākamajā nodarbībā uzzināsit, kā izvēlēties datumu 

formātus, ieskaitot četrciparu gadskaitļu opcijas.  

Skaitļus var ievadīt, 

izmantojot ciparu taustiņus 

virs tastatūras burtu 

taustiņiem vai nospiežot 

taustiņu Num Lock un 

izmantojot ciparu 

papildtastatūru. Num Lock ir 

pārslēgšanas taustiņš. Ja 

Num Lock ir ieslēgts, deg 

tastatūras indikators. 

Lai mainītu datora noklusēto 

datuma formātu, noklikšķiniet 

uz Sākt, norādiet uz Vadības 

panelis, noklikšķiniet uz 

Reģionālās un valodu 

opcijas, zīmnē Reģionālās 

opcijas noklikšķiniet uz 

pogas Pielāgot, atlasiet 

zīmni Datums un sarakstā 

Īsais datuma formāts 

izvēlieties formātu. 
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Šajā uzdevumā darblapā ir jāievada datumi. 

1 Noklikšķiniet uz šūnas B1, rakstiet Janvāris 2005 un nospiediet 

tabulācijas taustiņu. 

Programma Excel saīsina datumu līdz Jan.05, un C1 kļūst par 

aktīvo šūnu. 

2 Ierakstiet Feb 2005 un nospiediet Tab. 

Programma Excel izmanto to pašu datuma formātu, ko iepriekš, un 

šūnā C1 tiek ievadīts Feb.05. Tagad aktīvā šūna ir D1. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Datu diapazona ievadīšana 

Lai datus ievadītu atsevišķā šūnā, jūs tos ierakstāt un nospiežat taustiņu Enter. 

Ja nepieciešamas vairākas secīgas ievadnes, datus var ievadīt ātrāk, vispirms 

izvēloties diapazonu. 

Šajā uzdevumā darblapā ir jāievada papildu pārdošanas dati. 

1 Noklikšķiniet uz šūnas C3, velciet līdz šūnai D4 un atlaidiet peles 

pogu. 

Tiek atlasītas šūnas C3, C4, D3 un D4. 

2 Ierakstiet 3976 un nospiediet Enter. 

Šis skaitlis tiek ievadīts šūnā C3, un C4 kļūst par aktīvo šūnu. 

3 Ierakstiet 9042 un nospiediet Enter. 

Šis skaitlis tiek ievadīts šūnā C4, un D3 kļūst par aktīvo šūnu. 

4 Ierakstiet 4512 un nospiediet Enter. 

Šis skaitlis tiek ievadīts šūnā D3, un D4 kļūst par aktīvo šūnu. 

 

5 Ierakstiet 8740 un nospiediet Enter. 

Šis skaitlis tiek ievadīts, un šūna C3 kļūst par aktīvo šūnu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Šūnas satura rediģēšana 

Kad dati šūnā ir ievadīti, tās saturu var viegli mainīt. Tomēr uz šūnas vispirms 

ir jāveic dubultklikšķis vai uz šūnas ir jānoklikšķina un pēc tam jānoklikšķina 

formulu joslā. Abos gadījumos programma Excel pāriet rediģēšanas režīmā, 

kuru var noteikt pēc vārda Rediģējiet, kas tiek rādīts statusa joslā. Pēc tam 

rakstiet un spiediet taustiņu Delete vai Backspace, lai rediģētu šūnā esošos 

Ievadot tekstu šūnu 

diapazonā, spiediet taustiņu 

Tab, lai no šūnas uz šūnu 

pārvietotos horizontālā 

virzienā, bet Enter, lai 

pārvietotos vertikālā virzienā. 

Sasniedzot diapazona 

kolonnas beigas un 

nospiežot taustiņu Enter, 

notiek pārvietošanās uz 

diapazona nākamās 

kolonnas augšējo šūnu. 
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datus. Kad programma Excel darbojas rediģēšanas režīmā, pa kreisi no formulu 

joslas tiek rādītas divas pogas: Atcelt un Ievadīt. 

 

Lai atceltu ievadni, pirms tā tiek ievadīta darblapā, var noklikšķināt uz pogas 

Atcelt vai nospiest taustiņu Esc. Abos gadījumos tiek dzēsts viss, ko rakstījāt, 

un programma Excel iziet no rediģēšanas režīma. Tā atjauno arī iepriekšējo 

aktīvās šūnas saturu, ja tajā bija dati. Lai pabeigtu ierakstu, var noklikšķināt uz 

pogas Ievadīt.  

Šajā uzdevumā jārediģē dažas pašreizējās darblapas ievadnes. 

1 Noklikšķiniet uz šūnas B3, formulu joslā novietojiet peles rādītāju 

starp 2 un 8 un noklikšķiniet. 

Tiek aktivizēts rediģēšanas režīms, un tiek rādīts I veida 

iespraušanas punkts. 

2 Nospiediet taustiņu Backspace, rakstiet 6 un nospiediet taustiņu 

Enter. 

Tagad šūnā B3 ir ievadne 4684. 

3 Noklikšķiniet uz šūnas C4, rakstiet 9231 un nospiediet taustiņu 

Enter. 

Tagad šūnā C4 ir ievadne 9231. 

4 Noklikšķiniet uz šūnas C3, rakstiet 6545 un formulu joslā 

noklikšķiniet uz pogas Atcelt. 

Datu ievadne tiek atcelta, un tiek atjaunota sākotnējā vērtība. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Pārvietošanās starp darblapām 

Kā jau minēts šīs nodarbības sākumā, katru Excel darbgrāmatu veido atsevišķas 

darblapas. Tas ļauj ērti vienā darbgrāmatā grupēt darblapas ar līdzīgu saturu. 

Pēc noklusējuma jaunā darbgrāmatā ir trīs tukšas darblapas. Ja nepieciešams, 

var pievienot papildu darblapas vai dzēst nevajadzīgās. Lapu nosaukumi tiek 

rādīti kā zīmnes darbgrāmatas loga lejasdaļā. 

 

Šajā uzdevumā jāapskata vienas darbgrāmatas divas darblapas. 

1 Darbgrāmatas loga lejasdaļā noklikšķiniet uz Lapa2. 

Tiek rādīta Lapa2 un tās saturs. Darblapa ir tukša. 

2 Darbgrāmatas loga lejasdaļā noklikšķiniet uz Lapa1. 

Atkal tiek rādīta Lapa1 un tās saturs. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Noklikšķinot uz šūnas un 

nospiežot taustiņu F2, tiek 

aktivizēts rediģēšanas 

režīms, un iespraušanas 

punkts tiek novietots šūnas 

satura beigās, ļaujot 

papildināt pašreizējo saturu. 

Ar peles labo pogu 

noklikšķiniet uz darblapas 

zīmnes, lai parādītu 

īsinājumizvēlni ar opcijām, 

tostarp opciju iespraust vai 

dzēst darblapas. 
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Darbgrāmatas nosaukšana un 

saglabāšana 

Kad esat beidzis darbgrāmatā ievadīt un rediģēt datus, darbgrāmatai ir jāpiešķir 

nosaukums un tā ir jāsaglabā cietajā diskā, lai šī informācija būtu pieejama, kad 

nākamreiz startēsit datoru. Darbgrāmatas faila saglabāšana notiek līdzīgi kā citu 

Windows programmu failu saglabāšana. Pirmajā darbgrāmatas saglabāšanas 

reizē tai ir jāpiešķir nosaukums un jānorāda mape, kurā to saglabāt. To var 

saglabāt datora cietā diska mapē vai, ja dators ir pievienots tīklam, saglabāt cita 

datora cietajā diskā. Izmantojot programmā Excel pieejamos rīkus, var pat 

izveidot mapi, kurā saglabāt šo darbgrāmatu. Pēc darbgrāmatas saglabāšanas ir 

vienkārši noklikšķiniet uz standarta rīkjoslas pogas Saglabāt, lai saglabātu 

izmaiņas, kuras veicāt pēc pēdējās saglabāšanas reizes. Darbgrāmata tiks 

saglabāta ar to pašu nosaukumu un tajā pašā vietā. 

Ja darbgrāmatu vēlaties saglabāt ar citu nosaukumu vai citā mapē, to var 

paveikt tāpat, kā rīkojāties darbgrāmatas pirmajā saglabāšanas reizē. Gluži kā 

ar jebkuru citu Windows failu, darbgrāmatas nosaukums var būt līdz 255 

rakstzīmēm garš, bet nedrīkst saturēt nevienu no šīm rakstzīmēm: 

/ \ > < * ? ― | : ; 

Tekstlodziņa Saglabāt kā tipu iespējas var izmantot arī, lai jaunajam failam 

norādītu citu formātu. Piemēram, var gadīties, ka Excel fails jāsaglabā citā 

formātā, lai to varētu izmantot cita persona, kurai ir atšķirīga izklājlapu tabulu 

programma vai pat tāda programma, kas nav elektronisko tabulu programma. 

Šajā uzdevumā darbgrāmata ir jāsaglabā mapē, kas tiek izveidota no 

programmas Excel. Turklāt šī darbgrāmata ir jāsaglabā kā Lotus fails. (Lotus ir 

cita izklājlapu programma.) 
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1 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

Programma Excel parāda dialoglodziņu Saglabāt kā. Šajā 

dialoglodziņā tiek rādīti faili un mapes atkarībā no tā, kura mape 

pēdējā tika izmantota darbgrāmatas saglabāšanai datorā. 

 

2 Noklikšķiniet uz Kur saglabāt lejupvērstās bultiņas un noklikšķiniet 

uz lokālā cietā diska ikonas (iespējams, diska C). 

3 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Spreadsheet Fundamentals 

Practice. 

4 Dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu mapi. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Jauna mape. 

5 Rakstiet Realizācija 2005 un noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Jauna mape tiek aizvērts, un tiek parādīts 

dialoglodziņš Saglabāt kā, kurā tiek rādīta mape ar nosaukumu 

Realizācija 2005. Tekstlodziņā Faila nosaukums tiek rādīts 

nosaukums Grāmata1, jo Grāmata1 ir atvērtais fails. 

6 Atlasiet tekstlodziņā Faila nosaukums iekļauto tekstu, rakstiet 

Naktsmitnu iziresana un noklikšķiniet uz Saglabāt. 

Fails tiek nosaukts un saglabāts. 

7 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

8 Dialoglodziņā Saglabāt kā noklikšķiniet uz tekstlodziņa Saglabāt 

kā tipu lejupvērstās bultiņas. 

9 Ritiniet un atlasiet opciju WK4(1-2-3)(*.wk4).  

10 Noklikšķiniet uz Saglabāt. 

Tagad fails ir saglabāts ar to pašu nosaukumu, bet kā Lotus 

izklājlapa, tāpēc tam ir cits faila nosaukuma paplašinājums.  

11 Aizveriet darbgrāmatu, bet programmu Excel atstājiet atvērtu. 

Vietu josla dialoglodziņos 

Atvēršana un Saglabāšana 

kā ļauj ērti piekļūt failiem, 

kas glabājas mapē Mani 

dokumenti, Mana izlase vai 

darbvirsmā. Vietu joslas 

mape Mani nesenie 

dokumenti ļauj viegli piekļūt 

nesen atvērtām 

darbgrāmatām. 

Izmantojot Windows 

Explorer, var izveidot arī 

mapes. Tās nav jāveido tikai 

programmā Excel. 
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Darbgrāmatas atvēršana 

Kad esat saglabājis kādu Excel darbgrāmatu, to jebkurā brīdī varat atvērt, lai 

pārskatītu darbgrāmatas saturu un veiktu tajā izmaiņas. Programma Excel 

atceras pēdējās četras atvērtās darbgrāmatas un to nosaukumus parāda izvēlnes 

Fails lejasdaļā. Lai atvērtu šajā sarakstā neiekļautu failu, vispirms ir jāatver 

dialoglodziņš Atvērt. 

Šajā uzdevumā jāatver dialoglodziņš Atvērt, pēc tam jāatver un jāaizver esoša 

darbgrāmata. 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atvērt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt. 

2 Noklikšķiniet uz lodziņa Skatīt lejupvērstās bultiņas, noklikšķiniet uz 

sava cietā diska ikonas un veiciet dubultklikšķi uz mapes 

Spreadsheet Fundamentals Practice. 

Dialoglodziņā Atvērt tiek parādīts mapes Spreadsheet 

Fundamentals Practice saturs. 

 

3 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Lesson01.  

Tiek parādīti mapē Lesson01 esošo failu nosaukumi. 

4 Noklikšķiniet uz faila Employee Information un uz Atvērt. 

Dialoglodziņš Atvērt tiek aizvērts, un tiek parādīts fails Employee 

Information. 

5 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Programma Excel aizver darbgrāmatu Employee Information. 

6 Izvēlņu joslā noklikšķiniet uz Fails. 

Programma Excel izvēlnes Fails lejasdaļā parāda nesen atvērto 

darbgrāmatu sarakstu. 

Dialoglodziņu Atvēršana var 

parādīt arī izvēlnē Fails 

noklikšķinot uz Atvērt. 

Failu var atvērt arī 

dialoglodziņā Atvērt veicot 

dubultklikšķi uz programmas 

Excel ikonas blakus faila 

nosaukumam vai uz faila 

nosaukuma. 

Atverot esošu darbgrāmatu, 

programma Excel aizver 

tukšo darbgrāmatu 

Grāmata1, kas tika atvērta, 

startējot programmu. 
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7 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Employee Information. 

Fails tiek atvērts. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Darblapas pārdēvēšana 

Pēc noklusējuma katras Excel darbgrāmatas darblapas tiek nosauktas par 

Lapa1, Lapa2 un Lapa3. Tāpat kā unikāls darbgrāmatas nosaukums palīdz 

atcerēties tās saturu, arī, pārdēvējot darblapas, vēlāk varēsit atcerēties to saturu. 

Šajā uzdevumā darblapai ir jāpiešķir cits nosaukums. 

1 Veiciet dubultklikšķi uz darblapas zīmnes Lapa1. 

Zīmnē tiek atlasīts nosaukums Lapa1. 

2 Ierakstiet Direktorijs un nospiediet taustiņu Enter. 

Darblapas zīmnē tiek rādīts nosaukums Direktorijs. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Darblapas priekšskatījums un 

drukāšana 

Kad darblapa ir pabeigta, var apskatīt tās priekšskatījumu un izdrukāt darblapas 

saturu. Lai izdrukātu darblapu, vispirms jāatver dialoglodziņš Drukāšana. Šajā 

dialoglodziņā var mainīt vairākumu drukas iestatījumu, atvērt datu 

priekšskatījumu, kā arī izdrukāt darblapu. 

Pirms darblapas drukāšanas ieteicams pārbaudīt pareizrakstību. Lai sāktu 

darblapas pārbaudi, standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Pareizrakstība. 

Turklāt pirms darblapas drukāšanas var apskatīt tās priekšskatījumu. Drukas 

priekšskatījuma logā tiek rādīts faila pilnas lappuses skats tā, kā šī lappuse 

tiks izdrukāta, lai jūs pirms drukāšanas varētu pārbaudīt formātu un vispārējo 

izkārtojumu. 

 

Darblapu var pārdēvēt arī 

noklikšķinot ar peles labo 

pogu uz darblapas zīmnes 

un noklikšķinot uz Pārdēvēt. 
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Drukas priekšskatījuma logā pieejamās komandas tiek rādītas kā pogas, kas 

izkārtotas loga augšdaļā. Loga apakšējā kreisajā stūrī tiek rādīts pašreizējās 

lappuses numurs, kā arī darblapas lappušu kopskaits. 

Kad esat gatavs drukāt, varat izdrukāt visu darbgrāmatu, atsevišķu 

darbgrāmatas lapu vai tikai atlasīto datu diapazonu. Drukājamo šūnu diapazonu 

var atlasīt pirms dialoglodziņa Drukāšana atvēršanas, bet to var norādīt arī 

dialoglodziņā Drukāšana. 

Šajā uzdevumā ir jāatver pašreizējās darblapas priekšskatījums un šī darblapa ir 

jāizdrukā. 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Drukas priekšskatījums. 

Fails tiek rādīts drukas priekšskatījuma logā. 

2 Noklikšķiniet jebkur darblapā. 

Tiek palielināts palielinājuma koeficients, un priekšskatījums tiek 

palielināts. 

3 Vēlreiz noklikšķiniet jebkur darblapā. 

Tiek samazināts palielinājuma koeficients, un priekšskatījums tiek 

samazināts. 

4 Drukas priekšskatījuma rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Aizvērt. 

Drukas priekšskatījuma logs tiek aizvērts. 

5 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Drukāšana. 

6 Noklikšķiniet uz Labi. 

Pašreizējā darblapa tiek izdrukāta. 

7 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Darblapa tiek saglabāta ar pašreizējo nosaukumu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Darblapas aizvēršana un darba 

beigšana 

No darblapas logā var atbrīvoties, to aizverot vai beidzot darbu ar programmu 

Excel. Aizverot pašreizējo darbgrāmatu, programma Excel joprojām darbojas, 

savukārt, kad beidz darbu ar programmu Excel, tiek aizvērtas visas 

darbgrāmatas. 

Lai failu drukātu no drukas 

priekšskatījuma loga, drukas 

priekšskatījuma rīkjoslā 

noklikšķiniet uz Drukāt, kas 

atver dialoglodziņu 

Drukāšana. 



IV - 1.22 Datorzinību pamati   

Kad darbgrāmata ir saglabāta cietajā diskā, ekrānā to var dzēst, aizverot 

darbgrāmatas logu. Ja darbgrāmata nav saglabāta, programma Excel pirms loga 

aizvēršanas piedāvā to saglabāt. Kad esat beidzis izmantot programmu Excel, tā 

ir jāaizver, izmantojot programmas Excel komandas. Nekad neizslēdziet 

datoru, kamēr darbojas kāda programma. 

Šajā uzdevumā ir jāaizver darbgrāmata un jābeidz darbs ar programmu Excel. 

1 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt logu darbgrāmatas loga augšējā 

labajā stūrī. 

Darbgrāmata tiek aizvērta. 

2 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt programmas Excel loga augšējā 

labajā stūrī. 

Programma Excel tiek aizvērta. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā uzzinājāt, kā pārvietoties pa programmas Excel dokumentiem 

un kā atlasīt šūnas, rindas un kolonnas. Apguvāt arī teksta ievadīšanu šūnās un 

rediģēšanu; kā pārslēgties starp dažādām darblapām; kā saglabāt, atvērt un 

aizvērt darbgrāmatas; kā arī to, kā pārdēvēt un drukāt dažādas darbgrāmatas 

darblapas.  

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

Restartējiet programmu Excel. 

Ja neturpināt nodarbības: 

Programma Excel jau ir aizvērta. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kā vienlaikus var atlasīt visas darblapas šūnas? 

2 Kā var atvērt esošu darbgrāmatu? 

3 Kāda ir vienkāršākā metode datu ievadīšanai šūnu diapazonā? 

4 Kā var pārdēvēt darblapu? 

5 Kā vienlaikus var aizvērt visas atvērtās darbgrāmatas? 

6 Nosauciet divus šūnu diapazona atlasīšanas veidus. 

7 Kā atlasīt šūnu diapazonus, kas neatrodas blakus? 

8 Ar ko atšķiras noklikšķināšana izvēlnē Fails uz Izveidot jaunu no 

noklikšķināšanas uz pogas Izveidot jaunu? 

9 Nosauciet vismaz trīs rakstzīmes, ko nedrīkst izmantot 

darbgrāmatas nosaukumos. 

10 Kāda informācija tiek rādīta nosaukumu lodziņā? 

11 Nosauciet divus paņēmienus, kā programmā Excel aktivizēt 

rediģēšanas režīmu. 

Poga Aizvērt, kas atrodas 

virs pogas Aizvērt logu, tiek 

izmantota, lai beigtu darbu ar 

programmu Excel. 

Uzmanieties, lai pogas 

Aizvērt logu vietā 

nenoklikšķinātu uz pogas 

Aizvērt. Ja neesat 

pārliecināts, uz kuras pogas 

jānoklikšķina, novietojiet uz 

brīdi peles rādītāju virs 

pogas. Tiks parādīts ekrāna 

padoms, kurā norādīts tās 

pogas nosaukums, virs kuras 

novietots peles rādītājs. 

Lai vienlaikus aizvērtu visas 

atvērtās darbgrāmatas, turiet 

nospiestu taustiņu Shift un 

izvēlnē Fails noklikšķiniet uz 

Aizvērt visus. 
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12 Kā var pārvietoties no vienas darblapas uz citu darblapu? 

13 Nosauciet iemeslu, kāpēc darblapa būtu jāatver drukas 

priekšskatījuma logā. 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Izveidojiet darbgrāmatu ar nosaukumu ManaPirma. Šūnās B1, 

C1 un D1 ierakstiet nākamo triju mēnešu nosaukumus kopā ar gadskaitli, 

piemēram, Jūlijs 2005, Augusts 2005 un Septembris 2005. Atlasiet diapazonu 

B2:D3 un šajās šūnās ievadiet skaitļus. 

Svarīgi! 

Vispirms ir jāizpilda 1. uzdevums un tikai pēc tam var pāriet pie 2. 

uzdevuma. 3.–5. uzdevuma veikšanai 1. uzdevuma izpilde nav 

nepieciešama. 

2. uzdevums. Noklikšķiniet uz šūnas C3 un izmantojiet formulu joslu, lai 

mainītu šūnā ievadīto skaitli. Pārdēvējiet darblapu Lapa1 par ManaPirmāLapa. 

Atlasiet kolonnu B, pēc tam atlasiet 5. rindu. Vienlaikus atlasiet diapazonus 

B1:D2 un B5:D7. Atveriet darblapas priekšskatījumu, izdrukājiet un saglabājiet 

darblapu. 

3. uzdevums. Šajā nodarbībā tika minēts fakts, ka programma Excel piedāvā 

izmantot vairākas sākotnēji noformētas veidnes. Atveriet veidni Aizņēmuma 

dzēšana, kas iekļauta veidņu kolekcijā Izklājlapu risinājumi, un sniedziet īsu 

šīs veidnes mērķa aprakstu. Ievadiet šajā darblapā datus, lai izpētītu, kā tā 

darbojas. Kā jums varētu noderēt šāda veidne? 

4. uzdevums. Iespējams, ka uzdevumrūts Izveidot jaunu darbgrāmatu 

veidņu sadaļā Jauns esat pamanījis divus veidņu avotus, kas datorā nav 

instalēti kopā ar programmu Excel. Viena ir Web vietas, par kurām varat 

uzzināt, bet otra — Microsoft Web vieta. Ja jums ir interneta piekļuve, 

noklikšķiniet uz opcijas Veidnes vietā Office Online un izpētiet šeit pieejamās 

veidnes. (Padoms. Iesakām izpētīt veidnes, kas saistītas ar jūsu personiskajām 

interesēm vai hobijiem.) 

5. uzdevums. Šajā nodarbībā uzzinājāt, kā atlasīt šūnu diapazonu. Izmantojiet 

jautājumu uzdošanas lodziņu Palīdzība: ieraksti jaut., lai uzzinātu, kā noņemt 

atlasi kādai diapazona daļai, nenoņemot atlasi visam diapazonam un atkārtoti 

neatlasot nepieciešamās šūnas. 
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Darblapu rediģēšana 
un formatēšana 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Formatēt skaitliskos datus. 

 Pielāgot rindu un kolonnu izmērus. 

 Līdzināt šūnu saturu. 

 Izveidot un lietot nosacījumformātus. 

 Atrast un aizstāt šūnu saturu. 

 Iespraust un dzēst šūnas, rindas un kolonnas. 

 Izgriezt, kopēt, ielīmēt un notīrīt šūnas. 

Viena no lielākajām programmas Microsoft
®

 Excel priekšrocībām ir 

elastīgums, kas ļauj viegli mainīt datu izskatu un darblapu struktūru. Var mainīt 

skaitļu attēlojumu, lai to izskats atbilstu izmantojamo skaitļu veidam. 

Piemēram, ja darblapā ievadāt datus par pārdošanas apjomiem, tos var formatēt 

tā, lai tie līdzinātos finanšu datiem. Tas ir, darblapā ievadot 1455, šo skaitli var 

formatēt tā, lai tas tiktu rādīts kā Ls 1455,00. 

Var mainīt arī kolonnu platumu, lai tas atbilstu kolonnās esošajiem datiem, 

turklāt var palielināt noteiktas rindas augstumu, lai izceltu tajā iekļautos datus. 

Strādājot ar darblapām, dati bieži būs jāpārvieto vai jākopē uz citu vietu — 

programmā Excel tā ir viegli paveicama darbība. Turklāt programma Excel 

piedāvā dažādas metodes, kā kopēt vai pārvietot datus uz citu vietu darblapā 

vai pat uz citu darblapu. 

Varat arī norādīt, lai programma Excel darblapā meklē noteiktus datus un pēc 

tam parāda šūnu, kurā iekļauti šie dati. Ja datus vēlaties aizstāt ar citiem datiem, 

programma Excel ļauj automatizēt arī šo procesu. 

Lai izpildītu šajā nodarbībā norādītās darbības, izmantojiet cietā diska mapē 

Spreadsheet Fundamentals Practice iekļautās mapes Lesson02 failus Percent 

Sales Increase.xls, Five Year Sales02.xls, Rentals.xls un Monthly Sales.xls. 

2. NODARBĪBA 
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Skaitļu formatēšana 

Vairākums programmā Excel izmantoto datu ir skaitliskie dati. Tie var būt 

finanšu dati, datumi, daļskaitļi, procentuālās vērtības, kā arī cita informācija, 

kas parasti tiek attēlota kā ciparu un simbolu virknējums. Piemēram, atpūtas 

kompleksa ―AkVaiVai‖ grāmatvedis uzskaita iknedēļas ieņēmumus par 

izīrētajām telpām. Ievadot atbilstošās summas, varētu rakstīt lata apzīmējumu, 

pēc tam summu latos, decimālo atdalītāju un santīmu skaitu. Bet grāmatvedis 

zina, ka daudz vieglāk ir vienkārši ievadīt summas un ļaut programmai Excel 

pievienot valūtas formātu. 

Lai izmantotu elastīgās skaitlisko datu attēlojuma iespējas, var izvēlēties kādu 

no programmas Excel skaitļu formatēšanas opcijām. Šīs opcijas ļauj 

automātiski ievietot un dzēst simbolus un ciparus, lai atspoguļotu izvēlēto 

formātu. Pēc noklusējuma visi ievadītie dati tiek formatēti, izmantojot 

kategoriju Vispārīga, kur dati tiek rādīti tieši tā, kā ievadīti. Ja, ievadot skaitli, 

tiek iekļauts datums vai kāda speciālā rakstzīme ($ % / , E e), programma Excel 

automātiski to formatē, izmantojot atbilstošo opciju. Ja vēlaties, lai ievadnes 

izskatītos savādāk, varat izvēlēties kādu no tālāk minētajiem formātiem, kas 

sakārtoti pēc kategorijām. 

Kategorija Izskats 

Vispārīga Dati tiek parādīti precīzi tā, kā ievadīti. 

Skaitlis Pēc noklusējuma tiek rādītas visas decimāldaļas vietas. 

Valūta Tiek rādīts valūtas un citi simboli, kas atbilst dažādiem 

pasaules reģioniem (ieskaitot eiro). 

Grāmatvedības Tiek parādīts valūtas simbols (apzīmējums) un tiek 

izlīdzināti kolonnas ievadņu decimālie atdalītāji (komati). 

Datums Dažādos formātos tiek norādītas dienas, mēneši un gadi, 

piemēram, trešdiena, 2005. gada 20. jūlijs; 2005.07.20 un 

05.07.20. 

Laiks Dažādos formātos tiek attēlotas stundas, minūtes un 

sekundes, piemēram, 20:47 un 8:47:56. 

Procenti Šūnas vērtība tiek reizināta ar 100, un rezultāts tiek rādīts 

ar procentu simbolu. 

Daļskaitlis Ievadnes tiek rādītas kā daļskaitļi ar dažādiem saucējiem, 

kā arī ar dažādām precizitātes pakāpēm. 

Zinātniska Ievadnes tiek rādītas zinātniskā jeb eksponentpierakstā. 

Teksts Ievadnes tiek rādītas precīzi tā, kā ievadītas, arī tad, ja 

ievadne ir skaitlis. 

Individuāli Tiek parādītas un formatētas sarakstu un datu bāzu 

vērtības, atkarībā no lokalizācijas vietas, piemēram, pasta 

indeksi, tālruņu numuri, kā arī sociālās apdrošināšanas 

numuri (ASV). 
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Pielāgota Ļauj izveidot formātus, kas nav pieejami nevienā citā 

kategorijā. 

Šūnu var formatēt pirms vai pēc skaitļa ievadīšanas tajā. Formatēšanas opciju 

sarakstā var izvēlēties, cik decimāldaļas vietu izmantot, izvēlēties starptautiskos 

valūtu simbolus, kā arī iestatīt negatīvo skaitļu formātu. 

 

Šajā uzdevumā darblapā ir jāformatē vairākas skaitliskās ievadnes. 

1 Startējiet programmu Excel un uzdevumrūtī Darba uzsākšana 

noklikšķiniet uz opcijas Vēl. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt. 

2 Noklikšķiniet uz Skatīt lejupvērstās bultiņas un noklikšķiniet uz 

cietā diska ikonas. 

3 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Spreadsheet Fundamentals Practice 

un mapes Lesson02. 

4 Noklikšķiniet uz darbgrāmatas Percent Sales Increase un 

noklikšķiniet uz Atvērt. 

Tiek atvērta darbgrāmata Percent Sales Increase. 

5 Pārliecinieties, vai ir atlasīta šūna A1, un izvēlnē Formatēt 

noklikšķiniet uz Šūnas. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz zīmnes 

Skaitlis un sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz Datums. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana ar zīmni Skaitlis 

priekšplānā un atlasītu kategoriju Datums. 
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6 Sarakstā Tips noklikšķiniet uz 01.03.14. un noklikšķiniet uz Labi. 

Šūnā A1 esošais datums tiek mainīts atbilstoši atlasītajam 

formātam. 

7 Atlasiet diapazonu B3:F8. 

8 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Šūnas un sarakstā Kategorija 

noklikšķiniet uz Valūta. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana ar formatēšanas 

opcijām atlasītajai monetāro vērtību kategorijai Valūta. Ievērojiet, 

ka valūtas noklusējuma formātā iekļauts lata apzīmējums Ls, 

tūkstošu atdalītājs ir tukšumzīme, kā arī ir paredzētas divas 

decimāldaļas vietas. 

 

9 Veiciet dubultklikšķi lodziņā Decimāldaļas vietas, ierakstiet 0 un 

nospiediet taustiņu Enter. 

Tagad atlasītajām šūnām ir valūtas formāts bez decimāldaļu 

vietām. 

10 Atlasiet diapazonu C10:F10. 

11 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Šūnas un sarakstā Kategorija 

noklikšķiniet uz Procenti. 

Pārliecinieties, vai 9. darbībā 

ierakstījāt nulli, nevis burtu O. 
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Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana ar atlasītu 

kategoriju Procenti, un dialoglodziņā redzams atlasītā diapazona 

pirmās šūnas vērtībai atbilstošs formāta paraugs. Vienīgā pieejamā 

procentu formāta opcija ir decimāldaļas vietu skaits. 

 

12 Noklikšķiniet uz Labi. 

Tagad atlasītajām šūnām ir procentu formāts ar divām decimāldaļu 

vietām. 
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13 Darblapā noklikšķiniet uz jebkuras tukšas šūnas. 

Tiek noņemta diapazona atlase. 

 

14 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt. 

15 Aizveriet šo failu, bet atstājiet programmu Excel atvērtu nākamajam 

uzdevumam. 

Rindu un kolonnu izmēru pielāgošana 

Lai arī šūnas ievadnē var ietilpt pat 32 767 rakstzīmes, noklusētais kolonnas 

platums ir tikai 8,43 rakstzīmes. Dažiem skaitliskajiem formātiem, ja tiek 

ievadīta vērtība, kas neietilpst noklusētajā kolonnas platumā, skaitlis ―pārplūst‖ 

uz nākamo kolonnu. Citiem skaitliskajiem formātiem skaitlis, kas neietilpst 

kolonnas platumā, tiek rādīts kā restīšu (######) sērija, kas norāda uz to, ka 

skaitlis ir pārāk garš, lai ietilptu pašreizējā kolonnas platumā. Piemēram, kad 

atpūtas kompleksa ―AkVaiVai‖ grāmatvedis valūtas formātā ievada gada 

kopējo pārdošanas apjomu, šis skaitlis šūnā tiek rādīts kā restīšu sērija, jo 

kopsumma Ls 1 240 045 ir 12 rakstzīmes gara — pārāk gara, lai ietilptu 

noklusētajā kolonnas platumā 8,43 rakstzīmes. Ja skaitlis tiek rādīts kā restīšu 

sērija, tas neietekmē iekšēji saglabāto vērtību; jebkuru šādu ievadni var skatīt, 

palielinot kolonnas platumu, lai ievadne tiktu rādīta pilnībā tieši tā, kā ievadīta. 

No otras puses, reizēm gadās, ka noklusētais kolonnas platums ir platāks, nekā 

nepieciešams. Piemēram, ―AkVaiVai‖ grāmatvedis izveido kolonnu, kurā 

katrai pārdošanas summai tiek norādīta ievadne Jā vai Nē, kas liecina par to, 

vai pārdošanas summa sasniedz (vai pārsniedz) projektā paredzēto summu. 

Šādā gadījumā nav nepieciešams kolonnas platums 8,43 rakstzīmes — trīs vai 

četras rakstzīmes varētu būt pilnīgi pietiekams platums. Samazinot kolonnas 

platumu, ekrānā vienlaikus būs redzams vairāk kolonnu. 

Lai norādītu dažus biežāk 

lietotos skaitliskos formātus, 

var izmantot arī formatēšanas 

rīkjoslu. 3. nodarbibā Šūnu 

formatēšana izskaidrots, kā tas 

darāms. 
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Programma Excel piedāvā vairākas iespējas, kā pielāgot kolonnas platumu. 

Nepieciešamo platumu rakstzīmēs var ievadīt dialoglodziņā Kolonnas 

platums, kas pieejams izvēlnē Formatēt, norādot uz Kolonna un pēc tam 

noklikšķinot uz Platums. Var arī vilkt pa labi vai pa kreisi kolonnas atlasītāja 

labo malu, lai palielinātu vai samazinātu kolonnas platumu. Novietojot peles 

rādītāju virs kolonnas atlasītāja labās malas, tiek rādīts izmēru maiņas rādītājs, 

kas nozīmē, ka var mainīt kolonnas platumu. 

 

 

Piemēram, ja noklikšķināsit uz kolonnas H atlasītāja labās malas un vilksit to 

pa labi, velkot tiks palielināts kolonnas platums. Velkot virs kolonnas atlasītāja 

ekrāna padomā tiek rādīts kolonnas platums rakstzīmēs un pikseļos. Līdzīgi, 

velkot kolonnas atlasītāju pa kreisi, kolonnas platums tiek samazināts. 

Trešā iespēja ir, veicot dubultklikšķi uz kolonnas atlasītāja labās malas, likt 

programmai Excel automātiski pielāgot kolonnas platumu, lai tajā ietilptu 

kolonnas garākā ievadne. 

Izmantojot tās pašas pamatmetodes, var pielāgot arī noteiktas rindas augstumu. 

Tas ir, var izmantot dialoglodziņu Rindas augstums, kas arī ir pieejams 

izvēlnē Formatēt, norādot uz Rinda un pēc tam noklikšķinot uz Augstums, lai 

norādītu rindas augstumu punktos. Viens punkts atbilst 1/72 collas. Tāpēc 

rindas augstums 12 punkti (noklusētais rindas augstums) atbilst 1/6 collas. 

Rindas augstumu var mainīt arī, noklikšķinot uz rindas atlasītāja apakšējās 

malas un velkot to uz augšu vai leju. 

 

Rindas augstumu var pielāgot, lai ietilptu lielākas rakstzīmes, piemēram, 

darblapas nosaukums vai rindu virsraksti, kas izcelti ar lielākiem burtiem. 

Tomēr biežāk ir jāpielāgo kolonnas platums, lai tas atbilstu garām vai īsām 

etiķetēm un skaitļiem. 

Lai pielāgotu kolonnas 

platumu atbilstoši aktīvās 

šūnas ievadnei vai atlasītā 

diapazona garākajai ievadnei, 

var noklikšķināt arī uz 

Automātiski ietilpināt atlasi 

(izvēlnes Formatēt 

apakšizvēlnē Kolonna. 
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Šajā uzdevumā jāmaina kolonnu un rindu izmēri. Lai varētu izpildīt uzdevumu, 

praktiskās apmācības failā sākotnēji ir iestatīts kolonnu platums 15 rakstzīmes. 

 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atvērt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt. Jābūt parādītai mapei 

Lesson02, kas iekļauta mapē Spreadsheet Fundamentals Practice. 

2 Noklikšķiniet uz darbgrāmatas Five Year Sales02 un noklikšķiniet 

uz Atvērt. 

Fails tiek atvērts. 

3 Atlasiet diapazonu B4:F4. Izvēlnē Formatēt norādiet uz Kolonna 

un noklikšķiniet uz Platums. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Kolonnas platums, kurā redzams 

pašreizējās kolonnas platums. 

 

4 Tekstlodziņā Kolonnas platums ierakstiet 13 un noklikšķiniet uz 

Labi. 

Kolonnu B–F platums tiek samazināts no 15 rakstzīmēm līdz 13 

rakstzīmēm. 

 

5 Noklikšķiniet uz jebkuras šūnas. 

Diapazons B4:F4 vairs nav atlasīts. 

6 Norādiet uz 2. rindas atlasītāja apakšmalu. 

Peles rādītājs pārvēršas par divvirzienu bultiņu — izmēru maiņas 

rādītāju. 

7 Velciet rindas atlasītāju uz leju, līdz rindas augstums ir aptuveni 

20,25 punkti (27 pikseļi jeb ekrāna attēla elementi). 

Lai visām darbgrāmatas 

kolonnām norādītu standarta 

platumu, izvēlnē Formatēt 

norādiet uz Kolonna un 

noklikšķiniet uz Standarta 

platums. Ierakstiet 

nepieciešamo platumu un 

noklikšķiniet uz Labi. 
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Tiek palielināts 2. rindas augstums. 

 

8 Norādiet uz kolonnas D atlasītāja labo malu. 

Peles rādītājs pārvēršas par divvirzienu bultiņu. 

9 Veiciet dubultklikšķi uz kolonnas D atlasītāja labās malas. 

Kolonnas D platums tiek samazināts, lai labāk atbilstu kolonnas 

saturam. 

 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Šūnu satura līdzināšana 

Skaitļus var ne tikai formatēt, bet var mainīt arī to līdzinājumu attiecībā pret 

šūnas malām. Var mainīt atlasīto šūnu horizontālo līdzinājumu — pa kreisi, pa 

labi vai centrēt. Teksta ievadnes šūnā parasti ir ar horizontālo līdzinājumu pa 

kreisi, tas ir, pirmā rakstzīme šūnā tiek rādīta pie šūnas kreisās malas. 

Skaitliskās ievadnes šūnā parasti ir ar horizontālo līdzinājumu pa labi, tas ir, 

pēdējā rakstzīme šūnā tiek rādīta pie šūnas labās malas. Centrētā šūnā 

rakstzīmes tiek centrētas vienādi gan pret šūnas kreiso, gan pret labo malu. 

Parasti līdzinājums pa labi ir vispiemērotākais skaitļiem, jo visi kolonnas skaitļi 

tiek līdzināti pēc vienas ciparu pozīcijas, kā tas redzams piemērā: 

 1 400 342 

 842 

 10 952 

Tomēr, lai panāktu atšķirīgu efektu, iespējams, vēlēsities skaitļus līdzināt pa 

kreisi vai centrēt. Piemēram, pa kreisi var līdzināt datumus, jo tajos parasti nav 

svarīga ciparu atrašanās vieta. Skaitļus var arī centrēt, lai iegūtu stilizētu 

izskatu. Piemēram, ―AkVaiVai‖ pārdošanas speciālists reģistrē dažādu 

kategoriju pārdošanas rādītājus (maksu par telpām, suvenīru veikala 

ienākumus, zirgu staļļu īri, maksu par mājdzīvnieku pieskatīšanu un citus), kā 

arī ir izveidojis kolonnu, kur katrai kategorijai tiek norādīts rangs (atkarībā no 

tā, kurā kategorijā ir vislielākie ienākumi). Centrēta līdzinājuma efekts var 

uzlabot kolonnas izskatu, kā redzams piemērā: 
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Rangs 

 12 

 4 

 32 

 7 

Var mainīt arī šūnas satura vertikālo līdzinājumu, tas ir, veidu, kā šūnas 

ievadne tiek novietota starp šūnas augšējo un apakšējo malu. Teksta un skaitļu 

noklusējuma līdzinājums ir uz leju, tas ir, rakstzīmes tiek novietotas tieši virs 

šūnas apakšējās malas. Šūnu vertikālo līdzinājumu var mainīt, lai tas būtu uz 

leju, uz augšu vai centrēts. Centrēts līdzinājums bieži vien izskatās labi, ja 

vēlaties palielināt rindas augstumu, lai izceltu šajā rindā esošās etiķetes vai 

vērtības, bet ievadnes saglabāt centrētas starp rindas augšējo un apakšējo malu. 

 

Šajā uzdevumā šūnu saturs ir jālīdzina gan horizontāli, gan vertikāli, kā arī 

jāizmanto pogas Atcelt un Atcelt atsaukšanu, lai iemācītos, kā pēc vajadzības 

var atcelt veiktās izmaiņas un tās atkal lietot. 

 

1 Atlasiet diapazonu B3:B6. 

2 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Šūnas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana, kā parādīts 

nākamajā attēlā. 

3 Noklikšķiniet uz zīmnes Līdzinājums. 

Tiek parādīta zīmne Līdzinājums. 

 

4 Noklikšķiniet uz saraksta Horizontāli lejupvērstās bultiņas un 

sarakstā noklikšķiniet uz atkāpe. 
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5 Noklikšķiniet uz saraksta Vertikāli lejupvērstās bultiņas un 

apskatiet saraksta elementus. 

Sarakstā Vertikāli var izvēlēties datu līdzinājumu šūnā gan uz 

augšu, gan uz leju. Vertikālais līdzinājums kļūst pamanāmāks tad, 

ja rindas ir ievērojami augstākas par tajās iekļautajiem datiem. 

6 Vēlreiz noklikšķiniet uz saraksta Vertikāli lejupvērstās bultiņas, lai 

aizvērtu sarakstu, nemainot vertikālo līdzinājumu. 

7 Noklikšķiniet uz Labi. 

Programma Excel atlasīto šūnu saturu līdzina pa kreisi. 

8 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. 

Programma Excel atgriež šūnām to iepriekšējo formatējumu. 

9 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atcelt atsaukšanu. 

Programma Excel atkārtoti lieto šūnu formatējumu. 

10 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. 

Programma Excel vēlreiz atsauc šūnu formatējumu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Nosacījumformātu izveide un 

lietošana 

Varat kontrolēt to, kā programmas Excel darblapās tiek parādīti dati, lietojiet 

nosacījumformātus, kas ir kārtulas, kuras veidojot jūs nosakāt, kā dati jāparāda 

atkarībā no šūnas vērtības. Piemēram, šūnām var lietot nosacījumformātu, lai 

visas skaitliskās ievadnes, kas mazākas par vērtību 50, tiktu rādītas sarkanā 

krāsā. Kādēļ gan tas būtu jādara? Iedomāsimies, ka atpūtas kompleksa 

―AkVaiVai‖ noliktavas pārzine ir izveidojusi darblapu, kurā iekļauta 

informācija par krājumiem, kas domāti viesu vajadzībām (piemēram, ziepes, 

dvieļi un sūkļi). Vienā kolonnā norādīts faktiskais daudzums. Ja noteiktā 

pozīcijā daudzums ir mazāks par 50, ir pienācis laiks vēlreiz pasūtīt atbilstošo 

izstrādājumu. Norādot sarkanas krāsas formatējumu skaitļiem, kas mazāki par 

50, noliktavas pārzinei ir vieglāk noteikt, kādi izstrādājumi jāpasūta. 

 

Šajā uzdevumā diapazonam ir jālieto nosacījumformatēšana, lai pārdošanas 

dati, kas lielāki par Ls 5000, būtu zaļā krāsā un tiktu izcelti ar trekninājumu. 

 

1 Atlasiet šūnas B3:F6. 

2 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana. 

Saglabājot darbgrāmatu, 

pirms tam veiktās izmaiņas 

vairs nevar ne atsaukt, ne arī 

atcelt atsaukšanu. Ja 

domājat, ka būs 

nepieciešama kādas 

darbības atsaukšana vai 

atsaukšanas atcelšana, 

nesaglabājiet darbgrāmatā 

veiktās izmaiņas, neesat 

apmierināts ar iegūtajiem 

rezultātiem. 

Treknināta teksta līnijas ir 

biezākas nekā parastā teksta 

līnijas. Par teksta formatēšanu 

šūnās uzzināsit 3. nodarbībā 

Teksta formatēšana. 
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Tiek parādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšana. 

 

3 Noklikšķiniet uz pogas Formatēt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana, kā parādīts 

nākamajā attēlā. 

 

4 Noklikšķiniet uz sadaļas Krāsa lejupvērstās bultiņas un uz 

kvadrātiņa Zaļa (otrā rinda, ceturtā krāsa), sarakstā Fonta stils 

noklikšķiniet uz Treknraksts un pēc tam uz Labi. 

Atkal tiek rādīts dialoglodziņš Nosacījumformatēšana. 

5 Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pie parametra ir starp, 

noklikšķiniet uz ir lielāka vai vienāda ar un pēc tam noklikšķiniet 

nākamajā tekstlodziņā pa labi. 

6 Ierakstiet 5000 un noklikšķiniet uz Labi. 

Tiek iestatīta nosacījuma minimālā vērtība, un dialoglodziņš tiek 

aizvērts. Visas atlasītā diapazona šūnas, kas atbilst nosacījumiem 

tagad tiek rādītas ar trekninātu un zaļas krāsas fontu. 

7 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Darbgrāmata tiek saglabāta ar pašreizējo nosaukumu. 

Ja tiek parādīts Office palīgs, 

kas uzdod jautājumu, vai 

vēlaties saņemt palīdzību par 

šo līdzekli, noklikšķiniet uz 

Nē, pašlaik nesniegt 

palīdzību. 

Noklikšķiniet uz jebkuras 

darblapas šūnas, lai noņemtu 

šūnu diapazona atlasi un 

varētu labāk saskatīt 

nosacījumformatējumu. 
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8 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Darbgrāmata tiek aizvērta. 

Atstājiet programmu Excel atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Šūnu satura un formāta atrašana un 

aizstāšana 

Apjomīgā darblapā dažu rindu vai kolonnu saturs vienā ekrānā var nesatilpt. Ja 

vēlaties atrast noteiktus datus, kas pašlaik nav redzami, varat vizuāli pārskatīt 

visu darblapu. Tomēr programma Excel piedāvā ievērojami ērtāku informācijas 

meklēšanas veidu. Dialoglodziņa Atrašana un aizstāšana zīmnē Atrast var 

ievadīt meklējamo tekstu vai skaitli, un programma Excel atradīs pirmo 

meklējamās virknes gadījumu. Virkne ir jebkura rakstīta burtu vai ciparu 

secība. Ja pirmā programmas Excel atrastā ievadne nav vajadzīgā ievadne, 

varat likt, lai programma Excel atrod nākamo ievadni. 

Rediģējot darblapas var rasties nepieciešamība atrast noteiktu rakstzīmju virkni 

un aizstāt ar citu rakstzīmju virkni. Piemēram, ―AkVaiVai‖ realizācijas nodaļas 

speciālistam nomas datu darbgrāmatā jāveic tādas izmaiņas, lai visas cenas, kas 

beidzas ar decimāldaļu ,50, tiktu mainītas uz ,59. (Piemēram, prece, kas pašlaik 

tiek iznomāta par Ls 2,50 stundā, pēc izmaiņu veikšanas tiks iznomāta par Ls 

2,59.) Šīs izmaiņas apmeklētājiem īpaši nepalielinās nomas izdevumus, bet 

ilgākā laika periodā var ievērojami palielināt kopējos ienākumus no 

iznomāšanas. 

Visus rakstzīmju virknes gadījumus darblapā var ātri atrast un aizstāt, 

izmantojot dialoglodziņa Atrašana un aizstāšana zīmni Aizstāt. Kā redzams 

nākamajā attēlā, dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana pieejamas četras 

nozīmīgas pogas — Aizstāt visus, Aizstāt, Atrast visus un Atrast nākamo. 

 

Kā īsumā jau tika apspriests, var izmantot atšķirīgu teksta formātu, lai norādītu 

datus, kas vēlāk būs jāmaina vai ir jāizceļ. Ja tas izdarīts, var izmantot 

dialoglodziņu Formāta atrašana, kuram var piekļūt no dialoglodziņa 

Atrašana un aizstāšana, lai atrastu šos īpašos formātus. 

Nav svarīgi, kura šobrīd ir 

aktīvā šūna. Ja nav atlasīts 

šūnu diapazons, programma 

Excel meklē visā darblapā. 
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Šajā uzdevumā darblapā jāatrod noteikts vārds, jāatrod un jāaizstāj pirmais 

meklējamās virknes gadījums un pēc tam darblapā jāaizstāj visi kādas virknes 

gadījumi ar citu virkni. 

 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atvērt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt. Jābūt parādītai mapei 

Lesson02, kas iekļauta mapē Spreadsheet Fundamentals Practice. 

2 Noklikšķiniet uz darbgrāmatas Rentals un noklikšķiniet uz Atvērt. 

Fails tiek atvērts. 

3 Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Atrast. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana. 

4 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz pogas Opcijas, lai izvērstu šo 

dialoglodziņu. 

 

5 Tekstlodziņā Ko atrast ierakstiet Slēp. 

Tiek ievadīta rakstzīmju virkne, kas jāatrod programmai Excel. 

6 Noklikšķiniet uz saraksta Meklēt lejupvērstās bultiņas un, ja 

nepieciešams, noklikšķiniet uz Pa rindām. 

Programma Excel meklēs no kreisās puses uz labo pusi secīgi pa 

rindām, nevis no augšas uz leju secīgi pa kolonnām. 

7 Noklikšķiniet uz saraksta Skatīt lejupvērstās bultiņas un 

noklikšķiniet uz Vērtības. 

Programma Excel šūnās meklēs vērtības, nevis formulas. 

Svarīgi! 

Ja meklējat kādu vērtību (tekstu vai skaitli),nevis formulu, pārliecinieties, vai 

lodziņā Skatīt noklikšķinājāt uz Vērtības. Ja lodziņā Skatīt pašlaik ir 

atlasīts Formulas, un vēlaties atrast kādu vērtību, atbilstoši meklēšanas 

rezultāti netiks atrasti. 
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8 Noklikšķiniet uz Atrast nākamo. 

Programma Excel atlasa šūnu, kurā ir atrodams pirmais Slēp 

gadījums. 

9 Noklikšķiniet uz Atrast nākamo. 

Programma Excel atlasa šūnu, kurā ir atrodams nākamais Slēpj 

gadījums. 

10 Dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana noklikšķiniet uz zīmnes 

Aizstāt. 

11 Tekstlodziņā Ko atrast aizstājiet Slēp ar ,50 un nospiediet taustiņu 

Tab. 

Tiek ievadīta meklējamā virkne, un iespraušanas punkts tiek 

novietots tekstlodziņā Aizstāt ar. 

12 Tekstlodziņā Aizstāt ar ierakstiet ,59. 

Tekstlodziņa Aizstāt ar saturs tiks izmantots, lai aizstātu norādītās 

meklējamās virknes gadījumus. 

13 Noklikšķiniet uz saraksta Meklēt lejupvērstās bultiņas un pēc tam 

uz Pa kolonnām. 

Programma Excel meklēs no augšas uz leju secīgi pa kolonnām, 

nevis no kreisās puses uz labo pusi secīgi pa rindām. 

14 Noklikšķiniet uz Atrast nākamo. 

Programma Excel atrod pirmo meklējamās virknes ,50 gadījumu. 

15 Noklikšķiniet uz Aizstāt. 

Programma Excel aizstāj pirmo virknes ,50 gadījumu ar ,59 un 

atrod nākamo meklējamās virknes gadījumu. 

16 Noklikšķiniet uz Aizstāt visus. 

Programma Excel aizstāj visus virknes ,50 gadījumus ar ,59 — 

vērtības kolonnā Nomas cena. 

17 Noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu ziņojumlodziņu, kurā norādīts 

veikto aizstāšanas gadījumu skaits. 

18 Noklikšķiniet uz Aizvērt.  

Dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana tiek aizvērts. 

19 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā, rakstiet Rentals labots 

un noklikšķiniet uz Saglabāt. 

Darbgrāmata tiek saglabāta ar jaunu nosaukumu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Ja meklēšanas rezultāti 

darblapā nav redzami, velciet 

dialoglodziņa Atrašana un 

aizstāšana virsrakstjoslu, lai 

aizvilktu dialoglodziņu uz 

vietu, kur tas neaizsedz skatu. 
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Padoms 

Iespējams, vēlaties saprast, kāpēc kā meklējamo virkni nevarēja ievadīt 

vienkārši 50, bet 59 ievadīt kā aizstājējvirkni, nenorādot decimālatdalītāju. 

Ja tā darītu, programma Excel aizstātu visas darblapas vērtības, kurās 

iekļauta virkne 50, nevis tikai tās vērtības, kur pirms 50 ir decimālatdalītājs. 

Piemēram, ja kādā no mēneša nomas maksas kolonnām būtu norādīts 

daudzums 50, programma Excel to aizstātu ar 59, kas nebija vajadzīgs. Ja 

vēlaties aizstāt tikai daļēju šūnas saturu kā uzdevumā, ievadiet pēc 

iespējas konkrētāku meklēšanas virkni; citādi programma Excel var veikt 

nepareizu aizstāšanu. Meklēšanu var sašaurināt, atzīmējot izvēles rūtiņas 

Meklēt, ņemot vērā lielos un mazos burtus un Atbilst visam šūnas 

saturam. Ja atzīmēta izvēles rūtiņa Meklēt, ņemot vērā lielos un mazos 

burtus, šūnās esošajam tekstam jāatbilst visām meklēšanas virknē 

ievadītajām lielo un mazo burtu rakstzīmēm. Izvēles rūtiņu Atbilst visam 

šūnas saturam atzīmējiet tad, ja vēlaties norādīt, lai meklēšanas virkne 

būtu vienīgais šūnas saturs, pretējā gadījumā to nevar uzskatīt par 

atbilstību. 

Šūnu, rindu un kolonnu iespraušana 

un dzēšana 

Pēc darblapas izveides, iespējams, vēlēsities iespraust kādu tukšu šūnu, 

kolonnu vai rindu, lai izveidotu vietu, kur ievadīt papildu informāciju. 

Piemēram, ja realizācijas nodaļas speciālists nomas maksas darblapā vēlas 

iekļaut jaunas iznomājamās preces, katrai šādai precei ir nepieciešama jauna 

rinda. Var arī gadīties, ka jādzēš kāda šūna, kolonna vai rinda, lai atbrīvotos no 

nevajadzīgās informācijas. Nomas maksas darblapā kolonna C tiek izmantota, 

lai norādītu, cik reižu gadā prece ir tikusi iznomāta. Realizācijas nodaļas 

speciālists uzskata, ka šī kolonna ir lieka un ir jādzēš. 

Iespraušanu var veikt, izmantojot izvēlni Iespraust, bet dzēšanu — izvēlni 

Rediģēt. Ja darblapā iespraužat šūnu vai šūnu diapazonu, esošās rindas šūnas 

tiek nobīdītas pa labi vai kolonnas šūnas — uz leju. Lai iespraustu vienu vai 

vairākas rindas, vispirms atlasiet tik daudz rindu, cik vēlaties iespraust. To var 

paveikt, noklikšķinot un velkot pāri vismaz vienai katras nepieciešamās rindas 

šūnai. Atlasītais rindu skaits tiek iesprausts virs pirmās atlasītās rindas, kā tas 

redzams nākamajos attēlos. 
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Šajā piemērā tika atlasītas 5.–7. rindas šūnas, kā parādīts attēlā pa kreisi. Kad 

lietotājs izvēlnē Iespraust noklikšķināja uz Rindas, programma Excel virs 

pirmās atlasītās rindas iesprauda trīs jaunas rindas, kā parādīts attēlā pa labi. 

Kolonnu iespraušana notiek līdzīgi. Ja vēlaties iespraust vienu vai vairākas 

kolonnas, vispirms atlasiet tik daudz kolonnu, cik vēlaties iespraust. To var 

paveikt, noklikšķinot un velkot pāri vismaz vienai katras nepieciešamās 

kolonnas šūnai. Atlasītais kolonnu skaits tiek iesprausts pa kreisi no pirmās 

atlasītās kolonnas, kā tas redzams nākamajos attēlos. 

 

Šajā piemērā tika atlasītas kolonnas C un D, kā parādīts iepriekšējā attēlā. Kad 

lietotājs izvēlnē Iespraust noklikšķināja uz Kolonnas, programma Excel pa 

kreisi no pirmās atlasītās kolonnas iesprauda divas jaunas kolonnas, kā parādīts 

nākamajā attēlā. 

 

Ja darblapā ar formatējumu tiek iesprausta rinda, kolonna vai šūna, tiek 

parādīta poga Iespraušanas opcijas. Noklikšķinot uz pogas Iespraušanas 

opcijas, tiek parādīts opciju saraksts, kā formatēt iesprausto rindu vai kolonnu. 

Nākamajā tabulā sniegts šo opciju kopsavilkums. 
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Opcija Darbība 

Formatēt tāpat kā 

virsējo 

Jaunajai rindai lietot tās rindas formātu, kas 

atrodas virs iespraustās rindas. 

Formatēt tāpat kā 

apakšējo 

Jaunajai rindai lietot tās rindas formātu, kas 

atrodas zem iespraustās rindas. 

Formatēt tāpat kā pa 

kreisi 

Jaunajai kolonnai lietot tās kolonnas formātu, kas 

atrodas pa kreisi no iespraustās kolonnas. 

Formatēt tāpat kā pa 

labi 

Jaunajai kolonnai lietot tās kolonnas formātu, kas 

atrodas pa labi no iespraustās kolonnas. 

Notīrīt formatējumu Jaunajai rindai vai kolonnai lietot noklusējuma 

formatējumu. 

 

Šajā uzdevumā ir jādzēš kolonna, jāiesprauž šūnas (nobīdot blakus esošās šūnas 

tajā pašā rindā pa labi), kā arī jāiesprauž rindas. 

 

1 Noklikšķiniet uz šūnas C3. 

C3 ir aktīvā šūna. 

2 Izvēlnē Rediģēt norādiet uz Notīrīt un noklikšķiniet uz Saturs. 

Tiek dzēsts aktīvās šūnas saturs, bet kolonna netiek noņemta. 

3 Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Dzēst. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Dzēšana. 

 

4 Noklikšķiniet uz opcijas Visa kolonna un noklikšķiniet uz Labi. 

Tiek dzēsta kolonna Gads kopā ar visu tās saturu. 

5 Atlasiet C1:F1. 

Tiek atlasītas četras šūnas. 

6 Izvēlnē Iespraust noklikšķiniet uz Šūnas. 

Vairāk par šūnu notīrīšanu 

uzzināsit nākamajā 

uzdevumā. 
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Tiek parādīts dialoglodziņš Iespraušana. 

 

7 Noklikšķiniet uz opcijas Pārbīdīt šūnas pa labi un pēc tam 

noklikšķiniet uz Labi. 

Programma Excel iesprauž četras jaunas šūnas un esošo tās 

pašas rindas šūnu saturu nobīda pa labi. 

8 Atlasiet šūnas A10:A12. 

Tiek atlasītas trīs rindas. 

9 Izvēlnē Iespraust noklikšķiniet uz Rindas. 

Programma Excel iesprauž trīs rindas virs rindas, kas iepriekš bija 

10. rinda (bet tagad 13. rinda). Tagad ir vieta trīs jaunu iznomājamo 

preču pievienošanai. 

 

10 Divreiz noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. 

Programma Excel dzēš iespraustās rindas un šūnas. 

11 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Darbgrāmata tiek saglabāta ar pašreizējo nosaukumu. 

12 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Darbgrāmata tiek aizvērta. 

Atstājiet programmu Excel atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Nav svarīgi, kuru kolonnu 

izmantojat šūnu atlasīšanai, ja 

vēlaties iespraust rindas. 
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Šūnu izgriešana, kopēšana, 

ielīmēšana un notīrīšana 

Pēc datu ievadīšanas darblapā, iespējams, mainīsit savas domas par to, kur būtu 

jāatrodas šūnas, rindas vai kolonnas saturam. Var gadīties arī kļūdīties un datus 

ievadīt nepareizā rindā vai kolonnā. 

Ja vēlaties mainīt datu novietojumu darblapā, nav jādzēš jau ievadītie dati un 

atkārtoti jāievada jaunajā to atrašanās vietā. Programma Excel ļauj pārvietot 

vienas vai vairāku šūnu saturu uz citu vietu. Šādu darbību sauc par izgriešanu 

un ielīmēšanu, jo dati tiek izgriezti (izņemti) no to sākotnējās atrašanās vietas 

un pēc tam ielīmēti (iesprausti) citā vietā. Izgriežot datus, programma Excel tos 

saglabā Windows starpliktuvē, kas ir pagaidu krātuve datora atmiņā. Dati tiek 

izņemti no darblapas, bet joprojām pieejami ielīmēšanai citā vietā. Starpliktuvē 

ievietotos datus var ielīmēt arī citā lietojumprogrammā izveidotā failā, 

piemēram, Microsoft Word vai Microsoft PowerPoint
®

. 

Dažreiz atkārtoti jāizmanto jau ievadīti dati. Piemēram, atpūtas kompleksa 

―AkVaiVai‖ realizācijas nodaļas speciālists ir izveidojis darblapu, kurā norādīti 

pirmā ceturkšņa realizācijas apjomi. Tagad, lai izveidotu darblapu ar otrā 

ceturkšņa realizācijas apjomiem, ir jākopē daudzas šūnas no šīs darblapas un 

jāielīmē jaunā darblapā. Šāda pieeja īpaši noder tad, ja šūnām lietots skaitļu 

formatējums vai virsrakstiem un etiķetēm lietots teksta formatējums. 

Speciālists daudzas etiķetes un realizācijas apjomu rādītājus (formatēti kā 

valūtas summas) var kopēt otrajam ceturksnim domātā darblapā. Pēc tam var 

mainīt teksta etiķetes, nezaudējot pašreizējo teksta formatējumu, kā arī var 

notīrīt (dzēst) pārdošanas apjomu rādītājus, nezaudējot šūnām saglabāto valūtas 

formatējumu. Notīrot šūnas, var norādīt, vai jādzēš šūnās saglabātās vērtības, 

paturot formatējumu, vai jādzēš visas šūnās saglabātās formulas, jādzēš šūnu 

formatējums, paturot vērtības, vai arī jādzēš visa ar šūnām saistītā informācija. 

Pārvietojot datus vienas darblapas ietvaros vai uz citu darblapu, tie tiek izgriezti 

šūnā vai šūnu diapazonā un ielīmēti citā šūnā vai šūnu diapazonā. Kopējot 

datus, tiek izveidots to dublikāts un ielīmēts citā šūnā vai šūnu diapazonā. 

Programmas Excel standarta rīkjoslā ir pieejamas komandu Izgriezt, Kopēt un 

Ielīmēt pogas; šīs komandas ir pieejamas arī izvēlnē Rediģēt. 

 

Šajā uzdevumā ir jāpārvieto un jākopē dati vienas darblapas ietvaros, jānotīra 

atlasītā diapazona formatējums, kā arī jādzēš atlasītā diapazona saturs. 

 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atvērt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt. Jābūt parādītai mapei 

Lesson02, kas iekļauta mapē Spreadsheet Fundamentals Practice. 

2 Noklikšķiniet uz darbgrāmatas Monthly Sales un noklikšķiniet uz 

Atvērt. 

Fails tiek atvērts. 

Ja vēlaties ielīmēt šūnu 

diapazonu, piemēram, trīs 

šūnu atlasi divās rindās, 

atlasiet tikpat daudz šūnu gan 

horizontāli, gan vertikāli, cik 

izgrieztajiem vai kopētajiem 

datiem. Vai arī ielīmēšanai 

varat atlasīt vienu šūnu, un 

ielīmētie dati aizpildīs šūnas 

uz leju un pa labi, sākot no 

atlasītās šūnas. 
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3 Noklikšķiniet uz šūnas A7 un standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Izgriezt. 

Šūnas A7 saturs tiek kopēts Windows starpliktuvē, un šūnai A7 tiek 

rādīts mirgojošs ierāmējums. Ierāmējums norāda izgriežamo 

saturu. 

4 Noklikšķiniet uz šūnas A8 un standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Ielīmēt. 

Windows starpliktuves saturs (no šūnas A7) tiek ielīmēts šūnā A8, 

un ap šūnu A7 vairs netiek rādīts ierāmējums. 

5 Atlasiet šūnu diapazonu B3:D6 un standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Kopēt. 

Atlasīto šūnu saturs tiek kopēts Windows starpliktuvē, un 

atlasītajām šūnām tiek rādīts mirgojošs ierāmējums, norādot 

Windows starpliktuvē kopēto saturu. 

6 Noklikšķiniet uz darblapas zīmnes 2. ceturksnis programmas Excel 

loga lejasdaļā. 

Programma Excel rāda darblapu 2. ceturksnis.  

7 Noklikšķiniet uz šūnas B4 un standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Ielīmēt. 

Windows starpliktuves saturs tiek kopēts darblapā 2. ceturksnis, 

sākot no aktīvās šūnas (B4) atrašanās vietas. 

8 Izvēlnē Rediģēt norādiet uz Notīrīt un noklikšķiniet uz Formāti. 

Programma Excel atlasītajām šūnām noņem valūtas formatējumu. 

9 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. 

Atlasītajām šūnām atkal tiek lietots valūtas formatējums. 

10 Izvēlnē Rediģēt norādiet uz Notīrīt un noklikšķiniet uz Saturs. 

Programma Excel dzēš atlasīto šūnu saturu, bet saglabā 

formatējumu. 

11 Ierakstiet 3444 un nospiediet taustiņu Enter. 

Programma Excel šo ievadni pārvērš valūtas formātā. 

12 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā, rakstiet Monthly Sales 

labots un noklikšķiniet uz Labi. 

Darbgrāmata tiek saglabāta ar jaunu nosaukumu. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā uzzinājāt, kā šūnās formatēt skaitļus, kā mainīt kolonnu platumu 

un rindu augstumu, kā šūnās līdzināt tekstu un vērtības, kā izmantot pogas 

Atsaukt un Atcelt atsaukšanu, lai atceltu izmaiņas un atkal tās lietotu, kā 

atlasītajām šūnām lietot nosacījumformatēšanu, kā atrast un aizstāt datus un kā 

Cits veids, kā izgriezt un 

ielīmēt datus, ir atlasīt šūnas 

un vilkt atlasi aiz tās apmales 

uz šūnām, kur vēlaties šos 

datus ielīmēt. Lai tādā pašā 

veidā kopētu, velkot turiet 

nospiestu taustiņu Ctrl. 
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iespraust un dzēst šūnas, rindas un kolonnas. Apguvāt arī šūnu un šūnu 

diapazonu kopēšanu un pārvietošanu, dažādu šūnas elementu notīrīšanu 

(dzēšanu), formatējuma kopēšanu citā diapazonā vai darblapā, kā arī 

uzdevumrūts Starpliktuve izmantošanu vairāku atlašu kopēšanai un 

ielīmēšanai. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

Aizveriet darbgrāmatu Monthly Sales labots. 

 

Ja neturpināt nodarbības: 

 

1 Aizveriet darbgrāmatu Monthly Sales labots. 

2 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt programmas Excel loga augšējā 

labajā stūrī. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kā jārīkojas, lai pašreizējā darblapā virs 7. rindas iespraustu divas 

rindas? 

2 Ar ko atšķiras skaitļu formāti Grāmatvedības un Valūta? 

3 Kā velkot var mainīt rindas augstumu vai kolonnas platumu? 

4 Kā var parādīt uzdevumrūti Starpliktuve? 

5 Kā darblapā var atrast kādas vērtības trešo gadījumu? 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Atveriet darbgrāmatu Five Year Sales02.xls. Iespraudiet rindu 

starp 1. un 2. rindu. Mainiet 1. rindas augstumu, lai tas būtu 25 pikseļi. 

Līdziniet pa kreisi virsraksta tekstu Ikgadējie realizācijas apjomi. Dzēsiet 

pievienoto rindu. 

2. uzdevums. Joprojām izmantojot darbgrāmatu Five Year Sales02.xls, 

formatējiet šūnu diapazonu B3:F6 kā valūtu. Lietojiet zilās krāsas 

nosacījumformātu šūnām, kuru vērtība ir starp 2000 un 4000. Darblapā 

aizstājiet visus virknes 12 gadījumus ar 13. 

3. uzdevums. Joprojām izmantojot darbgrāmatu Five Year Sales02.xls, 

kopējiet Office starpliktuvē darblapas Lapa1 diapazonu A3:F7. Pārslēdzieties 

uz Lapa2 un ielīmējiet atlasītās šūnas, sākot ar šūnu A3. Darblapā Lapa2 

mainiet kolonnu A–F platumu, lai tas būtu 15 rakstzīmes. Pēc tam atlasiet 

diapazonu B3:F7 un dzēsiet tā saturu, saglabājot formatējumu. Saglabājiet un 

aizveriet šo darbgrāmatu. 

4. uzdevums. Izveidojiet darbgrāmatu, kur 1. rindā, sākot ar kolonnu B, 

norādītas nedēļas dienas. Kolonnā A, sākot ar 2. rindu, norādiet savas regulāri 

veicamās fiziskās aktivitātes (soļošana, skriešana, nodarbošanās ar kādu sporta 

veidu, aerobika u.c.). Pievienojiet vienu rindu virs 1. rindas, kā arī virs nedēļas 

dienām centrējiet virsrakstu Minūtes dienā. Uzlabojiet darblapas izskatu, 

pielāgojot kolonnu platumu, mainot fonta krāsu un veicot citas līdzīgas 

darbības. Mainiet darblapas nosaukumu, lai tas atbilstu šīs nedēļas beigu 
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datumam. Saglabājiet darbgrāmatu ar nosaukumu Mani vingrojumi. Izmantojiet 

šo darblapu, lai reģistrētu savas ikdienas fiziskās aktivitātes.  

5. uzdevums. Turpiniet darbu ar 4. uzdevumā izveidoto darbgrāmatu. Atlasiet 

visu pirmās darblapas saturu un kopējiet to 2. darblapā. Notīriet visas ievadītās 

minūšu vērtības. Pārdēvējiet šo darblapu, lai nosaukums atbilstu nākamās 

nedēļas beigu datumam. Kopējiet otrās darblapas saturu 3. darblapā, kuru 

pārdēvējiet atbilstoši aiznākamās nedēļas beigu datumam. Saglabājiet savas 

darblapas. Izmantojiet šīs darblapas, lai nākamajās nedēļās reģistrētu savas 

fiziskās aktivitātes. Ja vēlaties, pievienojiet papildu darblapas, lai turpinātu 

pārraudzīt savas aktivitātes. 

 



 IV - 3.1 

Šūnu formatēšana 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Formatēt tekstu. 

 Formatēt skaitļus kā valūtu. 

 Lietot formāta kopētāju. 

 Šūnām pievienot apmales. 

 Šūnām pievienot ēnojumu. 

 Izmantot automātisko formatēšanu. 

 Izveidot un lietot stilus. 

 Sapludināt šūnas. 

Lielāko programmas Microsoft
®

 Excel izmantošanas ieguvumu skaitā ir iespēja 

sakārtot datus rindu un kolonnu formātā un pēc tam veikt aprēķinus noteiktās 

rindās, kolonnās un šūnās. Šādas iespējas noder neatkarīgi no tā, vai darblapu 

veidojat tikai savām vajadzībām vai vēlaties tikai apskatīt budžeta datus vai 

prognozes vai arī pārrēķināt datus, pamatojoties uz dažādiem pieņēmumiem. 

Programma Excel nodrošina desmitiem paņēmienu, kā darblapā var formatēt 

etiķetes un vērtības, lai panāktu pievilcīgāku noformējumu un izkārtojumu. Ja 

darblapa vai darbgrāmata tiks drukāta vai to skatīs citi lietotāji, īpaši, ja tā ir 

atskaites vai prezentācijas daļa, jūs vēlēsities izveidot to pēc iespējas 

pievilcīgāku. Piemēram, lai uzlabotu noformējumu, var palielināt virsrakstu 

teksta lielumu, kā arī formatēt virsrakstus un etiķetes, izmantojot treknrakstu, 

slīprakstu vai trekninātu slīprakstu. Tekstu var formatēt arī, izmantojot dažādus 

fontus (burtu stilus) un krāsas. 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā formatēt tekstu un skaitļus (ieskaitot virsrakstus, 

etiķetes un vērtības), kas šūnās tiek rādīti gan ekrānā, gan drukājot datus. 

Uzzināsit, kā izmantot programmas Excel formāta kopēšanas līdzekli, kas ļauj 

ātri paņemt atlasītā teksta formatējumu un lietot to citam tekstam. Apgūsit arī 

apmaļu un ēnojuma pievienošanu atlasītajām šūnām. Pēc tam uzzināsit, kā 

lietot vienu no programmas Excel iebūvētajiem darblapu noformējumiem, lai ar 

dažu klikšķu palīdzību darblapai pievienotu krāsas un noformējuma efektus. 

Pēc tam iemācīsities izveidot stilu, kas ir formatēšanas raksturlielumu 

kolekcija, ko jebkurā brīdī var lietot, sarakstā noklikšķinot uz atbilstošā stila 

nosaukuma. Visbeidzot uzzināsit, kā vairākas šūnas apvienot vienā šūnā. 

Lai izpildītu šajā nodarbībā norādītās darbības, izmantojiet cietā diska mapē 

Spreadsheet Fundamentals Practice iekļautās mapes Lesson03 failus Lodging 

Analysis03 un AW Guest Supplies. 

3. NODARBĪBA 
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Teksta formatēšana 

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā darblapas saturam pievienot pievilcīgu 

formatējumu, ir atlasītajiem virsrakstiem, etiķetēm un vērtībām mainīt fontu un 

fonta lielumu. Fonts ir vispārīgs teksta, skaitļu un citu rakstzīmju simbolu 

izskats. Viena fonta dažādajām rakstzīmēm ir līdzīgs noformējums, kas ļauj 

iegūt saskanīgu izskatu. Programmas Excel noklusējuma fonts ir 10 punktu 

fonts Arial. Tipogrāfijā viens punkts atbilst 1/72 collas. Tāpēc rakstzīmes ar 10 

punktu fontu ir apmēram 1/6 collu augstas. Savās darblapās jums nav obligāti 

jāizmanto tikai fonts Arial vai noklusētais lielums 10 punkti. Lai palielinātu 

darblapas vizuālo pievilcību un akcentētu atsevišķus datus, var izmantot 

dažādus fontus un to lielumus. Dialoglodziņa Šūnu formatēšana zīmnē Fonts 

iekļautas opcijas, kas ļauj mainīt šūnas ievadnes fontu, kā arī stilu (piemēram, 

treknrakstu vai slīprakstu) un lielumu punktos. Daži no programmas Excel 

formatēšanas līdzekļiem pieejami arī formatēšanas rīkjoslā. Šī rīkjosla būs 

jāizmanto nodarbības uzdevumos. 

 
 

Šajā uzdevumā darblapā ir jāveic teksta formatēšana. 

 

1 Atveriet darbgrāmatu Lodging Analysis03.xls, kas atrodas mapē 

Lesson03, kura iekļauta cietā diska mapē Spreadsheet 

Fundamentals Practice. 

2 Noklikšķiniet uz šūnas B1 un formatēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Treknraksts. 

Virsraksts tiek rādīts treknrakstā. 

3 Atlasiet diapazonu B3:E3 un formatēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Centrēt. 

Gadskaitļu etiķetes tiek centrētas. 

4 Formatēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Treknraksts. 

Gadskaitļu etiķetes tiek rādītas treknrakstā. 

5 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atlasītās zonas, īsinājumizvēlnē 

noklikšķiniet uz Formatēt šūnas un pēc tam uz zīmnes Fonts. 

Formatēšanas rīkjoslu var 

pielāgot, tajā iekļaujot bieži 

izmantojamās pogas un 

noņemot tās, kuras 

neizmantojat. Lai pielāgotu 

rīkjoslu, noklikšķiniet uz 

pogas Rīkjoslas opcijas un 

pēc tam uz Pievienot vai 

noņemt pogas. Klikšķiniet 

uz izvēlnes opcijām, lai 

sarakstā atlasītu pogas vai 

noņemtu to atlasi. 
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Tiek parādīta dialoglodziņa Šūnu formatēšana zīmne Fonts. 

 

6 Ritiniet uz leju sarakstu Fonts un noklikšķiniet uz Times New 

Roman. 

7 Ritiniet uz leju sarakstu Lielums un noklikšķiniet uz 12. 

8 Noklikšķiniet uz lodziņa Krāsa lejupvērstās bultiņas, noklikšķiniet 

uz kvadrātiņa Sarkana (trešās rindas pirmais kvadrātiņš), 

noklikšķiniet uz Labi un pēc tam tukšā darblapas vietā. 

Tiek noņemta diapazona atlase un atbilstošais teksts tiek rādīts ar 

12 punktu fontu Times New Roman sarkanā krāsā. 

9 Atlasiet diapazonu A4:A8 un noklikšķiniet uz pogas Treknraksts. 

Rindu etiķetes tiek rādītas treknrakstā. 

10 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Šūnas un pēc tam uz zīmnes 

Līdzinājums. 

Tiek rādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana, kurā redzama zīmne 

Līdzinājums. 
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11 Veiciet dubultklikšķi lodziņā Atkāpe, ierakstiet 1 un noklikšķiniet uz 

Labi. 

Atlasīto šūnu pārdošanas kategorijām tiek izveidota vienu rakstzīmi 

liela atkāpe pa labi. 

 

12 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā, rakstiet Lodging 

Analysis labots un noklikšķiniet uz Saglabāt. 

Darbgrāmata tiek saglabāta ar jaunu nosaukumu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam.  

Skaitļu kā valūtas formatēšana 

Kad darblapas šūnās rakstāt skaitļus, programma Excel pēc noklusējuma šīs 

šūnas formatē, izmantojot vispārīgu formātu — visas teksta un skaitliskās 

ievadnes tiek rādītas tā, kā tika ievadītas. Lai mainītu skaitļu attēlojumu, var 

izmantot dialoglodziņa Šūnu formatēšana zīmni Skaitlis. Piemēram, lielus 

skaitļus var rādīt, atdalot tūkstošus ar tukšumzīmi (angļu valodā – ar komatu), 

skaitļus var rādīt kā valūtu ar dolāra zīmi vai lata apzīmējumu un decimāldaļas 

vietām centu vai santīmu norādīšanai vai arī skaitļus var rādīt kā daļskaitļus vai 

procentuālās vērtības. 

Dažus bieži izmantojamos skaitļu formātus atlasītajām šūnām ērtāk ir norādīt 

formatēšanas rīkjoslā. Nākamajā tabulā parādītas dažas formatēšanas rīkjoslas 

pogas, uz kurām var noklikšķināt, lai formatētu skaitļus. 

Poga Pogas 
nosaukums 

Apraksts 

 
Valūta Formatē skaitļus ar lata 

apzīmējumu (dolāra zīmi), 

tūkstošus atdalot ar 

tukšumzīmi (komatu) un 

divām decimāldaļas 

vietām. 

 
Procentu stils Reizina skaitļus ar 100 un 

parāda, pievienojot 

procentu zīmi. 

 
Atdalītāju stils Starp tūkstošu grupām 

ievieto atdalītājus. 

Varat arī mainīt faila 

nosaukumu, atlasot ciparus 

03 pašreizējā faila 

nosaukuma beigās, dzēšot 

tos, pierakstot labots un pēc 

tam noklikšķinot uz pogas 

Saglabāt. 
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Garāka decimāldaļa Pievieno vienu 

decimāldaļas pozīciju 

ikreiz, kad noklikšķināt uz 

šīs pogas. 

 
Īsāka decimāldaļa Noņem vienu 

decimāldaļas pozīciju 

ikreiz, kad noklikšķināt uz 

šīs pogas. 

 

Šajā uzdevumā ir jāizmanto formatēšanas rīkjosla, lai skaitļus formatētu kā 

valūtu un noņemtu decimāldaļas pozīcijas. 

1 Atlasiet diapazonu B4:E8 un formatēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Valūta. 

Atlasītajās šūnās skaitļi tiek rādīti kopā ar lata apzīmējumu, 

atstarpēm kā tūkstošu atdalītājiem un divām decimāldaļas 

pozīcijām. Ievērojiet, ka visi skaitļi ir izteikti veselos latos, tāpēc 

decimāldaļas pozīcijas nav nepieciešamas. 

2 Divreiz noklikšķiniet uz pogas Īsāka decimāldaļa un noklikšķiniet 

uz tukšas darblapas šūnas. 

Atlasītajā skaitļu diapazonā tiek noņemtas decimāldaļas pozīcijas, 

un tiek noņemta diapazona atlase. Darblapai jāizskatās līdzīgi kā 

attēlā. 

 
Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Formāta kopētāja lietošana 

Poga Formāta kopētājs ļauj kopēt šūnas vai šūnu diapazona formatējumu un 

lietot to citai šūnai vai šūnu diapazonam. Šī poga palīdz taupīt laiku un panākt 

konsekventu formatējumu. 

Šajā uzdevumā ir jāizmanto poga Formāta kopētājs, lai vienas šūnas formātu 

kopētu veselam šūnu diapazonam. 

 

1 Noklikšķiniet uz šūnas B3. 

Tiek atlasīta pirmās kolonnas etiķetes šūna. 

2 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Formāta kopētājs. 

Ja standarta rīkjoslā poga 

Formāta kopētājs netiek 

rādīta, noklikšķiniet uz pogas 

Rīkjoslas opcijas, lai 

parādītu pārējās pogas, un 

pēc tam noklikšķiniet uz 

pogas Formāta kopētājs. 
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Atlasītajai šūnai tiek parādīts mirgojošs ierāmējums, kā arī peles 

rādītājs tiek mainīts uz pluszīmi un tai blakus esošu otu. 

 

3 Atlasiet diapazonu A4:A8 (rindu etiķetes). 

Programma Excel šūnas B3 formatējumu kopē atlasītajam 

diapazonam. Tagad rindu etiķetes tiek rādītas sarkanā krāsā ar 12 

punktu fontu Times New Roman. 

4 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Darbgrāmata tiek saglabāta ar pašreizējo nosaukumu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Apmaļu pievienošana šūnām 

Šūnai vai šūnu diapazonam pievienojot apmales, var uzlabot darblapas vizuālo 

pievilcību, atvieglot tās lasīšanu, kā arī izcelt atsevišķus datus. Apmali var 

izveidot vienai šūnai, šūnu diapazonam vai visai darblapai. Ar apmalēm var 

skaidri nodalīt darblapas sadaļas, piemēram, rindu vai kolonnu etiķetes vai 

kopsummas. 

Programma Excel piedāvā vairāk nekā duci apmaļu stilu, ieskaitot dažāda 

platuma atsevišķas, punktveida un pārtrauktas līnijas. Apmales krāsu arī var 

mainīt. Šūnai vai šūnu diapazonam veidojot apmali, tā nav jālieto visām četrām 

malām. Var norādīt, ka apmale jālieto tikai vienai malai vai malu kombinācijai. 

Piemēram, dubultlīnijas apmali var lietot tikai darblapas pirmās rindas 

apakšmalai, lai virsrakstu nodalītu no pārējās darblapas. 

Iepriekšējās programmas Excel versijās varēja atlasīt vienu vai vairākas šūnas, 

kurām jāpievieno apmale, un izmantot zem formatēšanas rīkjoslas pogas 

Apmales pieejamās opcijas, lai šūnām piešķirtu apmales. Piemēram, varēja 

atlasīt šūnu grupu un pēc tam izvēlēties nepieciešamo apmales tipu. Šāds 

apmaļu pievienošanas veids programmā Excel joprojām ir pieejams, tikai ar 

dažiem ierobežojumiem. Vissvarīgākais ierobežojums ir tāds, ka šūnu grupai 

var viegli izveidot vienkāršu apmali, bet, veidojot sarežģītas apmales, ir jāatlasa 

dažādas šūnu grupas, kurām jālieto dažāda veida apmales. Šajā programmas 

Excel versijā sarežģītu apmaļu izveide ir vienkāršota — jūs varat zīmēt 

apmales tieši darblapā. 

Lai izmantotu jaunās apmaļu zīmēšanas iespējas, jāparāda rīkjosla Apmales. 

 

Lai šūnu grupai uzzīmētu apmali, noklikšķiniet ar peles rādītāju uz kāda no 

grupas stūriem un velciet to uz pretējo stūri (pa diagonāli). Pārvietojot peles 

rādītāju, tiek zīmēta arvien lielāka apmale. Ja apmali vēlaties pievienot 

vertikālas vai horizontālas līnijas veidā, velciet peles rādītāju gar atbilstošo 

režģlīniju. Programma Excel pievieno līniju, neizvēršot to rāmītī, kas aptver 
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blakus esošās šūnas. Izmantojot rīkjoslā Apmales pieejamās opcijas, var mainīt 

arī apmales raksturlielumus. 

 

Šajā uzdevumā darblapas šūnām, kurās norādītas kopsummas un kolonnu 

virsraksti, ir jāpievieno apmales. 

 

1 Atlasiet diapazonu B8:E8. 

2 Formatēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pa labi 

no pogas Apmales. 

Tiek parādīta apmales līniju veidu un novietojumu izvēlne. 

 

3 Noklikšķiniet uz pogas Bieza rāmja apmale (ceturtā poga trešajā 

rindā). 

Ap visām atlasīto šūnu malām tiek pievienota bieza apmale. 

4 Atlasiet diapazonu A3:E3. 

5 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Šūnas un pēc tam uz zīmnes 

Apmale. 
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Tiek rādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana ar zīmni Apmale 

priekšplānā. 

 

6 Sadaļas Līnija sarakstā Stils noklikšķiniet uz otrās kolonnas otrā 

līnijas stila. 

7 Noklikšķiniet uz lodziņa Krāsa lejupvērstās bultiņas un pēc tam uz 

kvadrātiņa Zila (otrās rindas sestais kvadrātiņš). 

8 Dialoglodziņa sadaļā Apmale noklikšķiniet uz apakšējās apmales. 
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Dialoglodziņā programma Excel rāda izvēlētās apmales 

priekšskatījumu. 

 

9 Noklikšķiniet uz Labi un darblapā noklikšķiniet uz jebkuras tukšas 

šūnas. 

Dialoglodziņš Šūnu formatēšana tiek aizvērts, un darblapā tiek 

pievienota zila apmale. 

10 Izvēlnē Skats norādiet uz Rīkjoslas un noklikšķiniet uz Apmales, 

lai atvērtu rīkjoslu Apmales. 

11 Noklikšķiniet uz pogas Līnijas stils lejupvērstās bultiņas un atlasiet 

dubultlīniju. 

Peles rādītājs tiek mainīts uz zīmuli un lodziņā Līnijas stils 

redzama veiktā izvēle. 

12 Noklikšķiniet un velciet zem šūnas B1 teksta. Pēc tam noklikšķiniet 

uz rīkjoslas Apmales pogas Zīmēt apmali, lai peles rādītāju atkal 

pārslēgtu parastās atlases bultiņas režīmā. 
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Zem teksta tiek uzzīmēta dubultlīnija, un darblapai jāizskatās līdzīgi 

kā nākamajā attēlā. 

 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Ēnojuma pievienošana šūnām 

Līdzīgi kā ar apmalēm atlasi var izcelt, šūnai vai šūnu diapazonam pievienojot 

ēnojumu vai rakstu. Ēnojums var būt pelēks tonis vai krāsa. Lai arī krāsas var 

ievērojami uzlabot darblapas izskatu, izdrukātā darblapā tās būs redzamas tikai 

tad, ja izmantosit krāsu printeri. Raksts ir līniju vai punktu kopa, kas aizpilda 

atlasītās šūnas. Raksti īpaši noder, ja izdrukātajā darblapā vēlaties pievērst 

uzmanību vienai vai vairākām šūnām, bet nav pieejams krāsu printeris. Ja jums 

ir krāsu printeris vai darblapa tiks skatīta tikai ekrānā, var apvienot atlasīto 

šūnu krāsu ēnojumu ar rakstu. Tikai pārliecinieties, vai šūnā iekļautie dati 

joprojām ir izlasāmi bez piepūles. 

 

Šajā uzdevumā darblapas šūnām ir jāpievieno ēnojums, kā arī priekšskatījuma 

režīmā jāapskata raksti, ko var lietot šūnām. 

 

1 Atlasiet diapazonu B8:E8. 

Būs jāpievieno ēnojums šūnām, kurās norādīta katram gadam 

plānoto ienākumu kopsumma. 

2 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Šūnas un pēc tam uz zīmnes 

Raksti. 

Formatēšanas rīkjoslā var 

noklikšķināt uz lejupvērstās 

bultiņas pa labi no pogas 

Aizpildījuma krāsa un krāsu 

paletē, kas tiek parādīta, 

noklikšķināt uz pelēktoņu vai 

krāsu ēnojuma. 



IV daļa, 3. nodarbība Šūnu formatēšana IV - 3.11 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana ar zīmni Raksti 

priekšplānā, kā parādīts nākamajā attēlā. 

 

3 Sadaļas Krāsa apakšējā krāsu rindā noklikšķiniet uz kvadrātiņa 

Dzeltena. 

4 Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Raksts. 
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Tiek parādīti aizpildījuma raksti, kurus var pievienot šūnām, kā 

redzams nākamajā attēlā. 

 

5 Vēlreiz noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Raksts. 

Saraksts Raksts tiek aizvērts, neizvēloties rakstu. 

6 Noklikšķiniet uz Labi un darblapā noklikšķiniet jebkurā tukšā vietā. 

Šūnu atlase tiek noņemta, un šūnas tiek rādītas ar dzeltenu 

ēnojumu. 

7 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Darbgrāmata tiek saglabāta ar pašreizējo nosaukumu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Automātiskās formatēšanas 

izmantošana 

Izmantojot automātiskās formatēšanas līdzekli, darblapā iekļautos datus var 

formatēt, izmantojot profesionāli noformētu veidni. Automātiskās formatēšanas 

līdzeklis mēģina noteikt rindu un kolonnu etiķetes, kopsummas, kā arī citus 

darblapas elementus. Pēc tam tas pievieno dažādas krāsas, ēnojumu un fontu 

efektus, lai uzlabotu darblapas lasāmību un vizuālo pievilcību. Automātiskās 

formatēšanas līdzeklis tik labi nedarbojas, ja darblapā ir sarežģīts izkārtojums 

ar dažādiem etiķešu un kopsummu līmeņiem. Ja lietojat automātisko 

Raksti ir vispiemērotākie 

rindu un kolonnu etiķetēm, 

īpaši etiķetēm ar lielu fontu 

un tekstu treknrakstā. Ja 

raksts tiek lietots šūnām ar 

skaitļiem, bieži pasliktinās šo 

skaitļu lasāmība.  

Darblapu drukājot ar 

melnbaltu printeri, krāsu 

ēnojums tiek attēlots ar 

pelēktoņu palīdzību. 
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formatēšanu un noformējuma efekti nešķiet piemēroti, noformējumu var viegli 

atsaukt, izmantojot standarta rīkjoslas pogu Atsaukt. 

 

Šajā uzdevumā ir jāizpēta dialoglodziņš Automātiskā formatēšana, kā arī ar 

automātiskās formatēšanas palīdzību jāformatē darblapas apgabals. 

 

1 Atlasiet diapazonu A3:E8. 

Tiek atlasītas visas rindu etiķetes, kolonnu etiķetes un datu šūnas. 

2 Izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz Automātiskā formatēšana. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Automātiskā formatēšana. 

 

3 Ritiniet uz leju formātu sarakstu, lai skatītu visus pieejamos 

formātus. 

4 Ritiniet atpakaļ uz formātu sarakstu sākumu, noklikšķiniet uz 

formāta Klasisks 2 priekšskatījuma, noklikšķiniet uz Labi un pēc 

tam tukšā darblapas apgabalā. 

Tiek noņemta diapazona atlase, un šūnas tiek rādītas formātā 

Klasisks 2. 

Ja tiek lietota automātiskā 

formatēšana, programma 

Excel atlasītajās šūnās 

noņem visu esošo 

formatējumu. Tas vajadzīgs, 

lai varētu pareizi lietot 

automātisko formātu. 



IV - 3.14 Datorzinību pamati  

 

5 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Fails tiek saglabāts ar pašreizējo nosaukumu. 

Atstājiet šo failu atvērtu nākamajam uzdevumam. 

Stilu izveide un lietošana 

Stils, kā jau tika skaidrots, ir formatēšanas atribūtu kopa, kuru var lietot šūnai 

vai šūnu diapazonam ievērojami ērtāk, nekā iestatot katru atribūtu atsevišķi. 

Programmā Excel ir iekļauti seši jau gatavi stili, kurus var izmantot ātrai skaitļu 

formatēšanai: Atdalītāji, Atdalītāji [0], Valūta, Valūta [0], Parastais un 

Procenti. Stilā var apvienot šādus atribūtu veidus: 

Skaitlis 

Līdzinājums 

Fonts 

Apmale 

Raksti 

Aizsardzība 

Atribūts ir šūnas formatējuma raksturlielums (piemēram, punktveida līnijas 

apmale) vai teksta formatējuma raksturlielums (piemēram, fonts vai fonta 

lielums). Visu šo stilu atribūtus var modificēt, kā arī var veidot savus stilus. To 

darot, jaunā stila pamatā jābūt kādam esošam stilam; taču nekas no sākotnējā 

stila formatējuma nav jāsaglabā. Var mainīt arī jau lietota stila formatējumu, lai 

ātri pārformatētu visas šim stilam atbilstošās šūnas. 

 

Šajā uzdevumā ir jāizveido stils, kas atlasītajām šūnām lieto fontu, fonta 

lielumu, līdzinājumu un fonta stilu. Pēc tam jaunais stils ir jālieto citām šūnām. 

 

1 Noklikšķiniet uz šūnas B1 un izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz 

Stils. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Stils ar noklusējuma stilu Parastais. 

Pēc noklusējuma programma 

Excel šūnām lieto stilu 

Parastais. Mainot stila 

Parastais atribūtus, tiek 

mainīts visu to šūnu izskats, 

kurām netiek lietots kāds cits 

stils. 
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2 Noklikšķiniet lodziņā Stila nosaukums aiz vārda Parastais, 

rakstiet 2 un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

Tiek izveidots stils ar nosaukumu Parastais2. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Modificēt. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana. Šajā dialoglodziņā 

ir jādefinē stila atribūti. 

4 Noklikšķiniet uz zīmnes Fonts, sarakstā Fonts noklikšķiniet uz 

Times New Roman, sarakstā Fonta stils noklikšķiniet uz 

Treknraksts un sarakstā Lielums noklikšķiniet uz 14. 

Visu to šūnu saturs, kurām lietosit stilu Parastais2, tiks radīts 14 

punktu Times New Roman treknrakstā. 

5 Noklikšķiniet uz Labi. 

Atkal tiek rādīts dialoglodziņš Stils, kurā redzamas stilam 

Parastais2 veiktās izmaiņas. 

6 Vēlreiz noklikšķiniet uz Labi. 

Šūnas B1 saturs tiek rādīts ar stilam Parastais2 norādīto 

formatējumu. 

7 Noklikšķiniet uz šūnas A8 un izvēlnē Formatēt noklikšķiniet uz 

Stils. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Stils. 

8 Noklikšķiniet uz saraksta Stila nosaukums lejupvērstās bultiņas, 

noklikšķiniet uz Parastais2 un pēc tam uz Labi. 

Šūnas A8 saturs tiek rādīts ar stilam Parastais2 norādīto 

formatējumu. 
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9 Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Atsaukt Stils. 
Šūnas A8 saturs tiek rādīts, izmantojot iepriekšējo formatējumu. 

10 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 
Fails tiek saglabāts. 

11 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 
Darbgrāmata tiek aizvērta. 

Šūnu sapludināšana 

Jūs jau zināt, ka varat pielāgot kolonnas platumu, lai kolonnas garākais skaitlis 

vai teksta ievadne ietilptu kolonnas platumā. Papildu formatēšanas iespējas, ko 

var izmantot, ir šūnu sapludināšana. Sapludinot šūnas, divas vai vairākas 

šūnas tiek apvienotas vienā šūnā, lai ērtāk varētu formatēt tajā iekļauto tekstu 

vai vērtību. Piemēram, ieteicams sapludināt vairākas šūnas darblapas virsraksta 

rindā, lai virsraksts satilptu vienā šūnā. Pēc tam šo virsrakstu var līdzināt tā, lai 

tas būtu centrēts šajā lielākajā sapludinātajā šūnā. 

Var sapludināt arī blakus esošu rindu šūnas, lai tajās būtu vairāk vietas 

līdzināšanai un tekstam. Iedomājieties, ka ir vairākas garas darblapas kolonnu 

etiķetes. Ja palielināsit šo kolonnu platumu, lai ietilpinātu garās etiķetes, 

kolonnas var izrādīties ievērojami platākas nekā visgarākā kolonnā norādītā 

vērtība. Piemēram, darblapā ir kolonna ar nosaukumu Pasūtītais daudzums. Šī 

etiķete aizņem 19 rakstzīmju pozīcijas. Savukārt lielākais pasūtījuma daudzums 

varētu būt 9999 — četras rakstzīmju pozīcijas. Ja palielināsit kolonnas 

Pasūtītais daudzums platumu, lai tajā ietilptu etiķete, kolonna būs ievērojami 

platāka, nekā nepieciešams. Šī paņēmiena darbība tiks parādīta nākamajā 

uzdevumā. 

Labāk būtu sapludināt šūnu Pasūtītais daudzums ar šūnu, kas atrodas zem tās. 

Pēc šūnu sapludināšanas var izmantot dialoglodziņu Šūnu formatēšana, lai 

formatētu šūnu Pasūtītais daudzums tā, ka teksts sapludinātajā šūnā tiek 

aplauzts no augšējās rindiņas uz nākamo rindiņu un centrēts gan horizontāli, 

gan vertikāli. Pēc tam var samazināt kolonnas platumu, lai kolonna labāk 

atbilstu vērtībām. 

 

Šajā uzdevumā ir jāsapludina šūnas gan horizontāli (vairākas vienas rindas 

šūnas), gan vertikāli (vairākas vienas kolonnas šūnas), kā arī jāpārformatē 

sapludinātās šūnas. 

1 Atveriet failu AW Guest Supplies, kas atrodas mapē Lesson03, 

kura iekļauta cietā diska mapē Spreadsheet Fundamentals 

Practice. 

Stilus ir vieglāk lietot, ja 

formatēšanas rīkjoslai ir 

pievienots saraksts Stils. Lai 

to paveiktu, izvēlnē Rīki 

noklikšķiniet uz Pielāgot, lai 

parādītu dialoglodziņu 

Pielāgošana. Noklikšķiniet 

uz zīmnes Komandas, 

sarakstā Kategorijas 

noklikšķiniet uz Formatēt un 

velciet sarakstlodziņu Stils 

no saraksta Komandas uz 

formatēšanas rīkjoslu. 
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2 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz šūnas A1, lai to atlasītu. 

3 Turiet nospiestu taustiņu Shift un noklikšķiniet uz šūnas F1. 

Tiek atlasīts diapazons A1:F1. 

4 Noklikšķiniet uz pogas Sapludināt un centrēt. 

Atlasītās šūnas tiek sapludinātas vienā šūnā, un teksts tiek centrēts 

šajā šūnā. 

5 Noklikšķiniet uz šūnas A3 un, turot nospiestu taustiņu Shift, 

noklikšķiniet uz šūnas F3. 

Tiek atlasīts diapazons A3:F3. 

6 Noklikšķiniet uz pogas Sapludināt un centrēt. 

Atlasītās šūnas tiek sapludinātas vienā šūnā, un teksts tiek centrēts 

šajā šūnā, kā redzams nākamajā attēlā. 

 

7 Atlasiet diapazonu C4:C5, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz 

atlasītajām šūnām un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Formatēt 

šūnas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana. 

Kaut arī noklikšķinot un 

velkot arī var atlasīt jebkuru 

šūnu diapazonu, 2. un 3. 

darbībā izmantotie 

paņēmieni ļauj ērtāk atlasīt 

apjomīgu šūnu diapazonu. 
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8 Noklikšķiniet uz zīmnes Līdzinājums. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana ar zīmni 

Līdzinājums priekšplānā. 

 

9 Noklikšķiniet uz lodziņa Vertikāli lejupvērstās bultiņas un 

noklikšķiniet uz Uz centru. 

Atlasītās šūnas tiks vertikāli centrētas sapludinātajā šūnā. 

10 Dialoglodziņa sadaļā Teksta vadība atzīmējiet izvēles rūtiņu 

Aplauzt tekstu. 

Ja teksts atlasītajās šūnās nesatilpst vienā rindiņā, tas tiks aplauzts 

divās vai vairākas rindiņās. 

11 Dialoglodziņa sadaļā Teksta vadība atzīmējiet izvēles rūtiņu 

Sapludināt šūnas un noklikšķiniet uz Labi. 

Šūnas tiek sapludinātas vienā šūnā, un teksts sapludinātajā šūnā 

tiek centrēts gan vertikāli, gan horizontāli. 

12 Klikšķiniet uz kolonnas C atlasītāja labās malas, līdz tiek parādīts 

pārvietošanas rādītājs (divvirzienu bultiņa). 

Šūnu sapludinājumu jebkurā 

brīdī var atcelt, atlasot 

sapludināto šūnu, atverot 

dialoglodziņa Šūnu 

formatēšana zīmni 

Līdzinājums un notīrot 

izvēles rūtiņu Sapludināt 

šūnas. 
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13 Velciet kolonnas C atlasītāju pa kreisi, lai iegūtu apmēram 9 

rakstzīmju platumu. 

Sapludinātās šūnas teksts tiek aplauzts uz otru rindiņu. 

 

14 Standarta rīkjoslā veiciet dubultklikšķi uz pogas Formāta kopētājs 

un atlasiet diapazonu D4:D5. 

Programma Excel atlasītajām šūnām kopē sapludināšanas 

formatējumu. 

15 Atlasiet diapazonu E4:E5. 

Programma Excel atlasītajām šūnām kopē sapludināšanas 

formatējumu. 

16 Atlasiet diapazonu F4:F5 un noklikšķiniet uz pogas Formāta 

kopētājs. 

17 Programma Excel atlasītajām šūnām kopē sapludināšanas 

formatējumu, formāta kopētājs vairs nav aktīvs, un ap šūnu C4 

vairs netiek rādīts atlases ierāmējums. 

18 Tagad patstāvīgi izmantojiet kolonnu atlasītājus, lai samazinātu 

kolonnu D, E un F platumu tā, lai sapludināto šūnu teksts katrā 

kolonnā tiktu aplauzts divās rindiņās. 

Tiek rādīts kolonnas platums, 

izteikts kā rakstzīmju skaits, 

kas velkot kolonnas 

atlasītāju, mainās. 
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19 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā, rakstiet AW Guest 

Supplies un noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Fails tiek saglabāts ar jaunu nosaukumu. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā uzzinājāt, kā formatēt tekstu šūnās, kā izmantot formatēšanas 

rīkjoslu, lai skaitļiem lietotu valūtas formātu, kā ar formāta kopētāja palīdzību 

kopēt formatējumu, kā atlasītajām šūnām pievienot apmales un ēnojumu, kā 

šūnu diapazonam lietot automātiskās formatēšanas noformējumu, kā izveidot 

un lietot stilus un kā sapludināt šūnas. 

 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

Aizveriet darbgrāmatu AW Guest Supplies labots. 

 

Ja neturpināt nodarbības: 

1 Saglabājiet un aizveriet visas atvērtās darbgrāmatas. 

2 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt programmas Excel loga augšējā 

labajā stūrī. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kā visvienkāršāk atlasītās šūnas var pārvērst valūtas formātā? 

2 Nosauciet divus paņēmienus, kā atlasītajām šūnām lietot ēnojumu. 

3 Kā var parādīt pogu, kas rīkjoslā nav iekļauta? 

4 Kādam nolūkam kalpo stili? 

5 Kā atlasītajai šūnai vai šūnu diapazonam var lietot apmali? 
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Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Atveriet darbgrāmatu Lodging Analysis03.xls. Līdziniet pa 

kreisi virsraksta tekstu un līdziniet pa labi kolonnu virsrakstus. Atbilstoši 

savām vēlmēm mainiet kolonnu virsrakstu lielumu, fontu un stilu. Pēc tam 

izmantojiet formāta kopētāju, lai kolonnu etiķešu formātu kopētu rindu 

etiķetēm. 

2. uzdevums. Darbgrāmatā Lodging Analysis03.xls atlasiet darblapas etiķetes 

un datus. Lietojiet dažādus automātiskos formātus, lai apskatītu, kā tie izskatās. 

Pēc tam izveidojiet stilu un lietojiet to kopsummu rindai. 

3. uzdevums. Izveidojiet darblapu, kurā reģistrēt savas ikdienas fiziskās 

aktivitātes. (Ja iepriekšējā nodarbībā jau izveidojāt šādu darblapu, varat to 

izmantot šim uzdevumam.) Darblapas kolonnā A ir jāiekļauj parasto fizisko 

aktivitāšu saraksts, un katrai nedēļas dienai ir nepieciešama sava kolonna. 

Rindā virs nedēļas dienu nosaukumiem iespraudiet virsrakstu Minūtes dienā. 

Sapludiniet un centrējiet šo virsrakstu. Mainiet virsraksta formātu uz 14 punktu 

Arial treknrakstu. Atlasiet visu diapazonu, iekļaujot nedēļas dienu un aktivitāšu 

nosaukumus (neiekļaujot virsrakstu), un lietojiet automātisko formātu 

Krāsains 1. 

4. uzdevums. Pārskatot 3. uzdevumā izveidoto darblapu, jūs izlēmāt, ka 

pamatformāts Krāsains 1 ir pieņemams, bet vajadzētu citu krāsu un savādākas 

apmales. Ar kādām metodēm varētu mainīt šos līdzekļus? Kura metode jums 

patīk vislabāk? Uzrakstiet īsu atbildi uz šiem jautājumiem. 

5. uzdevums. Apgūstot darblapas šūnu formatēšanu, tika atlasītas gan 

atsevišķas šūnas, gan šūnu diapazoni. Izmantojiet programmas Excel palīdzības 

failus, lai uzzinātu, vai pastāv kāds veids, kā ātri atlasīt visu darblapu un lietot 

formatējuma izmaiņas visām šūnām uzreiz. Īsi aprakstiet, ko uzzinājāt. 
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V-1.3 

Prezentācijas izveide 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

Startēt programmu Microsoft PowerPoint. 

Atpazīt programmas PowerPoint loga komponentus. 

Izvēlēties prezentācijas startēšanas metodi. 

Izveidot prezentāciju ar vedņa palīdzību. 

Saglabāt prezentāciju. 

Izmantojot programmu Microsoft
®

 PowerPoint
®

, varat izveidot projektora 

slaidus, runātāja piezīmes, izdales materiālus klausītājiem, kā arī īsus satura 

izklāstus — to visu varat iekļaut vienā prezentācijas failā. PowerPoint 

nodrošina jaudīgus rīkus, kas pa soļiem palīdz izveidot un organizēt 

prezentāciju. 

Piemēram, iedomājieties, ka esat sabiedrisko attiecību uzņēmuma SIA 

„Contoso” direktora vietnieks pārdošanas jautājumos un esat atbildīgs par 

jaunas darbinieku apmācības programmas izstrādi. “Contoso” direktors ir 

uzdevis jums izveidot īsu prezentāciju ar šī projekta aprakstu, ko parādīt 

ikgadējā akciju īpašnieku sanāksmē. 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā startēt programmu PowerPoint, apgūsit 

PowerPoint loga komponentus, izvēlēsities prezentācijas startēšanas metodi, 

izveidosit prezentāciju, izmantojot Automātiskā satura vedni, kā arī saglabāsit 

paveikto. 

Šajā nodarbībā praktiskās apmācības faili nebūs jālieto. Tā vietā šīs nodarbības 

gaitā jūs pats izveidosit visus nepieciešamos failus un mapes. 

Programmas Microsoft PowerPoint 

startēšana 

Pēc PowerPoint un praktiskās apmācības failu instalēšanas jūs esat sagatavojies 

programmas PowerPoint startēšanai. Līdzīgi kā pārējās programmas, 

PowerPoint var startēt vairākos veidos. Viens no tiem — izmantojot 

uzdevumjoslas pogu Sākt.  

Šajā uzdevumā būs jāstartē programma PowerPoint. 

1  Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Sākt. 

Tiek parādīta izvēlne Sākt. 

2  Izvēlnē Sākt norādiet uz Visas programmas. 

Tiek atvērta programmu izvēlne, kurā redzamas visas cietajā diskā 

esošās programmas, ieskaitot Microsoft PowerPoint. Programmu 

izvēlnes daļa izskatās līdzīgi kā nākamajā attēlā. 

1. NODARBĪBA 
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3  Noklikšķiniet uz ikonas Microsoft PowerPoint, lai startētu 

programmu PowerPoint. 

Padoms 

Programmu PowerPoint var startēt arī, operētājsistēmas Windows 

darbvirsmā izveidojot saīsnes ikonu. Lai startētu atbilstošo programmu, 

vienkārši jāveic dubultklikšķis uz saīsnes ikonas. Lai izveidotu saīsni, 

noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz Visas programmas, ar peles labo 

pogu noklikšķiniet uz Microsoft PowerPoint, norādiet uz Kam nosūtīt un 

pēc tam noklikšķiniet uz Darbvirsma (izveidot saīsni). 

Uz darbvirsmas saīsni norāda ikona ar izliektu bultiņu, kas atrodas kreisajā 

stūrī. 

Iepazīšanās ar programmas 

PowerPoint logu 

Atverot Microsoft PowerPoint, tiek rādīts šīs programmas logs. Logs ir ekrāna 

daļa, kas tiek izmantota programmas PowerPoint vai prezentācijas loga 

rādīšanai. Prezentācijas logs ir elektronisks audekls, uz kura tiek rakstīts 

teksts, zīmētas formas, izveidotas diagrammas, kur tiek pievienotas krāsas un 

objekti. Gluži kā ar jebkuru citu Microsoft Windows XP programmu, varat 

pielāgot programmas PowerPoint un prezentāciju logu izmērus, izmantojot 

pogas Minimizēt un Atjaunot uz leju/Maksimizēt, kā arī, izmantojot pogu 

Aizvērt, varat aizvērt programmas PowerPoint vai prezentācijas logu. 

Ja programmu PowerPoint 

2003 esat instalējis kā 

atsevišķu programmu, 

izvēlne, iespējams, 

izskatīsies savādāk. 
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PowerPoint loga augšdaļā ir izkārtotas izvēlnes un pogas, kas tiek izmantotas 

vispārēju ar prezentācijām saistītu uzdevumu veikšanai. Arī ekrāna kreisajā 

pusē un apakšmalā var būt kāda pogu josla. Izvēlnes ir programmā PowerPoint 

pieejamo komandu un opciju saraksti. Redzamās pogas ir izkārtotas rīkjoslās. 

Rīkjoslu pogas ir saīsnes uz vispārēji lietojamām izvēlņu komandām un 

formatēšanas rīkiem. Lai uzreiz piekļūtu kādam uzdevumam, piemēram, teksta 

formatēšanai vai prezentācijas saglabāšanai, vienkārši ir jānoklikšķina uz 

atbilstošās pogas. 

Rīkjoslas opcijas 

Standarta un formatēšanas rīkjoslas atrodas tieši zem izvēlņu joslas. Pirmoreiz 

startējot programmu PowerPoint, standarta un formatēšanas rīkjoslas tiek 

novietotas vienā rindā, lai taupītu logā pieejamo vietu. Rīkjoslās tiek rādītas 

tikai visbiežāk izmantojamās komandas. Jūsu datora rīkjoslās, iespējams, tiks 

rādītas citas pogas, nekā šajā nodarbībā iekļautajos attēlos. Lai skatītu kādas 

rīkjoslas pārējās komandas, noklikšķiniet uz malā redzamās lejupvērstās 

bultiņas Rīkjoslas opcijas. Kad tiek izmantota kāda no sarakstā Rīkjoslas 

opcijas iekļautajām pogām, tā rīkjoslas redzamajā daļā aizstāj kādu retāk 

izmantotu pogu. Ja jums šajā grāmatā tiek norādīts noklikšķināt uz kādas 

pogas, bet tā nav redzama, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Rīkjoslas 

opcijas, lai skatītu visas šīs rīkjoslas pogas.  

Programma PowerPoint izmanto personalizētas izvēlnes un rīkjoslas. 

Noklikšķinot uz kādas izvēlnes nosaukuma, tiek parādīta īsa izvēlne, kurā 

iekļautas visbiežāk lietojamās komandas. Lai skatītu visu izvēlni pilnībā, peles 

rādītāju uz dažām sekundēm novietojiet virs izvēlnes nosaukuma, veiciet 

dubultklikšķi uz izvēlnes nosaukuma vai noklikšķiniet uz izvēlnes nosaukuma 

un pēc tam uz mazās dubultās bultiņas, kas redzama īsās izvēlnes lejasdaļā. 

Ja standarta un 

formatēšanas rīkjoslas 

atrodas vienā rindā, visas 

pogas nav redzamas, bet 

neredzamajām pogām var 

piekļūt, noklikšķinot uz 

lejupvērstās bultiņas 

Rīkjoslas opcijas, kas 

atrodas rīkjoslas beigās. 

Personalizēto izvēlņu līdzekli 

var izslēgt, lai izvēlnēs 

vienmēr tiktu rādītas visas 

komandas. Izvēlnē Rīki 

noklikšķiniet uz Pielāgot, 

noklikšķiniet uz zīmnes 

Opcijas, atzīmējiet izvēles 

rūtiņu Vienmēr rādīt 

izvēlnes pilnībā un 

noklikšķiniet uz Aizvērt. 
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Kad tiek rādīta pilnā izvēlne, komandas, kas netiek iekļautas īsajā izvēlnē, ir 

gaiši pelēkā krāsā. 

Rūts Struktūra/slaidi 

Noklusējuma skats Normālskats sastāv no trim rūtīm: Struktūra/slaidi, 

Slaids un Piezīmes. Rūtij Struktūra/slaidi ir zīmnes, kas ļauj pārslēgties starp 

slaidu teksta struktūru (zīmne Struktūra) un prezentācijas slaidu sarakstu, kur 

slaidi tiek rādīti kā sīktēli (zīmne Slaidi). Rūtī Slaids ir redzams prezentācijai 

atbilstošais slaids. Rūtī Piezīmes tiek ievadītas runātāja piezīmes. Jebkuras rūts 

izmērus var mainīt, velkot rūtis atdalošo pelēko joslu. 

Uzdevumrūts 

PowerPoint loga labajā malā ir uzdevumrūts, kā tas parādīts nākamajā attēlā. 

Uzdevumrūtī ir redzamas komandas un līdzekļi, kas bieži tiek izmantoti, 

strādājot ar prezentācijām. Uzdevumrūtis ļauj strādāt ar komandām, neatverot 

izvēlnes un nelietojot rīkjoslu pogas. Dažas uzdevumrūtis tiek atvērtas 

automātiski. Piemēram, uzdevumrūts Izveidot jaunu prezentāciju tiek atvērta 

ikreiz, kad startējat programmu PowerPoint. Citas uzdevumrūtis tiek atvērtas, 

reaģējot uz noteiktu pieprasījumu. Piemēram, kad programmai PowerPoint 

liekat iespraust klipkopas attēlu, tiek atvērta uzdevumrūts Klipkopa, kas palīdz 

atrast nepieciešamo attēlu.  

Starp uzdevumrūtīm var ātri pārslēgties — jebkurā uzdevumrūtī noklikšķinot 

uz lejupvērstās bultiņas Citas uzdevumrūtis, tiek atvērts pārējo uzdevumrūšu 

saraksts. Kad esat beidzis rīkoties ar uzdevumrūti, noklikšķiniet uz 

uzdevumrūts pogas Aizvērt, lai to paslēptu. 

 

Rūts Struktūra/slaidi lejasdaļā atrodas skatu pogas, kas ļauj dažādos veidos 

parādīt prezentācijas slaidus. Pirmoreiz atverot programmu PowerPoint, 

prezentācija tiek rādīta normālskatā.  

Lai manuāli atvērtu 

uzdevumrūti, izvēlnē Skats 

noklikšķiniet uz 

Uzdevumrūts. Šī komanda 

atver uzdevumrūti, ja tā ir 

paslēpta, un aizver, ja tā ir 

atvērta. 
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Ziņojumi tiek rādīti loga lejasdaļā — statusa joslā. Šie ziņojumi apraksta, ko 

jūs strādājot skatāt un darāt PowerPoint logā. 

Lai iegūtu informāciju par dažādiem ekrāna elementiem, varat atvērt ekrāna 

padomu. Lai kādai rīkjoslas pogai parādītu ekrāna padomu, novietojiet peles 

rādītāju virs pogas, nenoklikšķinot uz tās, — ekrāna padomā ir redzams pogas 

nosaukums. 

  

Ekrāna padoms 

Šajā uzdevumā ir jāveic izvēlnes Logs personalizēšana un kādai pogai jāparāda 

ekrāna padoms. 

1  Izvēlņu joslā noklikšķiniet uz Logs. 

Tiek parādīta izvēlne Logs. 

2  Noklikšķiniet uz bultiņām izvēlnes Logs lejasdaļā, lai skatītu 

izvērsto izvēlni. 

Tiek parādīta izvērstā izvēlne. 

3  Noklikšķiniet uz Nākamā rūts. 

4  Izvēlņu joslā vēlreiz noklikšķiniet uz Logs. 

Ievērojiet, ka izvēlnē Logs uzreiz tiek rādīts elements Nākamā 

rūts. Programma PowerPoint ir personalizējusi izvēlni Logs 

atbilstoši jūsu lietojumam. 

Rīkjoslas ekrāna padomus 

var ieslēgt vai izslēgt. Izvēlnē 

Rīki noklikšķiniet uz 

Pielāgot, noklikšķiniet uz 

zīmnes Opcijas, notīriet 

izvēles rūtiņu Rādīt ekrāna 

padomus rīkjoslām un 

noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Izvērstu izvēlni var skatīt arī, 

noklikšķinot uz izvēlnes un 

uzgaidot dažas sekundes, 

līdz tā tiek izvērsta. 
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Zīmne Slaidi 

Šajā uzdevumā būs jāizpēta zīmne Slaidi un jālieto izvēlne Citas 

uzdevumrūtis. 

1  Novietojiet peles rādītāju virs slaida ikonas, kas atrodas rūts 

Struktūra/slaidi zīmnē Slaidi. 

Novietojot peles rādītāju virs šīs ikonas, tiek parādīts ekrāna 

padoms. 

2  Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Citas uzdevumrūtis. 

Tiek atvērta izvēlne Citas uzdevumrūtis. 

3  Noklikšķiniet jebkurā tukšā PowerPoint loga vietā. 

Izvēlne Citas uzdevumrūtis tiek aizvērta, bet uzdevumrūts 

Izveidot jaunu prezentāciju paliek atvērta. 

Prezentācijas startēšanas metodes 

izvēle 

Uzdevumrūts Izveidot jaunu prezentāciju var palīdzēt darbā ar esošām 

prezentācijām, kā arī izveidot jaunas. Ja esat jau izveidojis kādu prezentāciju, 

tās nosaukums ir norādīts uzdevumrūts Darba uzsākšana sadaļā Atvēršana. Ja 

vēlaties izveidot jaunu prezentāciju, rūtī Slaids varat vienkārši sākt rakstīt 

tekstu tukšā prezentācijā vai izmantot uzdevumrūts Izveidot jaunu 

prezentāciju sadaļas Jauns opcijas. 

Noklikšķiniet uz Tukša prezentācija, lai sāktu jaunu prezentāciju no 

nulles. 

Noklikšķiniet uz No noformējuma veidnes, lai jaunai tukšai 

prezentācijai lietotu kādu no programmas PowerPoint 

noformējuma veidnēm. 

Noklikšķiniet uz No Automātiskā satura vedņa, lai programma 

PowerPoint palīdzētu izveidot gan prezentācijas saturu, gan 

noformējumu. 

Prezentāciju izveide ar vedņa 

palīdzību 

Veidojot prezentāciju ar Automātiskā satura vedņa palīdzību, varat ietaupīt 

savu laiku, jo vednis palīdz organizēt un rakstīt prezentāciju. Vednis ir 

detalizēts izveides process, kurā tiek lūgts norādīt prezentācijas informāciju, 

sākot jau ar virsraksta slaidu, kas ir prezentācijas pirmais slaids.  
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Šajā uzdevumā ir jāizveido prezentācija, izmantojot Automātiskā satura vedni. 

1  Uzdevumrūts Izveidot jaunu prezentāciju sadaļā Jauns 

noklikšķiniet uz No Automātiskā satura vedņa. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Automātiskā satura vednis, kurā tiek 

rādīts ekrāns Sākums. Dialoglodziņa kreisajā pusē ir redzams 

vedņa ekrānu saraksts. 

Padoms 

Ja tiek parādīts Office Palīgs, palīdzības ekrānā noklikšķiniet uz Nē, 

pašlaik nesniegt palīdzību.  

2  Izlasiet ievadu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk. 

Tiek rādīts otrais Automātiskā satura vedņa ekrāns, un 

dialoglodziņa kreisajā pusē kvadrātiņš pie Prezentācijas tips tiek 

rādīts zaļā krāsā, norādot, ka šis ir pašreizējais ekrāns. 

Automātiskā satura vednis piedāvā izvēlēties prezentācijas tipu. Lai 

palīdzētu ātri izšķirt prezentāciju tipus, vednis prezentācijas sadala 

kategorijās. 

3  Noklikšķiniet uz Projekti. 

4  Labās puses sarakstā noklikšķiniet uz Projekta pārskats. 

 

5  Noklikšķiniet uz Tālāk. 

Tagad Automātiskā satura vednis piedāvā izvēlēties prezentācijas 

multivides tipu. 

6  Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz opcijas Ekrānā skatāma 

prezentācija, lai izvēlētos šo prezentācijas veidu. 

7  Noklikšķiniet uz Tālāk. 

Tagad Automātiskā satura vednis piedāvā ievadīt virsraksta slaida 

un katra slaida kājenē iekļaujamo informāciju. 
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8  Noklikšķiniet lodziņā Prezentācijas virsraksts, rakstiet Jauna 

darbinieku apmācības programma un nospiediet taustiņu Tab. 

9  Lodziņā Kājene ierakstiet SIA Contoso. 

10  Pārbaudiet, vai ir atzīmētas izvēles rūtiņas Pēdējais 

atjaunināšanas datums un Slaida numurs. 

 

11  Noklikšķiniet uz Tālāk un pēc tam uz Pabeigt. 

Tiek rādīts PowerPoint prezentācijas logs ar Automātiskā satura 

vedņa norādīto saturu, kas struktūras veidā ir redzams rūts 

Struktūra/Slaidi zīmnē Struktūra, un rūtī Slaids atvērtu virsraksta 

slaidu. Titulslaidā ir norādīts reģistrētā lietotāja vārds. 

Prezentācijas saglabāšana 

Jūsu līdz šim paveiktais darbs glabājas tikai datora pagaidu atmiņā. Lai šo 

darbu saglabātu turpmākai izmantošanai, prezentācijai ir jāpiešķir nosaukums 

un tā ir jāsaglabā datora cietajā diskā.  

Pirmajā jaunas prezentācijas saglabāšanas reizē izvēloties komandu Saglabāt, 

tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā. Dialoglodziņā Saglabāt kā 

prezentācijai var piešķirt nosaukumu un izvēlēties vietu, kur to saglabāt. Ja 

prezentācijai jau ir nosaukums, veiktās izmaiņas var saglabāt, standarta rīkjoslā 

noklikšķinot uz pogas Saglabāt vai izvēlnē Fails izvēloties komandu Saglabāt. 

Citiem vārdiem sakot, sākotnējā versija tiek aizstāta ar jaunāku versiju. Ja 

vēlaties paturēt gan sākotnējo failu, gan tā jauno versiju, izvēlnē Fails var 

izvēlēties komandu Saglabāt kā, lai jauno versiju saglabātu ar citu nosaukumu. 

Šajā uzdevumā ir jāsaglabā prezentācija. 

1  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Programma PowerPoint atver dialoglodziņu Saglabāt kā, kā 

parādīts nākamajā attēlā. Lodziņā Faila nosaukums iekļautais 

teksts ir iezīmēts, lai jūs varētu rakstīt prezentācijas nosaukumu. 

Šajā grāmatā sniegtajos 

norādījumos treknraksts 

norāda tekstu, kas jums ir 

jāraksta precīzi, kā norādīts. 

Ja kļūdāties, spiediet 

atpakaļatkāpes taustiņu, lai 

izdzēstu kļūdaino tekstu, un 

pēc tam rakstiet pareizo 

tekstu. 

Ja vēlaties mainīt iepriekš 

ievadīto informāciju, 

noklikšķiniet uz pogas 

Atpakaļ. 

Gandrīz visu dialoglodziņu 

augšējā labajā stūrī ir poga ar 

jautājuma zīmi. Noklikšķinot 

uz šīs pogas, tiek atvērta 

programmas palīdzība, kurā 

ir uzskaitītas ar šo 

dialoglodziņu saistītās tēmas. 

Dialoglodziņa Saglabāt kā 

kreisajā pusē esošā vietu 

josla piedāvā ērtu piekļuvi 

vispārēji lietojamām failu 

saglabāšanas vietām. 
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2  Lodziņā Faila nosaukums rakstiet Contoso darbinieku 

apmaciba_apskats_prez01. 

Faila nosaukumā iekļautais vārds prez ir vārda „prezentācija” 

saīsinājums. 

3  Noklikšķiniet uz Kur saglabāt lejupvērstās bultiņas un pēc tam uz 

diska C.  

4  Failu un mapju nosaukumu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz mapes 

Computer Fundamentals Practice, pēc tam uz mapes Part V un 

veiciet dubultklikšķi uz mapes Lesson01. 

5  Noklikšķiniet uz Saglabāt vai nospiediet taustiņu Enter, lai 

saglabātu prezentāciju. 

Virsrakstjoslas nosaukums Prezentācija1 tiek mainīts uz Contoso 

darbinieku apmaciba_apskats_prez01. 

Padoms 

Programma PowerPoint saglabā prezentācijas, lai varētu veikt atkopšanu 

gadījumos, kad programma pārstāj reaģēt vai notiek strāvas padeves 

pārtraukums. Programma PowerPoint izmaiņas atkopšanas failā saglabā, 

pamatojoties uz izvēlētajiem automātiskās atkopšanas saglabāšanas 

līdzekļiem. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas, noklikšķiniet uz zīmnes 

Saglabāšana, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt Automātiskās 

atkopšanas informāciju ik pēc, norādiet laika periodu un noklikšķiniet uz 

Labi. 

Lai no esošajiem slaidiem 

izveidotu jaunu prezentāciju, 

izvēlņu joslā noklikšķiniet uz 

Fails, noklikšķiniet uz 

Saglabāt kā, lodziņā Faila 

nosaukums ierakstiet jaunu 

nosaukumu un pēc tam 

noklikšķiniet uz Saglabāt. 

Ja cietajam diskam netiek 

izmantots burts C, aizstājiet 

burtu C ar atbilstošo 

diskdziņa burtu. 
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Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā uzzinājāt, kā startēt programmu PowerPoint, apguvāt 

PowerPoint loga komponentus, izvēlējāties prezentācijas startēšanas metodi, 

izveidojāt prezentāciju, izmantojot Automātiskā satura vedni, kā arī saglabājāt 

prezentāciju.  

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. Ja programma PowerPoint 

piedāvā saglabāt izmaiņas, noklikšķiniet uz Jā. 

PowerPoint saglabā visas veiktās izmaiņas un aizver prezentāciju. 

Ja neturpināt nodarbības: 

PowerPoint loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Aizvērt. Ja 

programma PowerPoint piedāvā saglabāt izmaiņas, noklikšķiniet 

uz Jā. 

PowerPoint saglabā visas veiktās izmaiņas, aizver prezentāciju un 

beidz darbu. 

Pārbaudes jautājumi 

1  Kā var uzsākt darbu ar programmu PowerPoint? 

2  Kā var izveidot prezentāciju, izmantojot vedni?  

3  Kā var saglabāt divas viena faila versijas?  

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Uzņēmuma vadītājs lūdz jums izveidot biznesa plānu. Lai būtu 

vieglāk sākt šo darbu, jaunas prezentācijas izveidei izmantojiet Automātiskā 

satura vedni. Izveidojiet ekrānā skatāmu biznesa plāna prezentāciju ar 

virsrakstu Biznesa plāns un kājeni SIA Contoso. Saglabājiet šo prezentāciju 

mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē Part V, Lesson01 ar 

nosaukumu Biznesa plans. 

2. uzdevums. Jūs strādājat datorpakalpojumu uzņēmumā „Alfa dati”, kas 

pielāgo sistēmas mazo uzņēmumu vajadzībām. Jūsu uzņēmums cerēja uzvarēt 

konkursā par 25 jaunu datoru piegādi vietējai skolai, bet kāda jauna vietējā 

firma piedāvāja zemāku cenu. Izmantojiet Automātiskā satura vedņa veidni 

Nepatīkamu ziņu pavēstīšana, lai par to pavēstītu pārējiem darbiniekiem. 

Atbilstoši situācijai modificējiet slaidu ieteicamo saturu. Saglabājiet šo 

prezentāciju mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē Part V, 

Lesson01 ar nosaukumu Sliktas zinas. 

3. uzdevums. Jūsu uzņēmums „Alfa dati” vēlas izvairīties no citiem līdzīgiem 

konkursu zaudējumiem. Jūsu priekšnieks ir ieplānojis realizācijas nodaļas 

sapulci un vēlas, lai jūs izveidotu prezentāciju, kas pārdevējiem palīdzēs izprast 

uzņēmuma „Alfa dati” pakalpojumus un stiprās puses. Izmantojiet automātiskā 

satura vedņa veidni Preces vai pakalpojuma pārdošana un pielāgojiet iegūtos 
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slaidus, lai izskaidrotu uzņēmuma „Alfa dati” klientu vajadzības un to, kā 

uzņēmums tās var apmierināt, izmantojot klientu pakalpojumu un cenu 

stratēģijas. Saglabājiet šo prezentāciju mapes Computer Fundamentals Practice 

apakšmapē Part V, Lesson01 ar nosaukumu Pardosana un atstājiet to atvērtu 

nākamajam uzdevumam. 



V-2.1 

Darbs ar prezentāciju 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Izveidot jaunu prezentāciju, izmantojot noformējuma veidni. 

 Rūtī Slaids ievadīt tekstu. 

 Izveidot jaunu slaidu. 

 Zīmnē Struktūra ievadīt tekstu. 

 Iespraust slaidus no citām prezentācijām. 

 Pārkārtot slaidus skatā Slaidu kārtotājs. 

 Izveidot mapi, kur glabāt prezentācijas. 

 Parādīt slaidus skatā Slaidrāde. 

 Pielāgot programmu PowerPoint. 

Lai kļūtu par lietpratēju darbā ar programmu Microsoft
®

 PowerPoint
®

, ir 

jāiepazīstas ar svarīgākajiem šīs programmas līdzekļiem. Iepriekšējā nodarbībā 

jūs uzzinājāt, kā prezentāciju izveidot ar Automātiskā satura vedņa palīdzību, 

mainīt virsrakstu un rindkopas tekstu, mainīt skatus, pārvietoties starp slaidiem, 

saglabāt prezentāciju, kā arī izmantot programmas PowerPoint palīdzības 

opcijas.  

Pēc tam, kad esat izveidojis pārskata prezentāciju par SIA „Contoso” 

darbinieku apmācības programmu, jūs vēlaties ar programmas PowerPoint 

palīdzību izstrādāt šīs programmas saturu. Šim nolūkam ir jāizveido jauna 

prezentācija un ir jāizstrādā pirmās apmācības semināra “Jaunu klientu 

piesaistīšana” saturs. Jūsu realizācijas nodaļas speciālists ir iedevis vairākus 

slaidus, kurus var iekļaut prezentācijā. 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā izveidot jaunu prezentāciju, izmantojot 

noformējuma veidni, kā ievadīt slaida tekstu, izveidot jaunus slaidus, ievadīt 

tekstu zīmnē Struktūra, kā iespraust slaidus no citām prezentācijām un kā 

pārkārtot savus slaidus.  

Lai paveiktu šajā nodarbībā aprakstītās darbības, izmantojot noformējuma 

veidni, ir jāizveido jauna prezentācija. Izmantojiet failu 02 PPT Lesson, kas 

atrodas cietā diska mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē Part V, 

Lesson02.  

Jaunas prezentācijas izveide, 

izmantojot noformējuma veidni 

Prezentācijas izveidi var sākt ne tikai, izmantojot paraugtekstu no Automātiskā 

satura vedņa, kā to darījāt 1. nodarbībā. To var veidot arī, neliekot programmai 

PowerPoint iekļaut paraugtekstu. Varat izvēlēties noformējuma veidni vai 

tukšu prezentāciju. Noformējuma veidne ir prezentācija ar profesionāli 

noformētu formātu un krāsu shēmu, kurai tikai jāpievieno savs teksts. Varat 

2. NODARBĪBA 
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izmantot kādu no programmā PowerPoint iekļautajām noformējuma veidnēm 

vai arī izveidot savu veidni.  

Šajā uzdevumā ir jāizveido jauna prezentācija, izmantojot noformējuma veidni. 

1  Ja iepriekšējās nodarbības beigās aizvērāt programmu PowerPoint, 

restartējiet to. 

2  Ja nepieciešams, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Uzdevumrūts, lai 

atvērtu uzdevumrūti Izveidot jaunu prezentāciju.  

3  Uzdevumrūtī Izveidot jaunu prezentāciju noklikšķiniet uz No 

noformējuma veidnes. 

Tiek atvērta uzdevumrūts Slaida noformējums, kur ir izkārtotas 

dažādas noformējuma veidnes.  

Padoms 

Lai izveidotu tukšu prezentāciju vai kādu Automātiskā satura vedņa 

piedāvāto prezentāciju, atveriet uzdevumrūti Izveidot jaunu prezentāciju 

un noklikšķiniet uz Tukša prezentācija vai No Automātiskā satura vedņa. 

Uzdevumrūtī Slaida noformējums redzamās veidnes ir tās pašas, ko 

izmanto Automātiskā satura vednis. 

4  Uzdevumrūtī Slaida noformējums norādiet uz kādu no 

noformējuma veidnēm. 

Noformējuma veidnes nosaukums tiek rādīts kā ekrāna padoms, un 

noformējuma labajā pusē tiek rādīta lejupvērsta bultiņa. 

5  Uzdevumrūtī Slaida noformējums noklikšķiniet uz noformējuma 

veidnes labajā pusē esošās lejupvērstās bultiņas. 

Tiek atvērta izvēlne ar komandām, kas šo noformējuma veidni ļauj 

lietot visai prezentācijai vai tikai atlasītajiem slaidiem, kā arī 

uzdevumrūtī Slaida noformējums mainīt noformējuma veidņu 

priekšskatījuma izmērus. 

6  Uzdevumrūtī Slaida noformējums velciet ritjoslu uz leju, līdz 

uzdevumrūtī kļūst redzams slaidu noformējums Kļava, un pēc tam 

noklikšķiniet uz slaidu noformējuma Kļava. 

Slaidu noformējuma Kļava tiek lietots rūtī Slaids redzamajam 

tukšajam slaidam. 
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7  Aizveriet uzdevumrūti Slaida noformējums, noklikšķinot uz tās 

aizvēršanas pogas. 

Teksta ievade rūtī Slaids 

Lai prezentācijai pievienotu tekstu, ieskaitot virsrakstu un apakšvirsrakstus, 

atbilstošo tekstu var ievadīt rūtī Slaids vai normālskata zīmnē Struktūra. Rūtī 

Slaids tekstu slaidā varat ievadīt ar vizuālo metodi, bez zīmnē Struktūra — ar 

satura metodi. Rūtī Slaids, kur redzams virsraksta slaida izkārtojums, ir divi 

tekstlodziņi, kurus sauc par teksta vietturiem. Augšējais lodziņš ir slaida 

virsraksta teksta vietturis. Apakšējais lodziņš ir slaida apakšvirsraksta teksta 

vietturis. Kad vietturī ir ievadīts teksts, vietturis kļūst par teksta objektu — 

lodziņu ar slaidā iekļauto tekstu. 

Šajā uzdevumā ir jānorāda slaida virsraksts un jāpievieno apakšvirsraksts.  

1  Ja nepieciešams, rūtī Struktūra/slaidi noklikšķiniet uz Struktūra. 

2  Rūtī Slaids noklikšķiniet uz teksta viettura Virsraksts: klikšķis 

šeit. 

Vietturim tiek parādīts to aptverošs atlases rāmītis, kas norāda, ka 

šajā vietturī tagad var ievadīt vai rediģēt tekstu. Viettura teksts tiek 

nodzēsts, un tiek rādīts mirgojošs iespraušanas punkts. 

3  Rakstiet Jaunu klientu piesaistīšana. 

Ievērojiet, ka šis teksts vienlaikus tiek rādīts arī zīmnē Struktūra. 

4  Noklikšķiniet uz teksta viettura Noklikšķiniet, lai pievienotu 

apakšvirsrakstu. 

Virsraksta objekta atlase tiek noņemta, un tiek atlasīts 

apakšvirsraksta objekts. 

5  Rakstiet Jūsu vārds un nospiediet taustiņu Enter. 

Ja kļūdāties, spiediet 

atpakaļatkāpes taustiņu, lai 

izdzēstu kļūdaino tekstu, un 

pēc tam rakstiet pareizo 

tekstu.  
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6  Rakstiet SIA Contoso. 

Prezentācijas logam ir jāizskatās līdzīgi kā nākamajā attēlā: 

 

Jauna slaida izveide 

Papildu slaidus prezentācijai var ātri un ērti pievienot divējādi: formatēšanas 

rīkjoslā (tieši virs uzdevumrūts) noklikšķinot uz pogas Jauns slaids vai izvēlnē 

Iespraust noklikšķinot uz komandas Jauns slaids. Lietojot kādu no šiem 

paņēmieniem, programma PowerPoint prezentācijā jauno slaidu iesprauž uzreiz 

aiz pašreizējā slaida, kā arī atver uzdevumrūti Slaida izkārtojums ar divdesmit 

septiņiem sākotnēji definētiem slaidu izkārtojumiem — jebkuru no tiem varat 

lietot savam jaunajam slaidam. Izkārtojumu var atlasīt, noklikšķinot uz tā 

uzdevumrūtī Slaida izkārtojums. Peles rādītāju novietojot virs kāda slaidu 

izkārtojuma, tiek rādīts atbilstošais izkārtojuma nosaukums. 

Slaidu izkārtojumi ļauj veidot slaidus ar noteiktu izskatu un funkcijām. 

Piemēram, varat izvēlēties izkārtojumu, kur slaidā tiek rādīts tikai virsraksts, 

vai tādu, kurā ir iekļauts gan virsraksta, gan grafikas vietturis. 

Šajā uzdevumā ir jāizveido jauns slaids un pēc tam tajā ir jāievada teksts. 

1  Formatēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Jauns slaids. 

Tiek atvērta uzdevumrūts Slaida izkārtojums. Programma 

PowerPoint rūtī Slaids aiz pašreizējā slaida pievieno jaunu tukšu 

slaidu un zīmnē Struktūra izveido jaunu slaida ikonu. PowerPoint 

jaunajam slaidam lieto noklusējuma slaida izkārtojumu Virsraksts 

un teksts (virsraksts un saraksts ar aizzīmēm). Statusa joslā tiek 

rādīts Slaids 2 no 2. 

Ja sākat rakstīt tukšā slaidā, 

neizvēloties vietturi, 

programma PowerPoint šo 

tekstu ievada virsraksta 

objektā. 
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2  Rakstiet Plāns. 

Ievērojiet, ka jaunais slaids un jaunais virsraksts, tos izveidojot rūtī 

Slaids, tiek parādīts arī rūtī Struktūra. Programma PowerPoint 

savas idejas jums ļauj ievietot tieši rūtī Slaids vai arī zīmnē 

Struktūra.  

3  Aizveriet uzdevumrūti Slaida izkārtojums. 

Teksta ievade zīmnē Struktūra 

Zīmnē Struktūra prezentācijas teksts tiek rādīts struktūras veidā, līdzīgi kā 

programmas Microsoft Word 2003 skatā Struktūrskats. Struktūras rūts ļauj 

ievadīt un organizēt katra prezentācijas slaida virsraksta un rindkopas tekstu. 

Zīmnē Struktūra slaida virsraksta teksts tiek rādīts pa labi no slaida ikonas, bet 

rindkopas teksts — ar atkāpi zem atbilstošā virsraksta. Lai zīmnē Struktūra 

ievadītu tekstu, noklikšķiniet vietā, kur ir jāsākas tekstam un sāciet rakstīt. Arī, 

ja strādājat zīmnē Struktūra, varat izveidot jaunu slaidu un pievienot 

virsraksta un rindkopas tekstu, izmantojot komandu Jauns slaids vai taustiņu 

Enter. 

Šajā uzdevumā esošajā slaidā ir jāievada rindkopas teksts, un pēc tam ir 

jāizveido jauns slaids, kas zīmnē Struktūra ir jāpapildina ar tekstu.  

1  Novietojiet peles rādītāju (tiek mainīts uz I veida rādītāju) zīmnē 

Struktūra pa labi no 2. slaida virsraksta un noklikšķiniet tukšā 

vietā. 

Tiek rādīts mirgojošs iespraušanas punkts. 

2  Nospiediet taustiņu Enter. 

Programma PowerPoint rūtī Slaids pievieno jaunu slaidu un zīmnē 

Struktūra pievieno jaunu slaida ikonu, kurai blakus novieto 

mirgojošu iespraušanas punktu.  

3  Nospiediet taustiņu Tab. 

Nospiežot taustiņu Tab, tiek izveidota teksta atkāpe vienu līmeni pa 

labi, kā arī teksts no 3. slaida tiek pārvietots atpakaļ uz 2. slaidu. 

Slaida ikona tiek mainīta uz nelielu pelēku aizzīmi zīmnes 

Struktūra 2. slaidā. 

4  Rakstiet Izveidot kontaktpersonu sarakstu un nospiediet taustiņu 

Enter. 

Programma PowerPoint pievieno jaunu aizzīmi ar to pašu atkāpes 

līmeni. Pievērsiet uzmanību, ka pēc tam, kad esat ievadījis tekstu 

ar aizzīmi un nospiežat taustiņu Enter, aizzīme tiek rādīta melnā 

krāsā. Ievērojiet arī to, ka teksts zīmnē Struktūra tiek aplauzts uz 

nākamo rindiņu bez nepieciešamības nospiest taustiņu Enter. 

5  Rakstiet Ieplānot regulārus tālruņa zvanus perspektīvajiem 

klientiem un nospiediet taustiņu Enter. 

6  Rakstiet Sistemātiski pārvērtēt darbības stratēģiju un nospiediet 

taustiņu Enter. 

7  Strukturēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Paaugstināt.  

Lai 2. slaidam pievienotu 

rindkopas tekstu, nevis sāktu 

jaunu slaidu, ir jāmaina 

struktūras līmenis no slaida 

virsraksta uz rindiņu ar 

aizzīmi. 
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Svarīgi! 

Ja strukturēšanas rīkjosla ekrānā nav redzama, noklikšķiniet uz izvēlnes 

Skats, norādiet uz Rīkjoslas un pēc tam noklikšķiniet uz Strukturēšana. 

Programma PowerPoint izveido jaunu slaidu ar iespraušanas 

punktu pa labi no slaida ikonas.  

8  Rakstiet Klientam vienmēr taisnība un nospiediet taustiņu Enter. 

9  Nospiediet taustiņu Tab. 

Programma PowerPoint 3. slaidam izveido jaunu atkāpes līmeni.  

10  Rakstiet Esiet radošs un nospiediet taustiņu Enter. 

Tiek parādīta jauna aizzīme.  

11  Rakstiet Domājiet pozitīvi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam 

rakstiet Esiet neatlaidīgs. 

12  Turiet nospiestu taustiņu Ctrl un nospiediet taustiņu Enter. 

Tiek parādīts jauns slaids.  

13  Ierakstiet Kopsavilkums, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam 

nospiediet taustiņu Tab. 

Programma PowerPoint 4. slaidam izveido jaunu atkāpes līmeni.  

14  Rakstiet Pielāgojiet pārdošanas plānu savam temperamentam 

un nospiediet taustiņu Enter. 

15  Rakstiet Nezvaniet nesagatavojies un nospiediet taustiņu Enter. 

16  Rakstiet Pārziniet klienta nozares tendences. 

Prezentācijas logam ir jāizskatās līdzīgi kā nākamajā attēlā: 

 



V daļa, 2. nodarbība Darbs ar prezentāciju V-2.7 

Slaidu iespraušana no citām 

prezentācijām 

Veidojot prezentāciju, ietaupīsit laiku, ja izmantosit jau kādreiz izveidotus 

slaidus. Ja slaidus ievietojat no vienas prezentācijas citā, slaidi tiek pielāgoti 

pašreizējās prezentācijas krāsai un noformējumam, tāpēc tajos nav jāveic daudz 

izmaiņu. 

Šajā uzdevumā prezentācijā ir jāiesprauž slaidi no citas prezentācijas. 

1  Izvēlnē Iespraust noklikšķiniet uz Slaidi no failiem. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Slaidu atradējs. 

2  Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz zīmnes Prezentācijas atradējs un 

 pēc tam uz Pārlūkot. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Pārlūkot. 

3  Pārbaudiet, vai lodziņā Skatīt ir atlasīts cietais disks. 

4  Failu un mapju nosaukumu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz mapes 

Unlimited Potential. 

5 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Computer Fundamentals Practice, 

pēc tam uz mapes Part V un Lesson02. 

6  Noklikšķiniet uz faila 02 PPT Lesson un pēc tam uz pogas Atvērt. 

Atkal tiek atvērts dialoglodziņš Slaidu atradējs. 

7  Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz Rādīt. 

8  Noklikšķiniet uz 2. slaida, 3. slaida, labās ritināšanas bultiņas un uz 

4. slaida, lai atlasītu iespraužamos slaidus. 

Dialoglodziņam Slaidu atradējs ir jāizskatās līdzīgi kā nākamajā 

attēlā: 

Ja vienu vai vairākus slaidus 

izmantojat vairākās 

prezentācijās, varat 

noklikšķināt uz pogas 

Pievienot mapei Mana 

izlase, lai atlasītos slaidus 

saglabātu dialoglodziņa 

Slaidu atradējs zīmnē 

Izlases saraksts. 
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9  Noklikšķiniet uz Iespraust. 

Programma PowerPoint jaunajā prezentācijā šos slaidus iesprauž 

aiz pašreizējā slaida. 

10  Noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Rūtī Slaids tiek rādīts pēdējais iespraustais slaids. 
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Slaidu pārkārtošana skatā Slaidu 

kārtotājs 

Kad pašreizējā prezentācijā ir iesprausti slaidi no kādas citas prezentācijas, 

iespējams, ka to secība ir jāmaina, lai savu vēstījumu padarītu efektīvāku. 

Vislabāk to var paveikt skatā Slaidu kārtotājs, kur vienu vai vairākus slaidus 

var vilkt no vienas atrašanās vietas uz citu. 

Šajā uzdevumā ir jāpārkārto slaidi, izmantojot skatu Slaidu kārtotājs. 

1  Noklikšķiniet uz pogas Slaidu kārtotāja skats. 

Ievērojiet, ka virs prezentācijas loga tiek rādīta slaidu kārtotāja 

rīkjosla. 

2  Noklikšķiniet uz 4. slaida (“Kopsavilkums”) un velciet to uz brīvu 

vietu aiz 7. slaida (“Kontaktpersonu saraksta uzturēšana”). 

Tiklīdz jūs sākat vilkt slaidu, peles rādītājs pārvēršas par vilkšanas 

rādītāju (sk. nākamo attēlu). Kad atlaižat peles pogu, 4. slaids tiek 

pārvietots uz tā jauno atrašanās vietu, un programma PowerPoint 

pārkārto un pārnumurē pārējos šīs prezentācijas slaidus.  

 

3  Velciet ritjoslu uz vertikālā ritlodziņa augšpusi un noklikšķiniet uz 

pašreizējā 4. slaida (“Semināra mērķi”). 

4  Velciet 4. slaidu un novietojiet to starp 1. un 2. slaidu. 

5  Veiciet dubultklikšķi uz 1. slaida, lai atgrieztos iepriekšējā skatā — 

normālskatā. 

Slaidus skatā Slaidu 

kārtotājs var pārvietot arī 

starp divām vai vairākām 

atvērtām prezentācijām. 

Atveriet visas prezentācijas, 

pārslēdzieties uz skatu 

Slaidu kārtotājs un izvēlnē 

Logs noklikšķiniet uz 

Sakārtot visus. Velciet 

slaidus no viena 

prezentācijas loga uz citu. 
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Mapes izveide prezentācijas 

glabāšanai 

Lai prezentācijas būtu sakārtotas un tām varētu viegli piekļūt, tās var glabāt 

atsevišķās mapēs, kuras pats esat izveidojis un nosaucis. Piemēram, visas 

SIA „Contoso” apmācības prezentācijas var glabāt mapē Apmaciba. Ja pēc 

kāda laika mapē Apmaciba uzkrāsies pārāk daudz failu, mapē Apmaciba var 

izveidot apakšmapes, piemēram, Piesaiste un Metodes. 

Lai izveidotu jaunu mapi, izmantojiet dialoglodziņā Saglabāt kā pieejamo 

pogu Izveidot jaunu mapi. Pirms noklikšķināt uz pogas Izveidot jaunu mapi, 

varat noklikšķināt uz lodziņa Kur saglabāt lejupvērstās bultiņas, lai atrastu 

disku, kurā vēlaties izveidot jauno mapi. Lai atvērtu citu datorā pieejamu 

atrašanās vietu, var izmantot vietu joslu. Dialoglodziņu Saglabāt kā un Atvērt 

kreisajā pusē esošā vietu josla piedāvā ātru piekļuvi vispārēji lietojamām 

vietām, kur atrodas saglabājamie vai atveramie faili. 

Šajā uzdevumā ir jāizveido mape un tajā ir jāsaglabā pašreizējā prezentācija. 

1  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Programma PowerPoint atver dialoglodziņu Saglabāt kā, kurā 

prezentācijai var norādīt jaunu nosaukumu, kā arī izveidot jaunu 

mapi šīs prezentācijas glabāšanai.  

2  Pārbaudiet, vai lodziņā Kur saglabāt ir atlasīts cietais disks. 

3  Failu un mapju nosaukumu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz mapes 

Computer Fundamentals Practice, pēc tam uz mapes Part V un uz 

mapes Lesson02. 

4  Noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu mapi. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Jaunas mapes veidošana. Ielāgojiet, 

ka veidojamā mape ir mapes PowerPoint Practice apakšmape. 

 

5  Kā jaunās mapes nosaukumu ierakstiet Piesaiste un noklikšķiniet 

uz Labi. 

Tagad dialoglodziņā Saglabāšana kā mape Piesaistīšana ir 

pašreizējā mape. 

6  Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet Contoso klientu piesaiste 

prez02. 

Prezentācijas faila nosaukuma beigās pievienotais “02” atbilst 

nodarbības numuram. 

7  Noklikšķiniet uz Saglabāt. 
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Programma PowerPoint mapē Piesaistīšana saglabā prezentāciju 

ar jauno nosaukumu Contoso klientu piesaiste prez02, kas tagad 

tiek rādīts prezentācijas loga virsrakstjoslā. 

Slaidu parādīšana skatā Slaidrāde 

Jebkurā prezentācijas izveides brīdī skatā Slaidrāde var ātri un viegli pārbaudīt 

slaidu pareizību un secību. Skatā Slaidrāde slaidi tiek rādīti to numerācijas 

secībā, izmantojot visu datora ekrānu.  

Šajā uzdevumā ir jāparāda slaidi, izmantojot skatu Slaidrāde. 

1  Ja nepieciešams, rūtī Struktūra noklikšķiniet uz 1. slaida ikonas. 

2  Noklikšķiniet uz pogas Slaidrāde. 

Programma PowerPoint parāda prezentācijas pirmo slaidu. 

3  Noklikšķiniet ekrānā, lai pārietu pie nākamā slaida.  

4  Noklikšķiniet uz slaida, lai prezentāciju skatītu tālāk. Pēc pēdējā 

slaida noklikšķiniet, lai izietu no skata Slaidrāde. 

Programma PowerPoint atgriežas pie iepriekšējā skata. 

Programmas PowerPoint pielāgošana 

Mainot dažādas opcijas, programmu PowerPoint var pielāgot atbilstoši savam 

darba stilam. Šīs opcijas ir pieejamas, izvēlnē Rīki noklikšķinot uz komandas 

Opcijas. Piemēram, nesen lietotos failus var atvērt, tiem piekļūstot izvēlnē 

Fails. Komanda Opcijas ļauj mainīt, cik nesen lietoto failu tiek rādīts izvēlnē 

Fails. 

Šajā uzdevumā ir jāpielāgo kāda programmas PowerPoint opcija. 

1  Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas un pēc tam uz zīmnes 

Vispārīgi. 

Tiek rādīts dialoglodziņš Opcijas ar atvērtu zīmni Vispārīgi. 

2  Klikšķiniet uz opcijas Nesen lietoto failu saraksts augšup vai lejup 

vērstās bultiņas, lai izvēlētos sešas ievadnes. 

3  Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

4  Noklikšķiniet uz izvēlnes Fails, lai skatītu izvērsto nesen lietoto failu 

sarakstu, pēc tam nospiediet taustiņu Esc, lai atceltu šo izvēlni. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā iemācījāties, kā izveidot jaunu prezentāciju, izmantojot 

noformējuma veidni, kā ievadīt slaida tekstu, izveidot jaunus slaidus, ievadīt 

tekstu zīmnē Struktūra, kā iespraust slaidus no citām prezentācijām un kā 

pārkārtot savus slaidus. 

Lai beigtu slaidrādi, pirms tiek 

parādīts pēdējais slaids, 

nospiediet taustiņu Esc. 
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Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

1  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

PowerPoint saglabā visas prezentācijā veiktās izmaiņas. 

2  Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 

PowerPoint aizver prezentāciju. 

 

Ja neturpināt nodarbības: 

1  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

PowerPoint saglabā visas prezentācijā veiktās izmaiņas. 

2  PowerPoint loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. 

PowerPoint aizver prezentāciju un beidz darbu. 

Pārbaudes jautājumi 

1  Kā var izveidot jaunu prezentāciju, izmantojot noformējuma veidni, 

ja programma PowerPoint jau darbojas? 

2  Kā slaidam var pievienot virsraksta tekstu? 

3  Ar kādiem paņēmieniem var izveidot jaunu slaidu? 

4  Kā var mainīt rindkopas teksta atkāpes līmeni? 

5  Kā var pārvietot visu teksta rindiņu? 

6  Kā var skatīt slaidus, kas ir jāiesprauž no citas prezentācijas?  

7  Kā skatā Slaidu kārtotājs var pārvietot slaidu?  

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Realizācijas grupa jums ir uzdevusi izvēlēties jaunu ikmēneša 

realizācijas apjomu atskaišu noformējuma veidni. Jūs vēlaties izmantot šo 

tekstu, lai izveidotu jaunu prezentāciju, izmantojot noformējuma veidni ar 

virsraksta slaidu, kā arī jaunu slaidu ar virsrakstu un aizzīmēm.  

Kurzemes zonas realizācijas apjomu pārskats: darba kārtība

 {virsraksts} 

Šodienas datums {apakšvirsraksts} 

Darba kārtība {virsraksts} 

Ievads {aizzīme} 

Diskusija {aizzīme} 

Kopsavilkums {aizzīme} 

Saglabājiet šo prezentāciju mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē 

Part V, Lesson02 ar nosaukumu KZ pardosanas apjoms. 
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2. uzdevums. Jūsu vadītājs ir palūdzis palīdzēt izveidot motivācijas 

prezentāciju. Jūs sākat ar jaunas prezentācijas izveidi, izmantojot noformējuma 

veidni un šādus slaidus: 

Personāla stratēģiskā plānošana {virsraksts} 

Pārdevēji  {apakšvirsraksts} 

Tēmas  {virsraksts} 

Izmaiņu plānošana  {aizzīme} 

Šķēršļi, kas neļauj gūt panākumus {aizzīme} 

Vajadzīgo prasmju un zināšanu iegūšana {aizzīme} 

Prezentācijas beigās no mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapes 

Part V, Lesson02 faila 02 PPT lesson iespraudiet 2. slaidu (“Semināra mērķi”). 

Pārvietojiet šo slaidu aiz pirmā slaida. 

Saglabājiet šo prezentāciju mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē 

Part V, Lesson02 ar nosaukumu Motivacija. 

3. uzdevums. Uzņēmuma „Alfa dati” personāla daļas vadītāja vēlas izveidot 

vairākas prezentācijas, lai darbiniekiem atgādinātu uzņēmuma politiku. Jūs 

sākat ar jaunas prezentācijas izveidi, izmantojot noformējuma veidni un šādus 

slaidus: 

Alfa dati  {virsraksts} 

Svētku dienas un personiskais laiks {apakšvirsraksts} 

Svētku dienas  {virsraksts slaidā Tikai virsraksts} 

Parastās svētku dienas  {virsraksts slaidā Virsraksts un 

teksts} 

Jaunais gads  {aizzīme} 

Lieldienas  {aizzīme} 

Līgo diena un Jāņu diena {aizzīme} 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena  

  {aizzīme} 

Ziemassvētki  {aizzīme} 

Vecgada vakars  {aizzīme} 

Zīmnē Struktūra izveidojiet jaunu slaidu ar virsrakstu Papildu brīvdienas. 

Pēc tam zīmnē Struktūra rakstiet šādas rindiņas ar aizzīmēm:  

Pieejamas tikai galvenajiem darbiniekiem 

Parastās svētku dienas 

Līgo dienas priekšvakars 

Diena pēc Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 
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Ziemassvētku priekšvakars 

Pārvietojiet pirmo rindiņu ar aizzīmēm uz slaida beigām. Saglabājiet 

prezentāciju ar nosaukumu Svetku dienas jaunā mapē Darbinieki, to izveidojot 

mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē Part V, Lesson02. 

4. uzdevums. Izveidojiet citu jaunu uzņēmuma „Alfa dati” personāla daļai 

domātu prezentāciju. Izmantojiet to pašu noformējuma veidni, ko iepriekšējā 

uzdevumā, un prezentāciju saglabājiet mapē Darbinieki ar nosaukumu 

Atvalinajums. Izveidojiet šādu slaidu saturu: 

Alfa dati  {virsraksts} 

Atvaļinājumu piešķiršanas kārtība  

  {apakšvirsraksts} 

Administrācijas darbinieki   

  {virsraksts} 

Mazāk par 1 gadu — 0 dienu {aizzīme} 

1–5 gadi — 7 dienas {aizzīme} 

6–10 gadi — 14 dienas {aizzīme} 

5. uzdevums. Izmantojot kādu noformējuma veidni, izveidojiet jaunu 

prezentāciju sava uzņēmuma kafejnīcai. Kafejnīcas darbinieki vēlas informēt 

uzņēmuma darbiniekus par jaunumiem vieglo uzkodu sortimentā un kafijas 

bāru, kur tiek piedāvāti dažādi kafijas dzērieni līdzīgi kā citur. Izstrādājiet 

slaida saturu un pēc nepieciešamības mainiet slaidu kārtību. Pēc tam iegūtos 

slaidus skatiet skatā Slaidrāde. 



 V-3.1 

Prezentācijas 
drukāšana 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Atvērt esošu prezentāciju. 

 Pievienot galveni un kājeni. 

 Atvērt prezentācijas priekšskatījumu. 

 Izdrukāt prezentāciju. 

Programma Microsoft
®

 PowerPoint
®

 piedāvā plašas prezentācijas slaidu un 

papildinformācijas drukāšanas iespējas. Piemēram, varat pievienot galvenes un 

kājenes, atvērt prezentācijas priekšskatījumu pelēktoņos vai melnbaltā krāsā, lai 

uzzinātu, kā izskatīsies ar melnbalto printeri drukāti krāsu slaidi, izdrukāt 

prezentācijas slaidus, runātāja piezīmes, izdales materiālus klausītājiem, kā arī 

īsus satura izklāstus. Drukāšanas procesu var ērti pielāgot, izvēloties savām 

vajadzībām atbilstošus lappuses izmērus, orientāciju, drukas diapazonu un 

printeri. Kad esat sagatavojies drukāšanai, ekrānā varat atvērt prezentācijas 

priekšskatījumu, lai pārliecinātos, vai tās izskats ir piemērots.  

Kā SIA „Contoso” direktora vietniekam realizācijas jautājumos jums ir 

jāizveido jaunu darbinieku apmācības programmas prezentācijas. Iepriekšējā 

nodarbībā jūs izveidojāt pirmā apmācības semināra “Jaunu klientu 

piesaistīšana” prezentāciju, bet tagad tā ir jāatver un jāizdrukā kopā ar 

atbilstošajām runātāja piezīmju lappusēm. 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā atvērt esošu prezentāciju, kā pievienot galveni un 

kājeni, kā atvērt slaidu priekšskatījumu un izdrukāt prezentāciju. 

Lai paveiktu šajā nodarbībā norādītās darbības, izmantojiet cietā diska mapes 

Word Processing Practice mapē Part V, Lesson03 iekļauto failu 03 PPT 

Lesson.  

Esošas prezentācijas atvēršana 

Varat atvērt esošu prezentāciju — piemēram, to, kuru jau ir izveidojis jūsu 

kolēģis, — un strādāt ar to tāpat kā ar jaunu prezentāciju. Lai atvērtu esošu 

prezentāciju, vispirms ir jānoskaidro, kura prezentācija ir jāatver un kur tā 

atrodas.  

Šajā uzdevumā ir jāatver esoša prezentācija, kas pēc tam ir jāsaglabā ar citu 

nosaukumu.  

1  Ja iepriekšējās nodarbības beigās aizvērāt programmu PowerPoint, 

restartējiet to. 

2  Ja nepieciešams, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Uzdevumrūts. 

3. NODARBĪBA 
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3  Uzdevumrūts Darba uzsākšana sadaļā Atvēršana noklikšķiniet uz 

Vēl vai arī standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atvērt. 

Programma PowerPoint atver dialoglodziņu Atvērt, kur ir jānorāda 

atveramās prezentācijas atrašanās vieta un nosaukums. 

  

4  Pārbaudiet, vai lodziņā Skatīt ir atlasīts cietais disks. 

5  Failu un mapju nosaukumu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz mapes 

Unlimited Potential, lai to atvērtu.  

6 Veiciet dubultklikšķi uz mapes Computer Fundamentals Practice, 

lai to atvērtu. 

7  Failu un mapju nosaukumu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz mapes 

Part V, pēc tam uz mapes Lesson03 un noklikšķiniet uz mapes 03 

PPT Lesson, ja tā vēl nav atlasīta. 

8  Noklikšķiniet uz Atvērt. 

Programma PowerPoint normālskatā atver prezentāciju 03 PPT 

Lesson. 

Prezentācijas logam ir jāizskatās līdzīgi kā nākamajā attēlā: 

Dialoglodziņa Atvērt pogas 

Atvērt lejupvērstā bultiņa 

piedāvā faila atvēršanas 

papildiespējas. 
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9  Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā. Pārbaudiet, vai lodziņā 

Kur saglabāt tiek rādīta mape Computer Fundamentals Practice. 

10  Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet Contoso klientu piesaiste 

prez03 un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. 

Programma PowerPoint saglabā prezentāciju, un virsrakstjoslas 

tiek mainīta atbilstoši jaunajam nosaukumam. 

Prezentācijas meklēšana 

Ja nevarat atcerēties prezentācijas faila nosaukumu, bet zināt daļēju nosaukumu 

vai kādu prezentācijas satura daļu, tad, izmantojot uzdevumrūti Pamata 

meklēšana var meklēt prezentāciju pēc daļēja tās faila nosaukuma vai failā 

iekļautiem noteiktiem vārdiem. Precīzākai meklēšanai rūtī Papildu meklēšana 

var norādīt rekvizītus, nosacījumus un vērtības, kas sašaurina meklēšanas 

diapazonu. Rūtī Papildu meklēšana ir pieejama rekvizītu kopa, piemēram, faila 

nosaukums, izveides datums, pēdējās modificēšanas datums un slaidu skaits, kā 

arī dažādi saistītie nosacījumi, piemēram, vienādība, pirms vai pēc datuma, 

vairāk nekā vai jā/nē, kas palīdz atrast noteiktu failu vai failu kopu. Piemēram, 

varat izveidot meklēšanas kritēriju “faila nosaukums ietver apmācība”, kur faila 

nosaukums ir rekvizīts, ietver ir nosacījums, bet apmācība ir vērtība, lai atrastu 

visus failus, kuros iekļauts vārds apmācība. Ja datorā ir instalēta ātrās 

meklēšanas opcija, programma PowerPoint var veikt meklēšanu failos un 

sakārtot informāciju, lai meklēšana noritētu ātrāk. Ja ātrā meklēšana nav 
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instalēta, uzdevumrūtī Pamata meklēšana var noklikšķināt uz Instalēt, lai to 

paveiktu. 

Lai meklētu prezentāciju, izmantojot uzdevumrūti Failu pamatmeklēšana: 

1  Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz komandas Failu meklēšana. 

Tiek atvērta uzdevumrūts Failu pamatmeklēšana. Ja tiek atvērta 

uzdevumrūts Detalizētā failu meklēšana, uzdevumrūts lejasdaļā 

noklikšķiniet uz Failu pamatmeklēšana. 

2  Lodziņā Meklēt tekstu ierakstiet failos meklējamo tekstu. 

3  Noklikšķiniet uz lodziņa Meklēt mapē lejupvērstās bultiņas un pēc 

tam atzīmējiet to atrašanās vietu izvēles rūtiņas, kur meklēt 

prezentāciju failus. Vai atzīmējiet izvēles rūtiņu Visur, lai 

pārmeklētu visus datorā esošos failus. 

4  Noklikšķiniet uz lodziņa Rezultātiem jābūt lejupvērstās bultiņas un 

atzīmējiet atbilstošo meklējamo objektu tipu izvēles rūtiņas vai arī 

izvēles rūtiņu Jebkas, lai atrastu visu veidu failus. 

5  Uzdevumrūts Failu pamatmeklēšana lejasdaļā noklikšķiniet uz 

Detalizētā failu meklēšana, lai atvērtu uzdevumrūti Detalizētā 

failu meklēšana. 

6  Noklikšķiniet uz lodziņa Rekvizīts lejupvērstās bultiņas. 

Lodziņā Rekvizīts tiek rādīti pašreiz atvērtās prezentācijas rekvizīti. 

7  Sarakstā izvēlieties kādu rekvizītu vai ierakstiet meklējamā rekvizīta 

nosaukumu. 

8  Lodziņa Nosacījums sarakstā izvēlieties nosacījumu vai ierakstiet 

to. 

9  Lodziņā Vērtība ierakstiet ar šo nosacījumu saistīto vērtību. 

10  Ja pastāv jau kāds iepriekšējs meklēšanas kritērijs, noklikšķiniet uz 

Un, lai pievienotu kritēriju, kuram ir jāatbilst papildus iepriekšējiem 

kritērijiem, vai noklikšķiniet uz Vai, lai pievienotu kritēriju, kas ir 

pietiekams neatkarīgi no iepriekšējiem kritērijiem. 

11  Noklikšķiniet uz Pievienot, lai pievienotu meklēšanas kritēriju. 

12  Noklikšķiniet uz pogas Sākt. 

Programma PowerPoint meklē atlasītajos failos, kas iekļauti norādītajās mapēs. 

Kad meklēšana ir pabeigta, programma PowerPoint parāda failus, kas atbilst 

uzdevumrūtī Meklēšanas rezultāti norādītajam meklēšanas kritērijam. 

Uzdevumrūtī Meklēšanas rezultāti var veikt dubultklikšķi uz faila, lai to 

atvērtu. 

Galvenes un kājenes pievienošana 

Pirms sava darba izdrukāšanas varat pievienot galveni vai kājeni, kas tiks rādīta 

ikvienā slaidā, izdales materiālā un piezīmju lappusē. Galvenēs un kājenēs tiek 

iekļauta noderīga informācija par prezentāciju, piemēram, norādīts autors vai 

uzņēmums, datums un laiks, kā arī lappuses vai slaida numurs. Tā kā 
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programma PowerPoint ļauj prezentācijai pievienot vairākas galvenes un 

kājenes, slaidos, piezīmēs un izdales materiālos tās var atšķirties. Izmantojot 

izvēlnes Skats komandu Galvene un kājene, slaidiem, izdales materiāliem, 

īsiem satura izklāstiem un runātāja piezīmēm var ātri un vienkārši pievienot 

galveni un kājeni. Galvenes un kājenes informācija tiek rādīta galvenajā slaidā. 

Šajā uzdevumā prezentācijai ir jāpievieno galvene un kājene. 

1  Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Galvene un kājene. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Galvene un kājene ar zīmni Slaids 

priekšplānā. 

2  Atzīmējiet izvēles rūtiņu Kājene un ierakstiet SIA Contoso 

darbinieku apmācība. 

Lodziņā Priekšskatījums melns rāmītis norāda kājenes 

novietojumu slaidos. Dialoglodziņam ir jāizskatās līdzīgi kā 

nākamajā attēlā: 

 

 

3  Noklikšķiniet uz zīmnes Piezīmes un izdales materiāli.  

Tiek rādīti piezīmju un izdales materiālu galvenes un kājenes 

iestatījumi. Visas četras izvēles rūtiņas ir atzīmētas. 

4  Noklikšķiniet lodziņā Galvene un rakstiet Jaunu klientu 

piesaistīšana. 

5  Noklikšķiniet lodziņā Kājene un rakstiet SIA Contoso. 

6  Notīriet izvēles rūtiņu Datums un laiks. 

Programma PowerPoint galveni, kājeni un lappuses numuru iekļauj 

visās drukājamajās piezīmju un izdales materiālu lappusēs. 
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7  Noklikšķiniet uz Lietot visiem.  

Galvenes un kājenes informācija tiek lietota slaidiem, piezīmju 

lappusēm un izdales materiālu lappusēm. Ievērojiet, ka pašreizējais 

slaids tiek rādīts ar tajā iekļautu slaida kājeni. 

Prezentācijas priekšskatījuma 

atvēršana 

Drukas priekšskatījumā pirms izdrukāšanas var apskatīt, kā izskatīsies 

prezentācija. Drukas priekšskatījumā ir iespēja pārslēgties starp dažādiem 

skatiem, piemēram, piezīmēm, slaidiem, struktūrām un izdales materiāliem, kā 

arī var mainīt drukas orientāciju. Ja krāsu prezentācijas drukāšanai izmantojat 

melnbalto printeri, ir jāpārbauda, vai izdrukātā prezentācija būs salasāma. 

Piemēram, tumši sarkans teksts uz ēnota fona labi izskatās krāsās, bet melnbalts 

vai pelēktoņos šāds teksts uz fona var būt grūti saskatāms. Lai novērstu šādu 

problēmu, krāsu slaidu drukas priekšskatījumu var aplūkot tīru melnbaltu vai 

pelēktoņu krāsās un pārbaudīt, kā tie izskatīsies izdrukās.  

Tīrs melnbalts nozīmē melnu un baltu krāsu, bet pelēktoņu — dažādus 

pelēkās krāsas toņus. Ja slaidos vēlaties veikt izmaiņas, skatot tos melnbaltos 

toņos, krāsu iestatījumu uz melnbaltu var mainīt arī normālskatā. 

Šajā uzdevumā ir jāatver prezentācijas izdruku priekšskatījums, savi slaidi ir 

jāaplūko pelēktoņu un tīri melnbaltās krāsās un pēc tam ir jāmaina veids, kā 

slaidi izskatās melnbalti. 

1  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Drukas priekšskatījums. 

Ekrāns tiek pārslēgts uz drukas priekšskatījumu, un jūsu 

prezentācija tiek rādīta ar pašlaik atlasītajiem iestatījumiem. 
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Svarīgi! 

Ja drukājat ar pelēktoņu printeri, drukas priekšskatījumā slaidi tiek rādīti 

pelēktoņos. 

2  Drukas priekšskatījuma rīkjoslā noklikšķiniet uz lodziņa Ko drukāt 

lejupvērstās bultiņas un pēc tam uz Izdales materiāli (2 slaidi 

lappusē). 

Prezentācija drukas priekšskatījuma ekrānā tiek rādīta izdales 

materiālu formātā ar diviem slaidiem vienā lappusē. 

3  Drukas priekšskatījuma rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Opcijas 

lejupvērstās bultiņas, norādiet uz Krāsu/pelēktoņu un noklikšķiniet 

uz Pelēktoņu. 

Prezentācija priekšskatījuma ekrānā tiek rādīta ar ēnojuma 

pelēktoņiem. 

4  Drukas priekšskatījuma rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nākamā 

lappuse.  

Priekšskatījuma ekrānā tiek rādīta nākamā izdales materiālu 

lappuse. 

5  Novietojiet peles rādītāju (kas tiek mainīts uz lupu ar pluszīmi) 

priekšskatījuma zonā un noklikšķiniet augšējā slaida centrālajā 

daļā. 

Priekšskatījuma ekrānā tiek palielināts slaida skats. 

6  Novietojiet peles rādītāju (kas tiek mainīts uz lupu ar mīnuszīmi) 

priekšskatījuma zonā un noklikšķiniet augšējā slaida centrālajā 

daļā. 

Priekšskatījuma ekrānā slaids tiek rādīts tā sākotnējā lielumā. 

7  Drukas priekšskatījuma rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Iepriekšējā 

lappuse. 

Priekšskatījuma ekrānā tiek rādīta iepriekšējā izdales materiālu 

lappuse. 

8  Drukas priekšskatījuma rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Aizvērt 

priekšskatījumu. 

Priekšskatījuma ekrāns tiek aizvērts, un slaids tiek rādīts 

iepriekšējā skatā. 

9  Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz pogas Normālskats un pēc tam 

uz zīmnes Slaidi, lai rūtī Struktūra/slaidi skatītu slaidu miniatūras. 

10  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Krāsu/pelēktoņu un pēc 

tam uz Pelēktoņu. 

Slaidu skats tiek pārslēgts no krāsu uz pelēktoņu, un tiek atvērta 

pelēktoņu skata rīkjosla. Zīmnē Slaidi slaidu miniatūras joprojām 

var skatīt krāsās — tas atvieglo krāsu slaidu salīdzināšanu ar 

melnbaltajiem slaidiem. 
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11  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Krāsu/pelēktoņu un pēc 

tam uz Tīrs melnbalts. 

Slaidi tiek rādīti tīri melnbaltās krāsās. 

12  Pelēktoņu skata rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Iestatījums un pēc 

tam uz Melns ar pelēktoņu aizpildījumu. 

Slaida fons tiek mainīts no balta uz pelēktoņu. 

13  Pelēktoņu skata rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Iestatījums un pēc 

tam uz Balts. 

Slaida fons atkal ir balts. 

14  Pelēktoņu skata rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Aizvērt melnbalto 

skatu. 

Slaidu skats tiek pārslēgts atpakaļ uz krāsu skatu. 

Prezentācijas drukāšana 

PowerPoint prezentācijas var izdrukāt vairākos veidos: kā slaidus, runātāja 

piezīmes, izdales materiālus vai kā īsu satura izklāstu. Programma PowerPoint 

ļauj ērti izdrukāt prezentāciju. Tā nosaka izvēlētā printera tipu — krāsu vai 

melnbalts — un drukā atbilstošu prezentācijas versiju. Piemēram, ja izvēlaties 

melnbaltās drukas printeri, prezentācijai tiek iestatīta drukāšana pelēktoņos. 

Programma PowerPoint slaidus un papildinformāciju drukā, pamatojoties uz 

dialoglodziņā Drukāšana norādītajiem iestatījumiem. Dialoglodziņā 

Drukāšana var izvēlēties printeri vai iespēju drukāt failā. Var iestatīt drukas 

diapazonu, kas definē drukājamos slaidus. Var izvēlēties drukāt vairākus 

prezentācijas eksemplārus, turklāt, ja drukājat vairākus katra slaida 

eksemplārus, var norādīt prezentāciju šķirot komplektos jau drukājot. Ja 

prezentācija tiek šķirota komplektos, programma PowerPoint izdrukā pilnu 

eksemplāru un pēc tam sāk drukāt nākamo eksemplāru. Dialoglodziņā 

Ja slaidu drukāšanai 

izmantojat profesionālu 

printeri, slaidi ir jādrukā failā, 

nevis ar printeri. Lai slaidus 

drukātu failā, sadaļā 

Printeris atzīmējiet izvēles 

rūtiņu Drukāt failā. 
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Drukāšana ir iekļauta arī poga Priekšskatījums, uz kuras noklikšķinot var 

atvērt drukas priekšskatījuma logu un apskatīties veikto izmaiņu 

priekšskatījumu. 

Dialoglodziņā Drukāšana noklikšķinot uz lodziņa Ko drukāt lejupvērstās 

bultiņas, varat prezentāciju izvēlēties drukāt vienā no četriem izvades veidiem: 

Slaidi — tiek drukāti slaidi, kā tie tiek rādīti ekrānā, katrā lappusē pa 

vienam slaidam. Slaidu var drukāt kā projektora caurspīdīgo filmu 

gluži tāpat kā jebkuru citu slaidu, tikai papīra vietā printerī jāievieto 

caurspīdīgā filma. 

Izdales materiāli — lappusē tiek drukāts viens, divi, trīs, četri, seši vai 

deviņi slaidi. 

Piezīmju lappuses — katrs slaids tiek drukāts, zem tā iekļaujot 

runātāja piezīmes. 

Struktūrskats — atbilstoši pašreizējā skata iestatījumam tiek drukāts 

struktūrskats kopā ar formatējumu. Tiek izdrukāta tā informācija, 

kas tiek rādīta zīmnē Struktūra.  

Tālāk redzami visu izdruku veidu piemēri. 

 
Slaids (ainavorientācija) 
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Piezīmju lappuse 
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Izdales materiālu lappuse 
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Struktūras lappuse 

Dialoglodziņā Drukāšana izmantojot lodziņa Krāsu/pelēktoņu lejupvērsto 

bultiņu, varat prezentāciju izvēlēties drukāt ar vienu no trijām krāsu opcijām: 

Krāsa — šo opciju izmantojiet, lai ar krāsu printeri prezentāciju drukātu 
krāsās. Ja kopā ar šo opciju tiek norādīts melnbaltās drukas 
printeris, prezentācija tiek drukāta pelēktoņos. 

Pelēktoņu — šo opciju izmantojiet, lai ar melnbaltās drukas printeri 

prezentāciju drukātu pelēktoņu krāsās. 

Tīrs melnbalts — šo opciju izmantojiet, lai prezentāciju ar krāsu vai 

melnbaltās drukas printeri drukātu tikai melnbaltu bez pelēktoņiem.  

Savukārt dialoglodziņa Drukāšana lejasdaļā var izvēlēties izdrukas 

uzlabošanas opcijas: 

Mērogot, lai ietilpinātu loksnē — šo opciju izmantojiet, lai mainītu 

slaidu izmērus atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēriem, ja tie 

neatbilst slaidu izmēru un orientācijas iestatījumiem.  

Ierāmēt slaidus — šo opciju izmantojiet, lai, drukājot prezentācijas, 

slaidus iekļautu rāmītī. 
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Drukāt komentārus un tintes atzīmes — šo opciju izmantojiet, lai 

drukātu prezentācijā iekļautos komentārus. 

Drukāt slēptos slaidus — šo opciju izmantojiet, lai izdrukātu visus 

paslēptos slaidus.  

Ja jūs apmierina dialoglodziņā Drukāšana norādītie iestatījumi, standarta 

rīkjoslā var noklikšķināt uz pogas Drukāt, lai drukātu uzreiz, neizmantojot 

iespēju norādīt iestatījumus. Ja ne, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz komandas 

Drukāt, lai drukātu ar jauniem iestatījumiem.  

Šajā uzdevumā ir jāpārskata izdruku veidi un drukāšanas opcijas. Pēc tam ir 

jāizdrukā prezentācijas slaidi, izdales materiāli un runātāja piezīmes. 

1  Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt (ja dialoglodziņš Drukāšana 

vēl nav atvērts). 

Tiek atvērts dialoglodziņš Drukāšana. 

 

2  Sadaļā Drukas diapazons noklikšķiniet uz opcijas Aktīvais slaids. 

3  Noklikšķiniet uz saraksta Ko drukāt lejupvērstās bultiņas un pēc 

tam uz Slaidi. 
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4  Noklikšķiniet uz saraksta Krāsu/pelēktoņu lejupvērstās bultiņas, 

noklikšķiniet uz Pelēktoņu un pēc tam uz Labi. 

Programma PowerPoint izdrukā prezentācijas pašreizējo slaidu. 

Statusa joslā tiek parādīta neliela drukas ikona, kas apzīmē 

drukāšanu. 

Padoms 

Dažādi printeri tekstu un grafiku drukā nedaudz atšķirīgi. Programma 

PowerPoint maina prezentācijas slaidu izmērus atbilstoši izvēlētajam 

printerim. Izmantojot mērogojamus fontus, piemēram, TrueType fontus, 

programma PowerPoint ļauj ar dažādiem printeriem iegūt vienādi lieliskas 

prezentācijas izdrukas. Drukājot prezentāciju ar mērogojamiem fontiem, 

PowerPoint katram printerim samazina vai palielina prezentācijā iekļautā 

teksta lielumu, lai iegūtu vienādus rezultātus. 

5  Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Drukāšana. 

6  Noklikšķiniet uz saraksta Ko drukāt lejupvērstās bultiņas un pēc 

tam uz Izdales materiāli. 

7  Noklikšķiniet uz saraksta Slaidu skaits lappusē lejupvērstās 

bultiņas un pēc tam uz 2. 

Ievērojiet, ka tiklīdz izvēlaties izdales materiālus, programma 

PowerPoint atzīmē izvēles rūtiņu Ierāmēt slaidus.  

8  Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

PowerPoint prezentācijas slaidus drukā kā izdales materiālus. 

9  Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Drukāšana. 

10  Noklikšķiniet uz saraksta Ko drukāt lejupvērstās bultiņas un pēc 

tam uz Piezīmju lappuses. 

11  Sadaļā Drukas diapazons noklikšķiniet uz opcijas Slaidi. 

Diapazona lodziņā pie opcijas Slaidi tiek rādīts iespraušanas 

punkts. 

12  Rakstiet 1-3; 5. 

PowerPoint drukās 1.–3. un 5. piezīmju lappusi. 

13  Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

PowerPoint drukā 1., 2., 3. un 5. piezīmju lappusi. 

Izdales materiālus var 

izdrukāt sešos formātos: 

vienu, divus, trīs, četrus, 

sešus vai deviņus slaidus 

lappusē.  

Ievadot ar semikoliem 

atdalītus slaidu numurus un 

diapazonus, piezīmju 

lappuses vai slaidus var 

drukāt jebkurā secībā.  
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Padoms 

Slaidu var saglabāt kā attēlu, lai to izmantotu citās programmās. Atveriet vai 

atlasiet saglabājamo slaidu un izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

Lodziņā Saglabāt kā tipu noklikšķiniet uz Windows metafails un pēc tam 

uz pogas Saglabāt. Tagad šo slaidu var iespraust gluži kā jebkuru citu 

attēlu. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā iemācījāties, kā atvērt esošu prezentāciju, kā tai pievienot 

galveni un kājeni, kā atvērt slaidu priekšskatījumu un izdrukāt prezentāciju. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

1  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

PowerPoint saglabā visas prezentācijā veiktās izmaiņas. 

2  Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Aizvērt. 

PowerPoint aizver prezentāciju. 

Ja neturpināt nodarbības: 

1  Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

PowerPoint saglabā visas prezentācijā veiktās izmaiņas. 

2  PowerPoint loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. 

PowerPoint aizver prezentāciju un beidz darbu. 

Pārbaudes jautājumi 

1  Kā var pārslēgties uz tīri melnbalto krāsu skatu?  

2  Kādas četras opcijas var norādīt galvenē vai kājenē?  

3  Kādus izdrukas veidus var izmantot prezentācijas drukāšanai? 

4  Kā var izdrukāt izdales materiālus, kur katrā lappusē būtu pa 

četriem slaidiem?  

5  Kā pirms drukāšanas var apskatīt prezentācijas struktūras 

priekšskatījumu? 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Atveriet prezentāciju Contoso klientu piesaiste prez03, kas 

atrodas mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē Part V, Lesson03, 

un izdrukājiet to ar diviem slaidiem lappusē bez rāmīša. 
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2. uzdevums. Atveriet prezentāciju Contoso klientu piesaiste prez03, kas 

atrodas mapes Computer Fundamentals Practice apakšmapē Part V, Lesson03, 

un izdrukājiet izdales materiālus ar sešiem pelēktoņu slaidiem lappusē, kas 

izkārtoti vertikālā secībā. 

3. uzdevums. Atveriet prezentāciju Svetku dienas, kuru izveidojāt 

2. nodarbības 3. uzdevumā. Visiem slaidiem pievienojiet kājeni, kurā norādīts 

datums (izvēlieties automātiski atjaunināma datuma opciju), slaida numurs un 

kājenes teksts Alfa dati. Piezīmju un izdales materiālu lappusēm pievienojiet 

galveni, kurā norādīts datums (automātiski atjaunināms) un teksts Svētku 

dienas un personiskais laiks, kā arī kājeni ar tekstu Alfa dati. 

4. uzdevums. Atveriet prezentāciju Svetku dienas un atveriet tās drukas 

priekšskatījumu. Pārslēdzieties uz struktūras skatu. Palieliniet skatu, lai būtu 

redzams lappuses galvenes un kājenes teksts. Izdrukājiet šo prezentāciju 

struktūras veidā. 

5. uzdevums. Atveriet prezentāciju Atvalinajums, kuru izveidojāt 

2. nodarbības 4. uzdevumā. Atveriet slaidus normālskatā, izmantojot tīri 

melnbalto krāsu skatu. Pārslēdzieties uz pelēktoņu skatu. Izdrukājiet pelēktoņu 

krāsās ierāmētas piezīmju lappuses. 
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Tīkla Web apguve 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Pārlūkot internetu ar pārlūkprogrammu. 

 Izveidot savienojumu ar internetu. 

 Izdrukāt Web lappuses. 

 Saglabāt Web lappuses. 

Gandrīz katrs ir dzirdējis kaut ko par internetu, un vairākums cilvēku zina, ka 

saīsinājumi www un dotcom ir saistīti ar Web lappusēm. Bet internets nav tikai 

Web lappušu adreses. Ar interneta starpniecību var lasīt jaunākās ziņas, 

rezervēt lidmašīnu biļetes, klausīties mūziku, sūtīt un saņemt elektroniskās 

vēstules, uzzināt laika ziņas, iepirkties, veikt pētījumus un vēl daudz ko citu. 

Ar ko atšķiras internets no tīkla Web? Internets ir datoru, kabeļu, maršrutētāju 

un citas datoraparatūras un programmatūras tīkls, kas ir saistīti un darbojas 

tīklā. Tīkls Web ir dokumentu kopums, kas tiek pārraidīti no viena datora ar 

interneta pieslēgumu uz citu. Tīklu Web veido Web lappuses un Web vietas. 

Web lappuse ir īpašā veidā formatēts dokuments, kurā ir teksts, attēli, 

hipersaites, audio, animācijas un video faili. Web vieta ir Web lappušu kopums.  

Internetā informācija nokļūst dažādos veidos. Lai ceļotu pa internetu, lasītu, 

redzētu dažādus attēlus vai klausītos skaņas, ir nepieciešama 

pārlūkprogramma. Šajā nodaļā jūs apgūsit, kas ir Web lappuses, uzzināsit, kā 

lietot Microsoft
® 

pārlūkprogrammu — Microsoft Internet Explorer, kā “sērfot” 

pa internetu, izmantojot Web lappusēs esošās saites. 

Kas ir pārlūkprogramma? 

Pārlūkprogramma ir programma, kas atver failus, kuri ir saglabāti HTML 

(hiperteksta iezīmēšanas valoda) failu formātā (nevis .doc vai .txt failus, kurus 

var apskatīt tekstapstrādes programmā). Šie faili var atrasties tīklā Web vai arī 

datorā. Failus HTML formātā bieži sauc par Web lappusēm, jo tās ir lappuses, 

ko apskatāt internetā. Pārlūkprogramma arī atver nākamo lappusi, kuru 

izvēlaties, Web lappusē noklikšķinot uz teksta ar saiti. Web vieta ir saistītu 

Web lappušu kopums. 

Kad ievadāt Web adresi vai noklikšķināt uz hipersaites, jūs aizsākat virkni 

darbību. Vispirms jūs norādāt pārlūkprogrammai, kuru dokumentu vēlaties 

atvērt. Tad pārlūkprogramma sazinās ar datoru, kurā tiek glabāts šis 

dokuments. Kad ir atrasts dators, pārlūkprogramma lejupielādē vajadzīgo 

dokumentu jūsu datorā. Citiem vārdiem, pārlūkprogramma nokopē un pārraida 

Web lappuses datus no datora, kurā glabājas nepieciešamā Web lappuse, uz 

jūsu datoru. Pēc tam pārlūkprogramma interpretē nepieciešamos datus un 

parāda Web lappusi jūsu datora ekrānā. 

Mūsdienās izveidot Web lappuses ir ļoti vienkārši. Tās var veidot ne tikai 

speciālās Web izveides programmās, piemēram, Microsoft FrontPage
®

. Arī 

citās programmās, piemēram, tieši tādā pašā veidā kā rakstot vēstuli vai 

dokumentu, programmā Microsoft Word var ierakstīt informāciju, pievienot 

1. NODARBĪBA 
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attēlus vai skaņas un pēc tam saglabāt šo failu HTML failu formātā. HTML 

failā ir īpaši kodi, kas pārlūkprogrammai norāda, kā attēlot vārdus vai attēlus, 

kas pievienoti lappusei. Katrs var izveidot HTML failus savā datorā, bet, ja 

Web lappuse nav saglabāta serverī, tos neviens cits neredz. Serveris ir jebkurš 

dators, kas ir uzstādīts, lai citi lietotāji no saviem datoriem varētu piekļūt 

serverī saglabātajai informācijai. Katram interneta pakalpojumu sniedzējam 

(IPN) ir serveri, kas jums nodrošina vietu to Web lappušu glabāšanai, kuras 

vēlaties parādīt arī citiem. 

Kas ir pārlūkošana un kur tieši tā notiek? 

Kad dators izveido savienojumu ar internetu un jūs atverat savu 

pārlūkprogrammu, pārlūkprogrammas logs atver Web lappusi. Tīklā Web ir 

pieejamas miljoniem Web lappušu. Informācija šajās lappusēs ir ļoti dažāda: 

sākot ar bērnu jokiem stundās un beidzot ar ļoti pacilājošiem politiskiem 

komentāriem. Web lappuses var veidot jebkurš, un to dažādību apliecina jau 

esošās Web lappuses. Ja vien vēlaties, arī jūs varat izveidot pārīti Web lappušu. 

Patiesībā tīkls Web ir visas pasaules Web lappušu kopums. Šis tīkls tiešām ir 

globāls: kad atverat pārlūkprogrammu, jūs varat pārvietoties pa Web vietām, 

kas patiesībā ir saglabātas dažādu kontinentu serveros. Savu ceļojumu apkārt 

pasaulei jūs varat veikt nevis 80 dienās, bet 80 sekundēs. 

Piezīme 

Katrai Web vietai ar vairākām Web lappusēm ir arī sava sākumlapa. Web 

vietas sākumlapu var uzskatīt par šīs Web vietas satura rādītāju. 

Web adreses: ko tās apzīmē? 

Web adreses parasti tiek sauktas par URL. URL ir saīsinājums no Uniform 

Resource Locator (vienotais resursu vietrādis). Katrai Web lappusei ir sava 

adrese, kas domāta tam, lai jūs vienmēr bez grūtībām varētu atrast savu 

iecienītāko lappusi un apmeklēt to vēlāk. Daži URL ir izveidoti pēc 

standartiem, kas ļauj noprast konkrētās adreses saturu. Piemēram, Web vietu 

adreses var beigties ar kādu no augšējā līmeņa domēna nosaukumiem. (Domēns 

ir aptuveni tas pats, kas kategorija.) Iespējams, kādreiz jau esat manījis tabulā 

uzskaitītos domēnu nosaukumus. 

Augšējā līmeņa 

domēna 

nosaukums 

Nozīme 

.com Komerciāla adrese 

.gov Valdība 

.int Starptautisks 

.mil Militārs 

.net Tīkla pakalpojumu sniedzējs 

.org Bezpeļņas organizācija  

Daži domēna nosaukumi norāda uz izcelsmes valsti (www.culture.fr). Tabulā ir 

redzami daži piemēri: 
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Valsti apzīmējošs 

domēna 

nosaukums 

 Valsts 

.au Austrālija 

.ca Kanāda 

.fr Francija 

.ee Igaunija 

.lt Lietuva 

.it Itālija 

.jp Japāna 

.uk Apvienotā Karaliste 

.lv Latvija 

Ceļošana pa internetu ar 

pārlūkprogrammas palīdzību 

Pašlaik divas vispopulārākās pieejamās pārlūkprogrammas ir Internet Explorer 

un Netscape Navigator. Parasti datori viegli izveido savienojumu ar abām 

pārlūkprogrammām, bet šajā sadaļā kā piemērs tiks apskatīts Internet Explorer. 

Ir vairāki vienkārši paņēmieni, kā atvērt Internet Explorer. Tie ir:  

 Veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmas ikonas Internet Explorer. 

 Atveriet izvēlni Sākt un programmu sarakstā izvēlieties Internet 

Explorer. 

Ja, atverot Internet Explorer, netiek izveidots savienojums ar internetu, tas tiek 

izveidots ar automātisku iezvanpiekļuvi. Kad iezvanpiekļuves/savienojuma 

izveides process beidzas, Internet Explorer atveras un parāda sākumlapu, kas ir 

jūsu ieejas punkts internetā. 

Iepazīšanās ar pārlūkprogrammas logu 

Tāpat kā citu pārlūkprogrammu logiem, arī pārlūkprogrammas logam ir 

virsrakstjosla, izvēlņu josla un rīkjosla. Virsrakstjoslā atrodas arī pogas 

Minimizēt, Maksimizēt un Aizvērt. Pārlūkprogrammas rīkjosla atšķiras, 

piemēram, no Word rīkjoslas, jo šīm divām programmām ir ļoti dažādi mērķi. 

Tomēr, tāpat kā Word rīkjoslā, Internet Explorer standarta rīkjoslā ir atrodamas 

programmā visbiežāk lietotās opcijas. Izvēlņu rīkjoslā atrodas opcijas, kas pilda 

unikālas pārlūkprogrammas funkcijas. Standarta rīkjosla tiks aprakstīta nedaudz 

vēlāk. 

Sākumlapu (jeb mājas lapu, kas tiek parādīta pirmā, kad startējat 

pārlūkprogrammu) varat mainīt pēc saviem ieskatiem — to mēs apgūsim 

nedaudz vēlāk šajā nodarbībā. Attēlā redzama Microsoft.com/latvija 

sākumlapa. 
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Pārlūkprogrammas logā ir adreses josla, kurā redzama pašlaik atvērtās Web 

vietas adrese. Lai apskatītu citu Web vietu, laukā Adrese vienkārši ierakstiet 

jaunu adresi. Mājas lapu adreses tiks aplūkotas mazliet vēlāk. 

Loga lejasdaļā ir statusa josla. Kad atverat Web lappusi vai Web vietu, 

iespējams, ka Internet Explorer būs nepieciešams laiks, lai piekļūtu lappusei un 

atvērtu to. Statusa josla parāda, cik tālu šis uzdevums ir veikts. 

Padoms 

Apmeklējot jaunu Web lappusi, pārliecinieties, vai redzat visu tajā iekļauto 

informāciju. Ja labajā lappuses malā redzama ritjosla, tas nozīmē, ka 

lappuse ir garāka un jūsu datora ekrānā tā neietilpst. Lai redzētu visu 

lappusi, ritiniet to uz leju. 

Web lappuse: kas ir svarīgi un kas ne 

Atverot kādu Web vietu, tās sākumlapa, iespējams, ir tikai aisberga virsotne, 

tāpēc noteikti uzziniet, kādas hipersaites ir pieejamas. Hipersaite ir apgabals vai 

vieta Web lappusē, uz kuras noklikšķinot tiek atvērta vai nu cita Web lappuse, 

vai arī cita sadaļa jau atvērtajā lappusē (atkarībā no tā, kas norādīts hipersaitē). 

Lai Web lappusē atrastu hipersaiti, bīdiet peles rādītāju pa ekrānu. Kad peles 

rādītājs pārvēršas par roku ar izstieptu rādītājpirkstu, tas nozīmē, ka esat atradis 

saiti. Saites var atrasties arī tekstā (parasti tās ir citā krāsā), attēlos, pat tukšās 

ekrāna daļās, tāpēc neliela izpēte vienmēr atmaksājas. 
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Padoms 

Iespējams, kādreiz vēlēsities noklikšķināt uz hipersaites, kaut arī vēl nebūsit 

apskatījis atvērto lappusi. Šādā gadījumā dokumentu, uz kuru attiecas 

hipersaite, var atvērt atsevišķā logā. Varat turēt atvērtus divus Internet 

Explorer logus vienlaikus — vienu, kurā redzams oriģinālais dokuments, un 

otrs, kurā ir dokuments, kas ir saistīts ar hipersaiti. Lai apskatītu saistīto 

dokumentu citā pārlūkprogrammas logā, brīdī, kad noklikšķināt uz 

hipersaites, turiet nospiestu taustiņu Shift. 

Pārvietošanās internetā, izmantojot standarta 

rīkjoslu un tastatūru 

Noklikšķinot ar peli uz dažām hipersaitēm, tīklā Web izdodas aizceļot diezgan 

tālu. Šāda ceļošana pa Web lappusēm neapšaubāmi ir jautra, tomēr tā ātri 

sagādātu vilšanos, ja pārlūkprogrammai nebūtu labu “ceļošanas” rīku . 

Apskatiet standarta rīkjoslu. Internet Explorer piedāvā rīkus, kuri nepieciešami, 

lai droši dotos klejojumos pa internetu, nebaidoties, ka varētu apmaldīties. 

Attēlā ir redzama rīkjosla, un zem attēla ir sniegts pogu funkciju apraksts. 

Ceļošanai varat izmantot arī īsinājumtaustiņus; tie ir norādīti iekavās. 

Jaunākām Internet Explorer versijām dažas pogas un funkcijas var būt 

pievienotas vai mainītas, tāpēc neuztraucieties, ja jūsu Internet Explorer 

rīkjoslā ir pogas, kas šeit nav aprakstītas. 

   

 Atpakaļ. Noklikšķinot uz pogas Atpakaļ, tiek atvērta iepriekšējā 

Web lappuse. Varat atkārtoti klikšķināt uz šīs pogas, kamēr 

atgriežaties Web lappusē, kuru pirms tam bijāt atvēris. Ar pogu 

Atpakaļ var atvērt tikai tās vietas, ko esat apmeklējis pašreizējās 

sesijas (interneta izmantošanas) laikā. (Lai šo pašu darbību veiktu 

ar tastatūras palīdzību, nospiediet pogu Backspace vai Alt+pa kreisi 

vērsto bultiņu.) 

 Uz priekšu. Poga Uz priekšu veic pretēju darbību pogai Atpakaļ. 

Ja Web lappušu sarakstā atgriežaties atpakaļ pārāk tālu, tad, 

noklikšķinot uz pogas Uz priekšu, varat nonākt tajā Web lappusē, 

kurā vēlaties. Ar šo pogu var atvērt tikai tās vietas, ko esat 

apmeklējis pašreizējās interneta sesijas laikā. (Lai pārvietotos uz 

priekšu ar tastatūras palīdzību, nospiediet Alt+pa labi vērsto 

bultiņu.) 

Padoms 

Lai atvērtu kādu no vietām, ko esat apmeklējis pašreizējās interneta sesijas 

laikā, varat noklikšķināt uz pogu Atpakaļ un Uz priekšu lejupvērstajām 

bultiņām un izvēlēties to sarakstā.  
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 Apturēt. Šī poga aptur pēdējās atlasītās lappuses lejupielādi. Ja 

Web lappuses lejupielāde ieilgst vai arī saprotat, ka tā nav lappuse, 

kuru vēlaties lejupielādēt, noklikšķiniet uz pogas Apturēt — tā 

ietaupīsit laiku, kas būtu nepieciešams lejupielādes pabeigšanai. 

(Lai apturētu lejupielādi, nospiediet taustiņu Esc). 

 Atsvaidzināt. Noklikšķinot uz šīs pogas, Web lappuse no jauna tiek 

atrasta un lejupielādēta no jauna. Ja vēlaties izmantot Web 

lappuses, kurās informācija tiek regulāri atjaunināta, piemēram, 

akciju likmes, ar pogu Atsvaidzināt var atjaunināt ekrānā redzamo 

informāciju. (Lai atjauninātu lappusi ar tastatūras palīdzību, 

nospiediet F5.) 

 Sākumlapa. Neatkarīgi no atrašanās vietas, noklikšķinot uz pogas 

Sākumlapa, tiek atvērta jūsu sākumlapa, t.i., lapa, kuru 

pārlūkprogramma Internet Explorer atver pašu pirmo. (Nospiediet 

taustiņu kombināciju Alt+Home.) 

 Meklēt. Šī poga palīdz atrast informāciju par konkrētu jautājumu, 

kad nezināt, kur to meklēt. (Lai atvērtu rūti Meklēt, nospiediet 

taustiņu kombināciju Ctrl+E.) 

 Mana izlase. Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atvērts Web vietu 

saraksts, uz kurām var nokļūt, nerakstot URL. (Lai atvērtu rūti 

Mana izlase, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+I.) 

 Vēsture. Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atvērts hronoloģiski 

sakārtots apmeklēto Web vietu saraksts. Ja noklikšķināt uz kādas 

no šīm vietām, tā tūlīt tiek atvērta. (Lai atvērtu rūti Vēsture, 

nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+H.) 

 Kanāli. Šī poga piedāvā dažādu Web vietu kopumu, kas 

sagrupētas pēc temata. 

 Pilnekrāna režīms. Noklikšķinot uz šīs pogas, var apskatīt 

palielinātu Web lappusi, kurai netiek rādīta izvēlnes rīkjosla. (Lai 

parādītu vai noņemtu izvēlnes rīkjoslu, nospiediet F11.) 

 Pasts. Šī poga palīdz rīkoties ar e-pastu. 

 Drukāt. Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek izdrukāta atvērtā Web 

lappuse. (Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.) 

 Rediģēt. Ar šīs pogas palīdzību atvērto Web lappusi var rediģēt 

programmā Piezīmjbloks). 

 Atrast. Kaut arī šī poga nav iekļauta standarta rīkjoslā, vajadzīgo 

tekstu lappusē var atrast, ja nospiedīsit taustiņu kombināciju Ctrl+F. 
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Sākumlapas nomaiņa 

Katru reizi, kad atverat pārlūkprogrammu Internet Explorer, tiek atvērta jūsu 

sākumlapa. Varbūt ir kāda Web vieta, kuru jūs tiešām vēlētos redzēt vispirms? 

Sākumlapu nomainīt ir vienkārši. Atveriet izvēlni Rīki un izvēlieties Interneta 

opcijas. Tiek atvērts dialoglodziņš Interneta opcijas, kā parādīts attēlā. 

 

Ierakstiet vēlamo sākumlapas adresi laukā Adrese un noklikšķiniet uz Labi. 

Sākumlapa ir nomainīta. Nākamreiz, noklikšķinot uz pogas Sākumlapa vai 

startējot Internet Explorer, tiks atvērta šī Web vieta. 

Interneta savienojuma izveide 

Pirms jūs varat kaut ko izmantot internetā, jūsu dators ir jāsavieno ar internetu. 

Ja strādājat lielā uzņēmumā vai organizācijā vai arī atrodaties mācību telpā, 

iespējams, jūsu datoram jau ir tiešais savienojums ar internetu. Tomēr, ja 

strādājat mājās vai arī organizācijā, kas nenodrošina savienojumu ar internetu, 

jums pie interneta pakalpojumu sniedzēja ir jāizveido lietotāja konts. Interneta 

pakalpojumu sniedzējs citiem vārdiem ir uzņēmums, kam ir datori, kas var 

izveidot tiešu savienojumu ar internetu. Sazinieties ar interneta pakalpojumu 

sniedzēju un izveidojiet savienojumu ar internetu un ar viņa datoru 

starpniecību.  
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Interneta pakalpojumu sniedzēja izvēle 

Ir daudz dažādu interneta pakalpojumu sniedzēju. Ir gan mazi vietējie 

uzņēmumi, gan lielas starptautiskas korporācijas. Visi kārtīgi šīs nozares 

uzņēmumi piedāvā līdzīgus pakalpojumus — lai saņemtu starptautisku 

interneta savienojumu, jums nav jāmeklē vislielākais interneta pakalpojumu 

sniedzējs. Atšķirības cenā par pakalpojumu parasti nosaka piedāvāto 

pakalpojumu veids un kvalitāte . No interneta pakalpojumu sniedzēja jums ir 

jāsaņem: 

 Pamata iezvanpiekļuve internetam (piekļuve tīklam Web) 

 Piekļuve internetam no mājām (vai nu bezmaksas, vai maksājot par 

vietējo sarunu) 

 E-pasts 

 Lietotāju tīkla Usenet ziņas (intereškopu piekļuve) 

 Viesošanās pakalpojumi jūsu Web lappusei, ja gadījumā izlemjat 

tādu izveidot 

 Tehniskais atbalsts 

Pakalpojumu sniedzēji iedalās populāros un mazāk populāros uzņēmumos. 

Katram ir savas priekšrocības un trūkumi, un izvēloties ir jāņem vērā jūsu 

individuālās vajadzības. 

Piezīme 

Internets ir par brīvu. Katru mēnesi savam interneta pakalpojumu 

sniedzējam jūs nemaksājat par interneta lietošanu. Patiesībā jūs maksājat 

par savienojuma nodrošinājumu. 

Iezvanpiekļuve vai platjoslas savienojums 

Izvēloties interneta pakalpojumu sniedzēju, jums ir svarīgi pārliecināties, vai 

šis uzņēmums var nodrošināt jums visu nepieciešamo. Gandrīz katrs interneta 

pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt vienkāršus iezvanes modemus.  Iezvanes 

modemi ir visvienkāršākais un arī lēnākais veids, kā izveidot savienojumu ar 

internetu. Kaut arī iezvanes savienojumi apmierina vairākumu interneta 

lietotāju, ja nepieciešama apjomīga informācijas pārraide, piemēram, pārsūtot 

un saņemot audio vai video, lielas grafiskas animācijas vai interaktīvas spēles, 

iespējams, kaut kas nedarbosies tā, kā cerēts.  

Citas savienojuma metodes, piemēram, DSL, kabeļu modemi, satelīts un ISDN, 

piedāvā daudz ātrāku savienojumu ar internetu. Šie ātrākie savienojumi parasti 

tiek saukti par platjoslas savienojumiem. Tie spēj nodrošināt reāllaika audio un 

video, kā arī lielu interaktīvu lietojumprogrammu piegādi. Tomēr platjoslas 

savienojumi nav pieejami visur. Iespējams, ka platjoslas savienojumu nevar 

izveidot aparatūras ierobežojumu dēļ. Ja tomēr ir iespēja izvēlēties platjoslas 

savienojumu, tas parasti ir dārgāks nekā vienkāršs iezvanes savienojums.  

Ne visi interneta pakalpojumu sniedzēji piedāvā atbalstu visiem savienojumu 

veidiem. Noskaidrojiet, vai jūsu izvēlētais pakalpojumu sniedzējs nodrošina to 

interneta savienojuma veidu, kuru izmantojat.  
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Lētāks vai dārgāks savienojums 

Kā jau minēts, interneta pakalpojumu sniedzēji piedāvā dažāda veida atbalstu 

un pakalpojumu cenas. Patiesībā daži uzņēmumi nodrošina lētāku savienojumu 

ar internetu (citur pasaulē ir arī bezmaksas savienojumi). Piemēram, Amerikā 

pārsvarā tikai iezvanes pakalpojumi ir bezmaksas, bet par platjoslas 

savienojumu parasti ir jāmaksā katru mēnesi. Apmaiņā pret lētākiem 

pakalpojumiem interneta pakalpojumu sniedzējs var izvietot reklāmas jūsu 

pārlūkprogrammas daļās. Iespējams, ka šāds uzņēmums ir reģistrējis 

pamatinformāciju par jums un pārdevis to reklāmas ievietotājiem. Turklāt, 

iespējams, ka lētāks interneta savienojums nenodrošina visus pakalpojumus. 

Piemēram, iespējams, ka problēmu novēršana nozīmē tiešsaistes palīdzības 

failos iekļauto instrukciju izpildīšanu, un palīdzība netiek sniegta, ja problēmas 

ir radušās sistēmā.  

Ja jums jau ir piekļuve internetam, izmantojot savu pārlūkprogrammu un 

meklējot frāzi “bezmaksas internets”, var atrast diezgan daudz informācijas par 

bezmaksas interneta savienojumu nodrošināšanu (labāk gan meklēt angļu 

valodā). Ja nav piekļuves internetam, ASV parasti no maksas interneta 

pakalpojumu sniedzējiem var saņemt bezmaksas izmēģinājuma periodu 

(piemēram, no tādiem nodrošinātājiem kā AOL, MSN vai Earthlink). 

Izmēģinājuma periods ir lielisks veids, kā pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 

kvalitāti un gūt priekšstatu par to, vai vēlaties ar šo uzņēmumu sadarboties arī 

turpmāk. 

Interneta pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumi ir dārgāki, parasti piedāvā 

vairāk pakalpojumu, to skaitā nodrošina ātrāku savienojumu izveidi, labāku 

atbalstu lietotājam, ja radušās problēmas, mazāk reklāmas, kā arī piedāvā 

filtrus, kas palīdz samazināt no citām Web vietām pienākošo reklāmu skaitu. 

Izvēlieties sev piemērotāko pakalpojumu sniedzēju, ņemot vērā savas īpašās 

vajadzības.   

Darbs bezsaistes režīmā 

Iespējams, kādreiz nav vajadzības nodarbināt savu tālruņa vai datu līniju, ja ir 

izveidots savienojums ar internetu. Tomēr jums nepieciešamā informācija 

glabājas īpašā Web lappusē. 

Piemēram, jūs esat apkopojis skolas projektā (spēlē) iesaistīto skolēnu vārdus 

un uzvārdus, kā arī viņu vecāku kontaktinformāciju. Skolēnu un vecāku ērtībai 

(lai plānotu ekskursijas un pasākumus) šo informāciju var koplietot spēlē 

iesaistītie skolēni. Lai gūtu informāciju par spēli, jūs izveidojat sarakstu, kurā 

iekļauti skolēnu vārdi un uzvārdi, kā arī viņu kontaktinformācija, un ievietojat 

to, iespējams, drošā Web vietā.  

Ja jūs vadāt šo spēli, šī informācija jums droši vien būs nepieciešama regulāri. 

Lai katru reizi, kad jāapskata dati, nebūtu jāveido savienojums ar internetu, jūs 

savā interneta pārlūkprogrammā šo informāciju varat izveidot kā pieejamu 

bezsaistes režīmā. Pārlūkprogramma šo Web lappusi nokopē un saglabā kopiju 

datora cietajā diskā. Tad, kad jums šī informācija ir nepieciešama, varat piekļūt 

šai lappusei, vienkārši izmantojot pārlūkprogrammu. Kad programma piedāvā 

izveidot savienojumu ar internetu, varat izvēlēties strādāt bezsaistes režīmā. 

Tiklīdz izvēlaties šo iespēju, pārlūkprogramma atver Web lappuses kopiju ar 

nepieciešamo informāciju.  

Atcerieties, ka šī Web lappuse ir tikai tās Web lappuses versijas kopija, kurai 

pēdējo reizi piekļuvāt. Ja tiek mainīta oriģinālā Web lappuse vai arī informācija 
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šajā lappusē, bezsaistes režīma kopijā jūs šīs izmaiņas neredzēsit — lai tās 

uzzinātu, Web lappuse būs jāatver tiešsaistē. 

Web lappušu drukāšana 

Pārlūkprogrammā Internet Explorer Web lappuses var izdrukāt ar dažādām 

metodēm. Var izdrukāt visu Web lappusi vai tikai izvēlētos vienumus, 

ierāmējumus, piesaistītos dokumentus vai pat tabulu, kur apkopotas vajadzīgās 

saites (šīs iespējas nodarbībā sīkāk netiek apskatītas). 

Ja drukājat visu Web lappusi, atveriet izvēlni Fails un noklikšķiniet uz Drukāt, 

lai atvērtu dialoglodziņu Drukāšana, kā parādīts attēlā. Vai arī rīkjoslā 

noklikšķiniet uz pogas Drukāt. 

 

Pēc noklusējuma pārlūkprogramma Internet Explorer nedrukā Web lappušu 

fonus. Web lappuses fons ir krāsa, faktūra vai attēls, uz kā atrodas Web 

lappuses teksts un grafikas. Drukājot Web lappušu fonus, tiek zaudēts laiks, 

printera tinte, turklāt izdrukāto tekstu ir grūtāk izlasīt. Ja jādrukā arī fons, 

atveriet izvēlni Rīki, noklikšķiniet uz Interneta opcijas, pēc tam uz zīmnes 

Papildu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Drukāt fona krāsas un attēlus un 

noklikšķiniet uz Labi. 

Svarīgi! 

Lai izpildītu šajā sadaļā aprakstītos uzdevumus, datoram ir jābūt 

savienotam ar printeri. Turklāt jāpārliecinās, vai printeris ir ieslēgts. 
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Autortiesību atruna 

Autortiesību aizsardzība internetā ir ļoti sarežģīta. Drošības apsvērumu dēļ 

pārliecinieties, vai visai interneta dokumentā esošajai informācijai ir 

aizsargātas autortiesības. Tas nozīmē, ka šo materiālu drīkst izdrukāt 

personīgām vajadzībām, bet bez piekrišanas nedrīkst ne atkārtoti izmantot, 

ne izplatīt tālāk. Ja šādu materiālu, piemēram, fotoattēlu no Rīgas pilsētas 

svētku Web lappuses, vēlaties tiražēt, jums ir jāsaņem atļauja no Web 

vietas administratora vai arī jāsazinās ar personu, kas norādīta šajā 

lappusē. 

Dažās Web vietās ievietotās grafikas vai cita veida materiālus drīkst 

izmantot bez maksas. Piemēram, vairākas vietas piedāvā ikonas, fona 

paraugus un pielāgotas aizzīmes bez atļaujas. Šādus materiālus drīkst 

neierobežoti kopēt un izmantot. 

Web lappuses drukāšana 

Šajā uzdevumā jāizdrukā Microsoft.com sākumlapa. 

1 Ja nepieciešams, startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer. 

2 Lodziņā Adrese ierakstiet www.microsoft.com un nospiediet 

taustiņu Enter. 

3 Atveras Microsoft.com sākumlapa. 

4 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt. 

5 Tiek parādīts dialoglodziņš Drukāšana. 

6 Sadaļā Lappušu diapazons norādiet nepieciešamās lappuses un 

noklikšķiniet uz Labi. 

7 Tiek izdrukāta pirmā lappuse no Microsoft.com Web vietas. 

Atlasīto vienumu drukāšana 

Šajā uzdevumā jāizdrukā tikai pirmā rindkopa no Microsoft Press sākumlapas. 

 

1 Lodziņā Adrese ierakstiet www.microsoft.com/mspress un 

nospiediet taustiņu Enter. 

2 Lapas augšdaļā atlasiet pirmo teksta rindkopu. 

3 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt. 

4 Tiek parādīts dialoglodziņš Drukāšana. 

5 Sadaļā Lappušu diapazons noklikšķiniet uz opcijas Atlase. 

6 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Atlasītais teksts tiek izdrukāts. 

7 Lai noņemtu teksta atlasi, noklikšķiniet jebkur Web lappusē. 
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Web lappuses saglabāšana 

Web lappusē atrodas hiperteksta iezīmēšanas valodas (Hypertext Markup 

Language — HTML) formatēšanas tagi, grafikas un multivides faili. HTML 

formatēšanas tagus izmanto teksta formatēšanai, grafiku apstrādei, fona krāsas 

pievienošanai un Web lappušu pielāgošanai. Tā kā vienā Web lappusē var būt 

vairāki iegulti faili (katra Web lappusē esošā grafika ir atsevišķs fails, kas 

piesaistīts Web lappuses teksta dokumentam), Web lappusi var saglabāt četros 

veidos: 

 Saglabāt pilnīgu Web lappusi (šādi tiek saglabāts HTML fails un visi 

papildu faili, piemēram, attēli, kas ir iegulti Web lappusē). 

 Saglabāt Web lappusi kā arhīva failu (šādi tiek saglabāta visa Web 

lappuse kā viens nerediģējams fails). 

 Saglabāt tikai HTML dokumentu (šādi tiek saglabāti HTML 

formatēšanas tagi, bet iegultie faili netiek saglabāti). 

 Saglabāt tikai Web lappusē esošo tekstu. 

Saglabājot pilnīgu Web lappusi, Internet Explorer automātiski izveido mapi ar 

to pašu nosaukumu, kāds ir saglabātajam failam.  Šī mape tiek novietota turpat, 

kur saglabātais fails. Tiklīdz atverat Web lappusi, atveras pārlūkprogramma 

Internet Explorer, un visi elementi ir redzami Web lappusē tāpat, kā apskatot 

lappusi tiešsaistē. 

Saglabājot Web lappusi kā arhīva failu, tiek saglabāta visa Web lappuse, 

neizveidojot atsevišķu mapi, kurā atrastos Web lappusē iegultie elementi. 

Arhīva failu var atvērt, lai apskatītu visu datora cietajā diskā saglabāto Web 

lappusi, bet Web lappusi nevar mainīt un Web lappuses atsevišķām daļām, 

piemēram, grafiku failiem, arī nevar piekļūt. Turklāt arhīva fails ir viens fails, 

kas aizņem daudz vairāk vietas datorā nekā Web lappuse, kas saglabāta kā 

vesela Web lappuse. 

Saglabājot HTML failu, netiek saglabātas grafikas un citi iegultie elementi. Var 

izlasīt formatētu tekstu, bet grafikas apskatīt nevar, jo tās netiek saglabātas 

cietajā diskā. 

Saglabājot Web lappusi kā teksta failu, tiek saglabāts tikai lappusē esošais 

teksts bez HTML tagiem. Saglabātajā tekstā nav formatējuma, grafiku vai citu 

lappuses elementu. 

Svarīgi! 

Saglabājot Web lappusi ar ierāmējumiem, dokuments jāsaglabā kā pilnīga 

Web lappuse. Citas saglabāšanas opcijas nevar izmantot. 
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Pilnīga Web lappuses saglabāšana 

Lai Web vietas Internet Explorer sākumlapu saglabātu kā pilnīgu Web lappusi: 

 

1 Ja nepieciešams, startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer. 

2 Joslā Adrese ierakstiet www.microsoft.com/windows/ie un 

nospiediet taustiņu Enter. 

3 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

4 Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt Web lappusi. 

5 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz lodziņa Kur saglabāt 

lejupvērstās bultiņas un pēc tam uz Darbvirsma. 

6 Tekstlodziņā Faila nosaukums atlasiet esošo faila nosaukumu un 

ierakstiet Pilniga Web lappuse. 

7 Saglabājamā dokumenta nosaukums būs Pilniga Web lappuse. 

8 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz Saglabāt kā tipu lejupvērstās 

bultiņas, noklikšķiniet uz Web lappuse, pilnīga (*.htm,*.html) un 

pēc tam uz Saglabāt. 

Saglabājot lappuses elementus, statusa joslā tiek parādīts darbības 

statuss. Dokuments un tā mape tiek saglabāti darbvirsmā. 

Web lappuses HTML faila saglabāšana 

Lai saglabātu Web vietas Word sākumlapu kā HTML failu: 

 

1 Joslā Adrese ierakstiet www.microsoft.com/office/word un 

nospiediet taustiņu Enter. 

2 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

3 Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt Web lappusi. 

4 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz lodziņa Kur saglabāt 

lejupvērstās bultiņas un pēc tam uz Darbvirsma. 

5 Tekstlodziņā Faila nosaukums ierakstiet Tikai HTML. 

6 Noklikšķiniet uz saraksta Saglabāt kā tipu lejupvērstās bultiņas, 

noklikšķiniet uz Web lappuse, tikai HTML (*.htm, *.html) un pēc 

tam uz Saglabāt. 

Saglabājot lappuses elementus, statusa joslā tiek parādīts darbības 

statuss. Dokuments tiek saglabāts darbvirsmā kā HTML fails. 
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Web lappuses kā teksta faila saglabāšana 

Lai saglabātu Web vietas Microsoft Excel sākumlapu kā teksta failu: 

 

1 Joslā Adrese ierakstiet www.microsoft.com/office/excel un 

nospiediet taustiņu Enter. 

2 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt kā. 

3 Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt Web lappusi. 

4 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz lodziņa Kur saglabāt 

lejupvērstās bultiņas un pēc tam uz Darbvirsma. 

5 Tekstlodziņā Faila nosaukums ierakstiet Teksta fails. 

6 Noklikšķiniet uz Saglabāt kā tipu lejupvērstās bultiņas, 

noklikšķiniet uz Teksta fails (*.txt) un pēc tam uz Saglabāt. 

Saglabājot lappuses elementus, statusa joslā tiek parādīts darbības 

statuss. Dokuments tiek saglabāts kā teksta fails bez HTML 

formatējuma. 

7 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt Internet Explorer loga augšējā labajā 

stūrī un samaziniet visus atvērtos logus, lai redzētu darbvirsmu. 

 
Lai piekļūtu saistītajām Web lappusēm internetā, varat noklikšķināt uz to Web 

lappušu hipersaitēm, kuras ir saglabātas kā pilnīgas vai kā arhīva faili.  

Saglabāto Web lappušu apskate 

Lai apskatītu saglabātās Web lappuses: 

Svarīgi! 

Šajā uzdevumā ir jāizmanto Web lappuses no apakšmapes Lesson01, kas 

atrodas cietajā diskā saglabātajā mapē. 

1 Noklikšķiniet uz pogas Sākt. 

2 Noklikšķiniet uz ikonas Mans dators. 

3 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Lokālais disks (C:). 

4 Cietajā diskā veiciet dubultklikšķi uz mapes Unlimited Potential. 

5 Veiciet dubultklikšķi uz mapes.  

6 Veiciet dubultklikšķi uz apakšmapes Lesson01. 

Šajā mapē ir jābūt šādiem failiem: 
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7 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Complete Web Page. 

Pārlūkprogrammā Internet Explorer tiek atvērta pilnīga saglabātās 

Web lappuses kopija ar visām grafikām un citiem Web lappusē 

iegultiem elementiem. Lokālā adrese ir redzama joslā Adrese. 

8 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HTML Only. 

Pārlūkprogrammā Internet Explorer tiek atvērta mainīta saglabātās 

Web lappuses versija. Netiek rādītas grafikas, jo tās failā netiek 

saglabātas. 

9 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Text File. 

Tiek atvērts teksta fails bez formatējumiem. Turklāt fails tiek atvērts 

programmā Piezīmjbloks vai citā teksta redaktorā, nevis Internet 

Explorer logā. 

10 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt teksta redaktora augšējā labajā 

stūrī. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā apguvāt Web pārlūkprogrammu un Web adrešu pamatprincipus. 

Iemācījāties, kā izveidot savienojumu ar internetu un “sērfot” pa tīklu Web. 

Iemācījāties gan izdrukāt, gan saglabāt Web lappuses. 

Ja turpināt apgūt nodarbības: 

 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt Internet Explorer ekrāna augšējā 

labajā stūrī, lai aizvērtu pārlūkprogrammu. 

Ja neturpināt nodarbības: 

 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt Internet Explorer ekrāna augšējā 

labajā stūrī, lai aizvērtu pārlūkprogrammu. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kas ir pārlūkprogramma? 

2 Ko apzīmē ar URL? 

3 Kādi ir paņēmieni datora savienošanai ar internetu? 

4 Kādi ir ierobežojumi internetā atrastās informācijas izmantošanai, 

neprasot atļauju Web vietas administratoram? 

5 Nosauciet vismaz trīs paņēmienus, kā saglabāt Web lappuses. 
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Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Atveriet izvēlni Sākt un programmu sarakstā atlasiet Internet 
Explorer. Laukā Adrese ierakstiet www.microsoft.com un nospiediet 
taustiņu Enter, lai nokļūtu Microsoft Web vietā. Pāris minūšu veltiet, lai 
klikšķinātu uz dažādām hipersaitēm un izpētītu Web vietu. 

2. uzdevums. Iestatiet jaunu noklusējuma Internet Explorer sākumlapu. 
Startējiet Internet Explorer, atveriet izvēlni Rīki un noklikšķiniet uz Interneta 
opcijas. Lodziņā Adrese ierakstiet dažādus URL un noklikšķiniet uz pogas 
Labi. 

3. uzdevums. Priekšskatiet Web lappuses un izdrukājiet tās. Startējiet 
Internet Explorer, joslā Adrese ierakstiet tās Web lappuses URL, kura 
jādrukā, un nospiediet taustiņu Enter. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukas 
priekšskatījums. Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Drukāt. Šajā 
dialoglodziņā izdariet nepieciešamās izmaiņas un noklikšķiniet uz pogas 
Drukāt. 

4. uzdevums. Saglabājiet Web lappuses grafiku. Startējiet Internet 
Explorer, joslā Adrese ierakstiet URL adresi, kas jāatver, un nospiediet 
taustiņu Enter. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras lappusē esošās 
grafikas, noklikšķiniet uz Saglabāt attēlu kā. Atrodiet vietu, kur jāsaglabā 
attēls, un noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 
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Informācijas atrašana 
un izmantošana 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Meklēt nepieciešamo informāciju tīklā Web. 

 Izveidot sarakstu Mana izlase. 

 Izmantot un mainīt mapi Vēsture. 

Iedomājieties, ka esat sabiedrisko attiecību uzņēmuma “Ietekmes sfēra” 

vislielākā klienta “Valmieras kalnu atpūtas vieta” reklāmas speciālists. 

Drīzumā iestāsies starpsezonu periods, un jūs pētāt iespējas piedāvāt dažādus 

pakalpojumus uzņēmēju un atpūtnieku piesaistīšanai. Internetā jūs meklējat 

pašreizējās tendences tūrisma nozarē, cenas un sarakstus. Microsoft
®

 Internet 

Explorer 5 piedāvā dažādus rīkus, kas palīdz atrast un saglabāt saites, kuras ved 

uz informāciju internetā. Ja atrodat noderīgas Web vietas, varat izveidot vietu 

sarakstu kā uzziņas līdzekli. 

Šajā nodarbībā uzzināsit, kā informācijas meklēšanai tīklā Web izmantot 

pārlūkprogrammu Internet Explorer. Iemācīsities izveidot, izmantot un 

pārvaldīt Web vietu izlases sarakstu. Uzzināsit arī to, kā Internet Explorer 

reģistrē apmeklētās interneta adreses. Visbeidzot iemācīsities, kā izmantot 

Internet Explorer vēstures piedāvātās iespējas. 

Meklēšana internetā 

Internetā atrodas ļoti daudz dokumentu, tāpēc nereti, lai atrastu konkrētu 

informāciju, ir nepieciešama palīdzība. Ar pārlūkprogrammu Internet Explorer 

atrast nepieciešamo informāciju tīklā Web ir vienkārši. Informāciju tajā var 

meklēt, izmantojot Internet Explorer joslu Adrese vai arī rīkjoslā noklikšķinot 

uz pogas Meklēt, kas atver meklēšanas palīga rūti Meklēt. 

2. NODARBĪBA 
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Meklēšanas palīgs ir rīks, kas palīdz atrast nepieciešamo informāciju internetā. 

Varat meklēt pēc noteikta vārda vai arī meklēt vārdu noteiktas kategorijas 

ietvaros. Meklēšana pēc kategorijas samazina apstrādājamās informācijas 

apjomu. Pēc tam, kad esat ierakstījis meklējamo vārdu un noklikšķinājis uz 

pogas Search, meklēšanas palīgs atver sarakstu ar saitēm uz Web lappusēm, 

kurās ir informācija par meklējamo vārdu. Lai apskatītu informāciju, 

noklikšķiniet uz kādas saites. 

 Meklēšanas palīgs piedāvā arī opciju meklēšanā izmantot meklētājprogrammu. 

Meklētājprogramma ir Web rīks, kas izveidots, lai internetā meklētu 

informāciju pēc noteiktiem vārdiem (saukti arī par atslēgvārdiem) vai pārlūkot 

tēmas, kas sakārtotas pa grupām. Citas meklētājprogrammas var apskatīt rūtī 

Meklēt, noklikšķinot uz lejupvērstās bultiņas pa labi no pogas Nākamais. 

Kad esat izvēlējies meklēšanas programmu, varat ierakstīt atslēgvārdu vai arī, 

lai sašaurinātu meklēšanu, noklikšķināt uz tēmu grupām. Jo vairāk meklēšanas 

kritēriju pievienosit, jo lielāka būs iespēja, ka atradīsit tieši meklēto 

informāciju. 
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Padoms 

Ja izmantojat meklētājprogrammu, tad, meklēšanas tekstlodziņā starp 

vārdiem ierakstot pluszīmi, var meklēt vairākus terminus. Piemēram, lai 

atrastu Web vietas par kalniem un atpūtas vietām, meklēšanas tekstlodziņā 

ievadiet vārdus kalni+atpūta. Ja jāmeklē frāze, ierakstiet to pēdiņās. 

Piemēram, lai atrastu Web vietas par viesnīcām, kuru cenā ir iekļautas arī 

brokastis, ierakstiet “viesnīca un brokastis”. Parasti meklētājprogrammās ir 

lappuse, kurā aprakstīti internetā izmantojami meklēšanas padomi un 

metodes. 

Web vietu meklēšanai var izmantot arī joslu Adrese. Internet Explorer piedāvā 

vienu galveno joslas Adrese meklēšanas līdzekli: automātisko meklēšanu (šis 

līdzeklis latviešu valodā nav pieejams). Automātiskās meklēšanas līdzeklis 

meklē Web lappuses pēc lietotāja ievadītā vārda vai frāzes. Joslā Adrese 

ierakstiet go, find vai ?, pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, ierakstiet 

meklējamo vārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter. Tiks atvērta 

automātiskās meklēšanas Web lappuse, kur būs redzams hipersaišu saraksts, 

kas ved uz Web vietām. Zem katras Web vietas nosaukuma sniegts īss apraksts. 

Piemēram, ierakstiet go fish, lai atrastu informāciju, kas saistīta ar zivīm. 

Automātiskās meklēšanas Web lappusē tiks parādītas hipersaites uz Web 

vietām, kas saistītas ar zivīm. Kad esat izlasījis Web vietu aprakstus, 

noklikšķiniet uz vispiemērotākās hipersaites. Pārlūkprogramma Internet 

Explorer atvērs izvēlēto Web vietu. 

Meklējot informāciju savam klientam, varat izmantot automātiskās meklēšanas 

līdzekli. 

Meklēšanas palīga atvēršana 

Šajā uzdevumā pārlūkprogrammā Internet Explorer jāatver meklēšanas palīga 

rūts Meklēt un jāmaina tās izmēri. 

1 Startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer. 

2 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Meklēt. 

Tiek atvērta rūts Meklēt. 

3 Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas Meklēt rīkjoslā. 

Rūts Meklēt tiek aizvērta. 

4 Noklikšķiniet uz pogas Meklēt, pēc tam novietojiet peles rādītāju uz 

rūts Meklēt labās malas. 

Peles rādītājs pārvēršas par horizontālu divpusēju bultiņu. 

Var tikt parādīts dialoglodziņš 

Automātiskā pabeigšana, 

kurā tiek uzdots jautājums, 

vai vēlaties, lai atslēgvārdu 

ievades laikā meklēšanas 

palīgs parāda iepriekš 

meklētos līdzīgos vārdus. 

Noklikšķiniet uz Jā. 
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5 Velciet rūts Meklēt labo malu pa labi. Rūts kļūst platāka, kā 

parādīts attēlā. 

 

6 Velciet rūts Meklēt labo malu pa kreisi, līdz tā atgūst sākotnējos 

izmērus. 

Rūts Meklēt kļūst šaurāka. 

7 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt rūts Meklēt augšējā labajā stūrī. 

Rūts Meklēt tiek aizvērta. 

Web vietas meklēšana 

Šajā uzdevumā, izmantojot rīku Meklēšanas palīgs, ātri jāatrod vārds lidosta. 

1 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Meklēt. 

Tiek atvērta meklēšanas palīga rūts Meklēt. 

2 Ierakstiet lidosta tekstlodziņā Find A Web Page Containing 

(meklēšanas palīga interfeiss latviski ir iztulkots tikai daļēji). 

Tas nozīmē, ka tiks meklētas Web vietas, kurās ir vārds lidosta. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Search. 

Tiek veikta meklēšana. Rūtī Meklēt tiek parādītas saites uz 

kategorijām un Web lappusēm, kurās ir meklēšanas kritērijam 

atbilstoša informācija. 

Meklēšanu var sākt arī, 

nospiežot taustiņu Enter pēc 

tam, kad ir ierakstīts vārds. 
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4 Noklikšķiniet uz kādas saites rūtī Meklēt. Internet Explorer ekrāna 

daļā tiek atvērta meklēšanas kritērijam atbilstoša Web lappuse. 

 

5 Rūtī Meklēt noklikšķiniet uz pogas Jauns.  

 Meklēšanas palīgs var sākt jaunu meklēšanu. 

6 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Meklēt. 

 Meklēšanas palīga rūts Meklēt tiek aizvērta. 

Individuālas meklētājprogrammas izvēle 

Internetā nepieciešamos dokumentus var atrast, izmantojot vairākas 

meklētājprogrammas (piemēram, Yahoo, HotBot un AltaVista). Ar laiku 

sapratīsit, kura ir jums vispiemērotākā. Pārlūkprogramma Internet Explorer ļauj 

izvēlēties jums piemērotāko meklētājprogrammu. 

Meklētājprogrammas izvēle 

Šajā uzdevumā jāsameklē informācija par restorāniem, pēc tam jāizvēlas cita 

meklētājprogramma un atkal jāsameklē informācija par šo pašu jautājumu. 

 

1 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Meklēt. 

Tiek atvērta rūts Meklēt. 

2 Ierakstiet restorāni tekstlodziņā Find A Web Page Containing un 

noklikšķiniet uz Search. 

Rūtī tiek parādīts saraksts ar Web vietu saitēm, kas attiecas uz 

vārdu restorāni. 

Ja noklikšķinājāt uz citas 

hipersaites, ekrāns 

izskatīsies savādāk. 

Izvēlieties 

meklētājprogrammu. 

Ja noklikšķināt tikai uz pogas 

Nākamais, nevis lejupejošās 

bultiņas, sarakstā esošā 

nākamā meklētājprogramma 

arī meklēs informāciju par 

restorāniem.  
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3 Rūtī Meklēt noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pa labi no pogas 

Nākamais. 

Tiek atvērts meklētājprogrammu saraksts. 

4 Noklikšķiniet uz Yahoo!. 

Meklētājprogramma Yahoo! parāda jaunu sarakstu ar Web vietu 

saitēm, kurās ir runāts par restorāniem. 

5 Noklikšķiniet uz pogas Jauns. 

Varat sākt jaunu meklēšanu. 

Padoms 

Meklētājprogrammu secību un saraksta saturu var mainīt, rūtī Meklēt 

noklikšķinot uz pogas Pielāgot. Tiek atvērts logs Customize Search 

Settings, un sadaļā Find A Web Page ir redzams meklētājprogrammu 

saraksts. Saraksta lodziņā noklikšķiniet uz meklētājprogrammas un pēc 

tam, izmantojot augšupvērstās vai lejupvērstās bultiņas pogu, pārvietojiet 

meklētājprogrammu uz citu vietu sarakstā. Meklētājprogrammu sarakstu var 

mainīt, atzīmējot vai notīrot uz izvēles rūtiņu pa kreisi no atbilstošās 

meklētājprogrammas. Kad izmaiņas esat izdarījis, noklikšķiniet uz OK. 

Kategorijas izvēle meklēšanas sašaurināšanai 

Šajā uzdevumā meklēšanas palīga rūtī Meklēt jāatlasa dažādas kategorijas, lai 

sašaurinātu meklēšanu. 

 

1 Noklikšķiniet uz opcijas Find A Business. 

Tiks veikta meklēšana, kas saistīta ar uzņēmumiem un 

organizācijām (šī iespēja attiecas uz ASV uzņēmumiem). 

2 Tekstlodziņā Business ierakstiet Microsoft, tekstlodziņā City 

ierakstiet Redmond, bet tekstlodziņā State/Province ierakstiet WA 

un noklikšķiniet pogas Search.  

 Meklēšanas palīgs parāda saišu sarakstu, kas attiecas uz 

korporāciju Microsoft. 

3 Ritiniet uz leju sarakstu un noklikšķiniet uz kādas no korporācijas 

Microsoft saitēm. 

Tiek atvērta Web lappuse, kurā ir informācija par Microsoft. 

4 Rūtī Meklēt noklikšķiniet uz pogas Jauns un pēc tam uz 

kategorijas Look up a word radiopogas. 

Tiek atvērta kategorijai atbilstoša sadaļa 

Jūs varat izvēlēties citu 

meklētājprogrammu, lai 

veiktu to pašu meklēšanu, 

rūtī Meklēt noklikšķinot uz 

pogas Nākamais. 
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5 Noklikšķiniet uz tekstlodziņa Look in lejupejošā saraksta un atlasiet 

opciju Encyclopedia. 

Tagad meklēšanu pārraudzīs enciklopēdija Encarta. 

6 Tekstlodziņā Find information on ierakstiet vārdu elephants (tiek 

meklēti vārdi tikai angļu valodā) un noklikšķiniet uz Search. 

Encarta meklē šķirkļus par ziloņiem un meklēšanas rezultātus 

parāda ekrānā. 

7 Noklikšķiniet uz saites Elephant. 

Tiek atvērta Encarta Web lappuse, kurā ir fakti par ziloņiem. 

8 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Meklēt. 

Rūts Meklēt tiek aizvērta. 

Automātiskās meklēšanas izmantošana 

Šajā uzdevumā ar automātiskās meklēšanas līdzekļa palīdzību jāatrod Web 

lappuses, kurās ir vārds boeing (latviski šī funkcionalitāte nav pieejama). 

1 Noklikšķiniet uz joslas Adrese. 

Internet Explorer atlasa pašreizējo tekstu. 

2 Ierakstiet go boeing un nospiediet Enter. 

Tiek atvērta automātiskās meklēšanas Web lappuse, kurā ir 

uzskaitītas hipersaites uz Web vietām, kas attiecas uz vārdu . 

3 Lai atvērtu Web vietas, kas saistītas ar meklējamo vārdu, 

noklikšķiniet uz jebkuras hipersaites automātiskās meklēšanas 

Web lappusē. 

Pārlūkprogramma Internet Explorer atver to Web vietu, uz kuras 

hipersaites noklikšķināts. 

Saraksta Mana izlase izveide 

Saraksts Mana izlase ir izveidota izvēlne, kurā ir apkopotas Web lappušu 

saīsnes. Sarakstā Mana izlase ir vismaz piecas mapes (iespējams, ka sarakstā 

Mana izlase ir vēl vairāk mapju, ja tās ir izveidotas iepriekšējās Internet 

Explorer vai Windows versijās). Piemēram, sarakstā ir mapes Kanāli (šajā 

mapē ir kanāli vai Web vietas, kas saskaņā ar atjaunināšanas grafiku datoram 

piegādā jaunāko informāciju), Importētas grāmatzīmes (šajā mapē ir 

grāmatzīmes, kuras, iespējams, ir izveidotas citās pārlūkprogrammās pirms 

Internet Explorer 5 instalēšanas), Saites, Multivide un Programmatūras 

atjauninājumi. 

Sarakstā Mana izlase var saglabāt saites uz jebkuru Web lappusi. 

Visvienkāršāk saiti var pievienot, atverot Web lappusi pārlūkprogrammā un pēc 

tam pievienojot šo lappusi sarakstam Mana izlase. 

Turklāt sarakstam Mana izlase var pievienot saites ne tikai uz Web lappusēm, 

bet arī uz lokālajiem resursiem (piemēram, sava cietā diska diskdzini vai 

regulāri izmantojamiem failiem un mapēm). Pēc kāda lokālā resursa 



VI - 2.8 Datorzinību pamati 

pievienošanas sarakstam Mana izlase to var ātri atvērt, vienkārši noklikšķinot 

uz resursa saites sarakstā Mana izlase. Lai apskatītu sarakstu Mana izlase, 

rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Mana izlase. Pārlūkprogrammas Internet 

Explorer loga kreisajā pusē tiek atvērta rūts Mana izlase. 

Atvērtās Web lappuses pievienošana sarakstam 

Mana izlase 

Šajā uzdevumā sarakstam Mana izlase jāpievieno korporācijas Microsoft 

mājas lapa. 

1 Noklikšķiniet uz joslas Adrese, ierakstiet www.miscrosoft.com un 

nospiediet Enter. 

Tiek atvērta korporācijas Microsoft mājas lapa. 

2 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Mana izlase. 

Tiek atvērta rūts Mana izlase. 

3 Rūtī Mana izlase noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Pievienošana Manai izlasei, kā parādīts 

attēlā. 

 

Padoms 

Lai pievienotu kādu saiti sarakstam Mana izlase, var izmantot arī izvēlņu 

joslu. Atveriet Web lappusi. Izvēlnē Mana izlase noklikšķiniet uz Pievienot 

mapei Mana izlase, pēc tam uz Labi. 
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4 Dialoglodziņā Pievienošana Manai izlasei noklikšķiniet uz Labi. 

Sarakstā Mana izlase tagad ir iekļauta korporācijas Microsoft 

mājas lapa, kā parādīts attēlā. 

 

5 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Mana izlase. 

Rūts Mana izlase tiek aizvērta. 

Darbvirsmas pievienošana sarakstam Mana izlase 

Šajā uzdevumā sarakstam Mana izlase jāpievieno darbvirsma. 

 

1 Noklikšķiniet uz joslas Adrese lejupejošās bultiņas, sarakstā 

atlasiet Desktop (Darbvirsma) un nospiediet Enter. 

Atsevišķā logā tiek parādīts darbvirsmas saturs. 

2 Izvēlnē Mana izlase noklikšķiniet uz Pievienot mapei Mana 

izlase. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Pievienošana Manai izlasei. 

3 Dialoglodziņā Pievienošana Manai izlasei noklikšķiniet uz Labi. 

Darbvirsma tiek pievienota sarakstam Mana izlase. 

4 Lai atvērtu iepriekš skatīto Web lappusi, noklikšķiniet uz pogas 

Atpakaļ. 
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5 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Mana izlase. 

Tiek atvērta rūts Mana izlase. Sarakstam Mana izlase tagad ir 

pievienota saite uz darbvirsmu. 

 

6 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Mana izlase. 

Rūts Mana izlase tiek aizvērta. 

Mapes Vēsture izmantošana 

Pēc sešām stundām jūs beidzat internetā meklēt informāciju, kas nepieciešama 

Valmieras kalnu atpūtas vietas projektam. Tikai tagad jūs atceraties, ka 

sarakstam Mana izlase aizmirsāt pievienot dažas noderīgas Web vietas. Jūs 

nopūšaties un cenšaties atcerēties vismaz kādu uzvedinošu frāzi. Par laimi, 

garām iet jūsu kolēģis un pamana jūsu bēdas. Kad viņam sākat skaidrot jūsu 

raižu iemeslu, kolēģis jūs pārtrauc pusvārdā un jautā, vai esat ieskatījies mapē 

Vēsture. 

Pārlūkprogramma Internet Explorer automātiski reģistrē katras interneta 

pārlūkošanas reizes vēsturi. Šis reģistrs atrodas mapē Vēsture, kurā ir saites uz 

katru jūsu apmeklēto Web vietu internetā. Mapē Vēsture glabājas arī citi fakti, 

piemēram, Web lappuses apmeklējuma diena. 

Lai apskatītu mapē Vēsture esošo informāciju, rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas 

Vēsture. Ekrāna kreisajā pusē tiek atvērta rūts Vēsture ar opciju Meklēt; 

noklikšķiniet uz šīs pogas, parādītajā lodziņā ierakstiet meklējamo vārdu, un 

pārlūkprogramma atradīs apmeklēto Web vietu. 

Ja noklikšķināt uz saites no 

saraksta Mana izlase, 

pārlūkprogramma Internet 

Explorer atver izvēlēto Web 

lappusi. 
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Varat norādīt, cik ilgi pārlūkprogrammai Internet Explorer informācija par 

apmeklētajām vietām jāglabā mapē Vēsture. Pēc noklusējuma mapē Vēsture 

tiek glabātas saites uz visām Web vietām, kas apmeklētas pēdējo 20 dienu 

laikā. Pēc 20 dienām šī informācija tiek dzēsta. Lai kontrole būtu vēl rūpīgāka, 

arī pats lietotājs var izdzēst mapē Vēsture saglabātās saites. Microsoft visu 

saišu dzēšanu no mapes Vēsture sauc par vēstures tīrīšanu. 

Vēstures apskate 

Noklikšķinot uz vienas pogas, jūs varat apskatīt visu apmeklēto interneta vietu 

vēsturi. Šajā uzdevumā jāapskata informācija mapē Vēsture.  

1 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Vēsture. 

Tiek parādīta rūts Vēsture. 

2 Rūtī Vēsture noklikšķiniet uz pogas Meklēt. 

Tiek atvērts tekstlodziņš Meklēt. 

3 Tekstlodziņā Meklēt ierakstiet Valmiera un noklikšķiniet uz Meklēt 

tūlīt. 

Atveras saraksts ar Web vietām, kurās ir vārds Valmiera. 

4 Noklikšķiniet uz pogas Skats. 

Atveras nolaižamais saraksts. 

5 Noklikšķiniet uz opcijas Pēc datuma. 

Tiek atvērts mapju saraksts, kurās atrodamas šodien atvērtās Web 

vietas.  

Šī uzdevuma nosacījumi 

paredz, ka nodarbības dienā 

ir apmeklēta Valmieras kalnu 

atpūtas vietas mājas lapa. 

Vispirms noklikšķiniet uz 

mapes, lai atvērtu saišu 

sarakstu, bet pēc tam 

noklikšķiniet uz vajadzīgās 

saites, lai apskatītu pēdējo 

apmeklēto Web lappusi. 
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6 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Vēsture. 

Rūts Vēsture tiek aizvērta. 

Vēstures iestatījumu konfigurēšana 

Varat mainīt laika periodu, cik ilgi pārlūkprogrammai Internet Explorer jāglabā 

informācija par apmeklētajām Web vietām. Šajā uzdevumā jākonfigurē mapes 

Vēsture iestatījumi. 

 

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Interneta opcijas, kā parādīts attēlā. 

 

2 Zīmnes Vispārīgi sadaļā Vēsture veiciet dubultklikšķi uz skaitļa 

tekstlodziņā Cik dienas glabāt apmeklēto lappušu vēsturi. 

Tekstlodziņā redzamais skaitlis tiek atlasīts. 

3 Ierakstiet skaitli 30. 

 Iestatījums tiek mainīts uz 30 dienām. 
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4 Tekstlodziņā dzēsiet vērtību 30, ierakstiet 20 un noklikšķiniet uz 

Labi. 

Iestatījums tiek atkal nomainīts uz 20 dienām, un dialoglodziņš 

Interneta opcijas tiek aizvērts. 

Mapes Vēsture tīrīšana 

Mapi Vēsture var iztukšot vai “iztīrīt” arī pats lietotājs. Šajā uzdevumā jāiztīra 

informācija mapē Vēsture.  

 

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

2 Zīmnes Vispārīgi sadaļā Vēsture noklikšķiniet uz pogas Notīrīt 

vēsturi. 

Tiek atvērts ziņojumlodziņš ar jautājumu, vai vēlaties izdzēst visus 

ierakstus mapē Vēsture. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Informācija mapē Vēsture tiek izdzēsta. 

4 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 

5 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Vēsture. 

Rūts Vēsture tagad ir tukša. 

6 Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas Vēsture. 

Rūts Vēsture tiek aizvērta. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā apguvāt pamatdarbības informācijas meklēšanai internetā, Web 

vietu izlases saraksta izveidei, nesen apmeklēto Web vietu vēstures 

apskatīšanai un pārlūkprogrammas Internet Explorer vēstures līdzekļa 

pārraudzībai. 

 
Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt Internet Explorer ekrāna augšējā 

labajā stūrī, lai aizvērtu pārlūkprogrammu. 
Ja neturpināt nodarbības: 

 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt Internet Explorer ekrāna augšējā 

labajā stūrī, lai aizvērtu pārlūkprogrammu. 
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Pārbaudes jautājumi 

1 Kāds rīks jāizmanto, lai tīklā Web varētu atrast nepieciešamo 

informāciju? 

2 Kā tīklā Web var atrast informāciju par vairākiem jautājumiem 

vienlaikus? 

3 Kā darbojas hipersaites? 

4 Cik ilgi saskaņā ar noklusējuma iestatījumu mapē Vēsture tiek 

glabāta informācija? 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Pārlūkprogrammas Internet Explorer rīkjoslā noklikšķiniet uz 

pogas Meklēt. Rūtī Meklēt ierakstiet google un noklikšķiniet uz Search. 

Izmantojot Google meklētājprogrammu, izmēģiniet dažādus meklēšanas 
paņēmienus internetā. 
2. uzdevums. Izveidojiet jaunu mapi sarakstā Mana izlase. Piemēram, 
mapi, kur tiktu apkopotas to draugu mājas lapas, kuriem ir pašiem savas 
Web vietas, vai arī mapi ar saitēm uz labākajām interneta grāmatnīcām. 
Pēc tam jaunajai mapei pievienojiet saites.  
3. uzdevums. Ja sarakstā Mana izlase ir vairākas saites, mēģiniet 
klikšķināt uz tām un pārvietot sarakstā uz augšu vai uz leju. Visbiežāk 
apmeklēto Web vietu saites novietojiet saraksta sākumā. 
4. uzdevums. Izmantojot vēstures mapi, apskatiet, kādas Web vietas 
šodien esat apmeklējis.  
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Drošības pasākumi 
internetā 

Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Pielāgot pārlūkprogrammas Internet Explorer drošības iestatījumus. 

  Iestatīt satura reitingu nosacījumus. 

Tā kā jūs un jūsu kolēģi sabiedrisko attiecību uzņēmumā ―Ietekmes sfēra‖ esat 

strādājuši ar klientiem un veidojuši viņu interneta mārketinga kampaņas, jūs 

zināt, ka klienti bieži jautā par drošību. Klienti īpaši uztraucas par informācijas 

lejupielādi no interneta, kas varētu sabojāt viņu datoros glabātos datus. Vēl 

klientiem dara raizes drošības jautājumi, kas ir saistīti ar piekļuves kontroli 

Web vietām atkarībā no tajās glabātās informācijas. Visbeidzot klienti vēlas 

zināt, kā internetā droši un vienkārši pārraidīt privātu informāciju (piemēram, 

kredītkaršu datus). Šie jautājumi ir svarīgi gan uzņēmuma ―Ietekmes sfēra‖ 

darbiniekiem, gan viņu klientiem. Pārlūkprogramma Microsoft
®

 Internet 

Explorer šo jautājumu risina ar rīka Satura padomnieks palīdzību, piedāvājot 

drošības zonas un kontroli, kas ierobežotu internetā iekļautas sensitīvas 

informācijas publiskošanu. 

Šajā nodarbībā izpētīsit pārlūkprogrammas Internet Explorer drošības zonas, lai 

redzētu, kā tās palīdz pārraudzīt Web vietas. Iemācīsities arī aktivizēt Internet 

Explorer rīku Satura padomnieks. 

Internet Explorer drošības iestatījumu 

pielāgošana 

Drošība internetā ir aktuāls jautājums, un tam ir iemesls. Lai palīdzētu aizsargāt 

informāciju, gan interneta satura sniedzējiem, gan Web lappušu apmeklētājiem 

ir jāzina ar drošību saistītās problēmas. Neviens interneta lietotājs nevēlas 

lejupielādēt informāciju, kas var bojāt datorā saglabātos datus. Lai palīdzētu 

kontrolēt no interneta lejupielādējamās informācijas saturu, pārlūkprogrammā 

Internet Explorer var noteikt drošības zonas. Drošības zonas palīdz pieņemt, 

pārraudzīt vai noraidīt Web lappusēs saglabāto informāciju ar noteiktu saturu. 

Drošības zonu izmantošana ir divpakāpju process. Pirmkārt, Web lappuses tiek 

sagrupētas zonās; otrkārt, katrai zonai tiek piemērots drošības līmenis. 

Lappuses tiek sagrupētas šādās zonās: Lokālais iekštīkls, Uzticamās vietas, 

Aizliegtās vietas un Internets. Pēc tam katrai zonai var piešķirt drošības 

līmeni. Ir augsts, vidējs, vidējs–zems un zems drošības līmenis. 

3. NODARBĪBA 
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Noklusējuma drošības zonas 

Zona Apraksts Drošība 

Lokālais 

iekštīkls 

Parasti tajā tiek iekļauti resursi, kas 

ir uzņēmuma iekšējā tīkla (jeb 

iekštīkla) daļa.  

Vidēja 

Uzticamās 

vietas 

Tiek iekļautas Web vietas, kurās 

esošā informācija ir uzskatāma par 

drošu, piemēram, oficiālā Microsoft 

lejupielādes Web vieta. 

Zema 

Aizliegtās 

vietas 

Tiek iekļautas neuzticamas vietas. 

Šajā zonā tiek iekļautas Web vietas, 

ja nav pārliecības, vai, 

lejupielādējot vai atverot failus no 

šīm vietām, netiks bojāts dators vai 

tajā saglabātā informācija. 

Augsta 

Internets Attiecas uz visiem failiem, kas 

neglabājas datorā, iekštīklā vai 

nepieder citai zonai. Lielākā daļa 

Web lappušu ietilpst interneta zonas 

kategorijā. 

Vidēja 

Piešķirot drošības līmeni, jūs nosakāt, kāda veida saturu ir atļauts lejupielādēt 

no Web lappusēm. Būtībā drošības līmeņi nosaka, kā jārīkojas 

pārlūkprogrammai Internet Explorer, ja tā saskaras ar Web lappusi, kuras 

komponents vai papildu līdzeklis varētu bojāt datorā esošos datus. 

Atcerieties — paziņojums, ka saturs Web lappusē var radīt kaitējumu, vēl 

nenozīmē, ka tas ir kādā veidā slikts vai noziedzīgs. Tas tikai nozīmē, ka 

noteikta veida Web lappusēs esošais saturs, piemēram, ActiveX vadīklas (sīki, 

Web lappusē iegulti komponenti, kas tiek palaisti jūsu datorā), var nodarīt 

kaitējumu, ja tāds ir bijis autora mērķis vai arī ja komponentu kvalitāte ir slikta. 

Drošības zonu izmantošana, kas neļauj lejupielādēt datorā, iespējams, kaitīgu 

saturu, neliecina par pārlieku piesardzību, bet gan par saprātību. 

Tālāk aprakstīts, kādas darbības ir paredzētas katrā drošības līmenī, ja 

pārlūkprogramma atrod iespējami kaitīgu Web lappuses komponentu. 

Ja atzīmējat izvēles rūtiņu 

Vienmēr uzticēties saturam 

no (avota nosaukums), 

pārlūkprogramma vienmēr 

pieņems informāciju no šī 

avota. 
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 Augsta drošība: Internet Explorer bloķē jebkāda iespējami 

kaitīga satura vai procesu lejupielādi datorā. Pārlūkprogramma 

parāda ziņojumlodziņu, kurā teikts, ka informācija var netikt 

parādīta pareizi augsta drošības līmeņa iestatījumu dēļ. 

 

 Vidēja drošība: kā parādīts attēlā, atverot vietu, kas cenšas 

lejupielādēt informāciju datora cietajā diskā, pārlūkprogramma 

Internet Explorer parāda dialoglodziņu Drošības brīdinājums. Šo 

dialoglodziņu izmanto, lai turpinātu satura lejupielādi. 

 

 Zema drošība: pārlūkprogramma Internet Explorer ignorē un 

atver jebkuru iespējami kaitīgu saturu, neparādot 

dialoglodziņu, kurā lietotājs tiktu brīdināts par Web lappusē 

esošu iespējami kaitīgu saturu. 

 Vidēji zema drošība: Internet Explorer piedāvā iespēju noteikt, 

kāda veida informāciju drīkst lejupielādēt. (Microsoft šo opciju 

iesaka izmantot tikai pieredzējušiem lietotājiem.) 
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Drošības zonas un drošības līmeņa 

salīdzinājums 

Drošības zona ir grupa, uz kuru ir attiecināma konkrēta Web lappuse; ir šādas 

zonas: Lokālais iekštīkls, Uzticamās vietas, Aizliegtās vietas un Internets. 

Drošības līmenis nosaka to, vai drošības zonās ietilpstošajām Web lappusēm 

piemērot augsta, vidēja, zema vai vidēji zema līmeņa piesardzības pasākumus. 

Lai izmantotu drošības zonas un drošības līmeņus, dialoglodziņā Interneta 

opcijas noklikšķiniet uz zīmnes Drošība, kā parādīts attēlā. 
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Drošības zonu apskate 

Šajā uzdevumā ir jāapskata pārlūkprogrammā Internet Explorer pieejamās 

drošības zonas. 

1 Startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer. 

2 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

3 Dialoglodziņā Interneta opcijas noklikšķiniet uz zīmnes Drošība. 

Zona Internets ir atlasīta pēc noklusējuma, un dialoglodziņa 

apakšējā daļā tiek rādīts drošības līmenis Vidējs. 

4 Noklikšķiniet uz Uzticamās vietas. 

Zīmnē Drošība ir redzama informācija par zonu Uzticamās vietas, 

un dialoglodziņa apakšējā daļā pēc noklusējuma ir dots drošības 

līmenis Zems. 

5 Noklikšķiniet uz Aizliegtās vietas. 

Zīmnē Drošība ir redzama informācija par zonu Aizliegtās vietas, 

un dialoglodziņa apakšējā daļā pēc noklusējuma ir dots drošības 

līmenis Augsts. 

6 Noklikšķiniet uz Lokālais iekštīkls. 

Zīmnē Drošība ir redzama informācija par zonu Lokālais iekštīkls, 

un dialoglodziņa apakšējā daļā pēc noklusējuma ir atlasīts drošības 

līmenis Vidējs. 

7 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 

Zonas drošības līmeņa nomaiņa 

Šajā uzdevumā zonai Internets jāmaina drošības līmenis, lai tas būtu Augsts, 

un pēc tam šai pašai zonai jāatjauno noklusējuma drošības līmenis —Vidējs. 

Padoms 

Zīmnes Drošība drošības līmeņa skalā atlasot līmeni Vidējs-zems, var 

izveidot pielāgotus drošības iestatījumus. Ja pietiekami labi nepārzināt, 

piemēram, ActiveX vadīklas, Java sīklietotnes, skriptošanu un citus 

interneta procesus, pārlūkprogrammā Internet Explorer izmantojiet tikai 

drošības līmeni Augsts, Vidējs vai Zems.  

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

2 Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

3 Noklikšķiniet uz zīmnes Drošība. 
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4 Pārvietojiet slīdni skalā par vienu līmeni augstāk un noklikšķiniet uz 

Lietot. 

Drošības līmenis zonai Internets tiek mainīts no drošības līmeņa 

Vidējs uz Augsts. 

5 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Visām Web lappusēm, kas atrodas zonā Internets, tiks piemēroti 

drošības līmeņa Augsts piesardzības pasākumi. 

6 Joslā Adrese ierakstiet www.msnbc.miscrosoft.com un nospiediet 

taustiņu Enter. 

Pārlūkprogramma Internet Explorer mēģina atvērt MSNBC Web 

lappusi un pēc tam parāda ziņojumlodziņu, kas informē, ka esošie 

drošības iestatījumi neļauj izmantot ActiveX vadīklas, tāpēc šī 

lappuse var netikt parādīta pareizi. 

7 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Internet Explorer lejupielādē MSNBC Web lappusi bez nedrošā 

satura. 

8 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

9 Noklikšķiniet uz zīmnes Drošība. 

10 Noklikšķiniet uz pogas Noklusējuma līmenis, pēc tam uz Lietot un 

tad noklikšķiniet uz Labi. 

Zonai Internets tiek atkal piešķirts drošības līmenis Vidējs. 

11 Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. 

Internet Explorer atver dialoglodziņu Brīdinājums par drošību, 

kurā teikts, ka vieta mēģina lejupielādēt saturu datora cietajā diskā. 

12 Noklikšķiniet uz Jā, lai norādītu, ka šī vieta ir uzticama. 

Internet Explorer lejupielādē MSNBC saturu datora cietajā diskā. 

Web lappušu piesaiste drošības zonām 

Katrai drošības zonai var ne tikai noteikt drošības līmeni; atsevišķas Web 

lappuses var arī piesaistīt zonām Uzticamās vietas un Aizliegtās vietas. Par 

Web lappušu un resursu piesaisti zonai Lokālais iekštīkls ir atbildīgs sistēmas 

administrators. Pārējās Web lappuses tiek iekļautas zonā Internets, kas 

nozīmē, ka internetā skatītajām Web lappusēm pēc noklusējuma tiek piemēroti 

drošības līmeņa Vidējs iestatījumi. Ja Web lappuses vēlaties pievienot zonai 

Uzticamās vietas vai Aizliegtās vietas, jums pašam šīs lappuses jāpiesaista 

attiecīgajai zonai. 
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Padoms 

Zonai Internets Web vietas pievienot nevar, jo tajā jau ir iekļauti visi tie 

dokumenti (izņemot dokumentus, kas tiek glabāti datorā), kas nepieder 

nevienai citai zonai. Web lappuse jāpiesaista zonai Uzticamās vietas, ja 

vēlaties izmantot šajā Web vietā iekļautas jaudīgas lietojumprogrammas un 

dialoglodziņa Drošības brīdinājums parādīšana jūs tikai traucētu. 

Zonā Uzticamās vietas un Aizliegtās vietas var izdarīt izmaiņas, Web vietu 

sarakstam pievienojot vai no tā izņemot atsevišķas vietas. 

 

Padoms 

Dialoglodziņš Uzticamās vietas piedāvā opciju uzticamajām vietām 

izmantot HTTPS protokolu (HTTPS ir HTTP protokola drošāka versija). Ja 

zonai Uzticamās vietas jāpievieno Web lappuses, kuras neizmanto HTTPS 

protokolu, notīriet izvēles rūtiņu Pieprasīt servera verifikāciju (https:) 

visām šīs zonas vietām. 
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Web lappušu pievienošana drošības zonai un 

izņemšana no tās 

Šajā uzdevumā zonai Uzticamās vietas jāpievieno korporācijas Microsoft Web 

vieta. Pirms dialoglodziņa Uzticamās vietas aizvēršanas šī Web vieta no zonas 

Uzticamās vietas jāizņem. 

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

2 Noklikšķiniet uz zīmnes Drošība. 

3 Noklikšķiniet uz Uzticamās vietas. 

Dialoglodziņa zīmnes Drošība apakšējā daļā ir redzams zonas 

Uzticamās vietas drošības līmenis. 

4 Noklikšķiniet uz pogas Vietas. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Uzticamās vietas. 

5 Notīriet izvēles rūtiņu Pieprasīt servera verifikāciju (https:) 

visām šīs zonas vietām. 

Šī opcija tiek izslēgta. 

6 Tekstlodziņā Pievienot Web vietu šai zonai ierakstiet 

www.microsoft.com un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

Tekstlodziņā Web vietas korporācijas Microsoft Web vieta tiek 

iekļauta sarakstā kā uzticama vieta. 

7 Tekstlodziņā Web vietas atlasiet ierakstu par Microsoft un 

noklikšķiniet uz pogas Noņemt. 

Ieraksts par Microsoft Web vietu tiek dzēsts, un šī vieta vairs netiek 

uzskatīta par uzticamu. 

8 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Uzticamās vietas tiek aizvērts. 

9 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 

Satura reitingu nosacījumu 

iestatīšana 

Uzņēmumā ―Ietekmes sfēra‖ klīst runas, ka daži darbinieki tīklu Web izmanto 

izklaidei, nevis savu darba pienākumu pildīšanai. Pārlūkprogramma Internet 

Explorer piedāvā iespēju izmantot rīku Satura padomnieks, kas palīdzētu 

kontrolēt, kādām vietām internetā lietotāji var piekļūt (šī līdzekļa interfeiss 

pagaidām nav tulkots latviski). 

Korporācija Microsoft sadarbībā ar Internet Content Rating Association on the 

Internet (ICRA), agrāk sauktu par Recretional Software Advisory Council 

(RSACi), piedāvā metodi, kuru izmantojot var ierobežot lietotājiem pieejamās 
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Web vietas. Parasti var noteikt Web lappusēs pieļaujamo līmeni attiecībā uz 

dzimumsakariem, kailumu, vardarbību un necenzētu valodu. Lai izmantotu 

Internet Explorer piedāvāto rīku Satura padomnieks, dialoglodziņā Interneta 

opcijas noklikšķiniet uz zīmnes Saturs. 

 

Lai iespējotu satura padomnieku, zīmnē Saturs noklikšķiniet uz pogas 

Iespējot. Pēc tam konfigurējiet Web vietās pieļaujamo informācijas līmeni 

attiecībā uz necenzētu valodu, kailumu, dzimumsakariem un vardarbību. Ja 

kādai Web lappusei pieļaujamais līmenis pārsniedz satura padomniekā 

noteikto, lappuse netiks atvērta.  Pēc noklusējuma satura padomniekā ir 

norādīti viskonservatīvākie (vispieļaujamākie) iestatījumi. Pēc šī līdzekļa 

ieslēgšanas šie iestatījumi ir jāpielāgo katra individuālajām vajadzībām. 

Konfigurējot satura padomnieka iestatījumus, jūs norādāt pieļaujamo 

necenzētas valodas, kailuma, dzimumsakaru un vardarbības līmeni Web vietu 

saturā. Reitingam ir pieci līmeņi, kur 0 nozīmē viskonservatīvāko līmeni, bet 

4 — visliberālāko līmeni. 
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Plašāku informāciju par Web lappušu reitingiem skatiet ICRA Web vietā 

(www.icra.org/about/).  

 

ICRA Web vietai var piekļūt 

arī, dialoglodziņa Content 

Advisor zīmnē Ratings 

noklikšķinot uz pogas More 

Info. 

http://www.icra.org/about/
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Lai konfigurētu reitinga līmeni, dialoglodziņā Content Advisor noklikšķiniet 

uz zīmnes Ratings, kā parādīts attēlā. 

 

Pagaidām reitinga līmeņu piešķiršana Web vietām nav obligāta. Citiem 

vārdiem, lai saņemtu novērtējumu un atbilstošu reitinga līmeni, Web vietām 

jāreģistrējas ICRA. Tā kā visas Web vietas nav reģistrētas, ir jāizvēlas, vai 

datora lietotāji drīkst piekļūt vietām, kuru satura reitinga līmenis nav noteikts. 

Lai iespējotu vai atiespējotu satura padomnieka funkcionalitāti un konfigurētu 

iestatījumus tajā, ir nepieciešama parole. Izvēlieties paroli, kuru ir viegli 

atcerēties. Ja aizmirstat paroli, apmeklējiet Microsoft Product Support Services 

Web vietu (www.microsoft.com/support) un, lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz 

norādīto tālruņa numuru.  

http://www.microsoft.com/support
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Satura padomnieka iespējošana 

Šajā uzdevumā jāizveido uzrauga parole un jāaktivizē pārlūkprogrammas 

Internet Explorer satura padomnieks, lai ierobežotu saturu, kas automātiski ir 

pieejams Web lietotājiem. 

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

2 Noklikšķiniet uz zīmnes Saturs. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Iespējot. 

 
Lai parādītos dialoglodziņš Create Supervisor Password (Internet Explorer 

6.0 versijā dialoglodziņu var atvērt, noklikšķinot uz pogas Create Password 

zīmnē General), dialoglodziņā Content Advisor noklikšķiniet uz pogas Labi. 

 

4 Tekstlodziņā Password ierakstiet paroli, nospiediet taustiņu Tab, 

tekstlodziņā Confirm Password vēlreiz ierakstiet paroli, pēc tam 

noklikšķiniet uz OK. 

Dialoglodziņš Create Supervisor Password tiek aizvērts, un 

atveras satura padomnieka trauksmes lodziņš, kas informē par to, 

ka satura padomnieks ir iespējots.  

5 Noklikšķiniet uz pogas OK. 

Satura padomnieka trauksmes lodziņš tiek aizvērts. 

6 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 

Uzrauga parole jāizveido tikai 

vienreiz, izņemot gadījumu, 

ja vēlaties to nomainīt. 
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Satura padomnieka iestatījumu konfigurācija 

Šajā uzdevumā dialoglodziņā Content Advisor jāmaina valodas reitinga 

līmenis uz Level 1: Mild Expletives, kurā tiek pieļauti vienkāršrunas vārdi.  

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

2 Noklikšķiniet uz zīmnes Saturs. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Settings, dialoglodziņā Supervisor 

Password Required ierakstiet paroli un noklikšķiniet uz OK. 

Zīmnē Ratings kategorija Language ir atlasīta pēc noklusējuma.  

4 Velciet slīdni uz nākamo atzīmēto līmeni. 

Zem slīdņa redzama frāze Level 1: Mild Expletives, un sadaļā 

Description ir paskaidrojošs teksts. 

5 Noklikšķiniet uz Apply, pēc tam uz OK. 

Kategorijai Language tiek iestatīts reitinga 1. līmenis, un 

dialoglodziņš Content Advisor tiek aizvērts. 

6 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 

Darbs ar Web vietām, kuru reitinga līmenis nav 

noteikts 

Šajā uzdevumā satura padomnieks jākonfigurē tā, lai lietotāji varētu atvērt Web 

vietas, kuru saturs nav novērtēts. 

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

2 Noklikšķiniet uz zīmnes Saturs. 

Tiek atvērta zīmne Saturs. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Iestatījumi, dialoglodziņā Supervisor 

Password Requiredierakstiet paroli un noklikšķiniet uz OK. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Content Advisor. 

4 Noklikšķiniet uz zīmnes General. 

5 Sadaļā User Options atzīmējiet izvēles rūtiņu Users Can See 

Sites That Have No Rating un pēc tam noklikšķiniet uz Apply. 

Lietotāji varēs atvērt arī Web vietas, kuru saturs nav novērtēts pēc 

reitinga skalas. 
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6 Notīriet to pašu izvēles rūtiņu un noklikšķiniet uz Apply. 

Tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi, un lietotāji vairs nevar atvērt 

Web vietas bez noteikta reitinga līmeņa. 

7 Noklikšķiniet uz pogas OK. 

Dialoglodziņš Content Advisor tiek aizvērts. 

8 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 

Uzrauga paroles nomaiņa 

Šajā uzdevumā jānomaina satura padomniekā esošā uzrauga parole. 

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

2 Noklikšķiniet uz zīmnes Saturs. 

3 Noklikšķiniet uz pogas Iestatījumi, dialoglodziņā Supervisor 

Password Required ierakstiet paroli un noklikšķiniet uz OK. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Content Advisor. 

4 Noklikšķiniet uz zīmnes General. 

5 Sadaļā Supervisor Password noklikšķiniet uz pogas Change 

Password. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Change Supervisor Password. 

6 Tekstlodziņā Old Password ierakstiet esošo paroli, pēc tam 

nospiediet taustiņu Tab. 

7 Tekstlodziņā New Password ierakstiet jauno paroli, pēc tam 

nospiediet taustiņu Tab. 

8 Tekstlodziņā Confirm New Password vēlreiz ierakstiet jauno paroli 

un tad noklikšķiniet uz OK. 

Tiek atvērts trauksmes lodziņš, kas informē, ka parole ir veiksmīgi 

nomainīta. 

9 Noklikšķiniet uz pogas OK. 

Jaunā parole ir aktivizēta, un satura padomnieku vairs nevar atvērt 

ar veco paroli. 

10 Noklikšķiniet uz pogas OK. 

Dialoglodziņš Content Advisor tiek aizvērts. 

11 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 
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Satura padomnieka atspējošana 

Šajā uzdevumā satura padomnieks ir jāatspējo. 

1 Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. 

Tiek parādīts dialoglodziņš Interneta opcijas. 

2 Noklikšķiniet uz zīmnes Saturs. 

3 Sadaļā Satura padomnieks noklikšķiniet uz pogas Atspējot. 

Dialoglodziņā Supervisor Password Required ierakstiet paroli. 

4 Noklikšķiniet uz OK. 

Tiek atvērts trauksmes lodziņš, kas informē, ka satura 

padomnieks ir izslēgts. 

5 Noklikšķiniet uz pogas OK. 

Ziņojumlodziņš tiek aizvērts 

6 Noklikšķiniet uz pogas Labi. 

Dialoglodziņš Interneta opcijas tiek aizvērts. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā apguvāt tīklā Web piemērojamos drošības paņēmienus. 

Iemācījāties pielāgot Internet Explorer drošības iestatījumus drošības zonu un 

drošības līmeņu izmantošanai. Visbeidzot apguvāt, kā iestatīt satura reitinga 

līmeņu nosacījumus, izmantojot pārlūkprogrammas Internet Explorer rīku 

Satura padomnieks. 

 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt Internet Explorer ekrāna augšējā 

labajā stūrī, lai aizvērtu pārlūkprogrammu. 

 

Ja neturpināt nodarbības: 

 Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt Internet Explorer ekrāna augšējā 

labajā stūrī, lai aizvērtu pārlūkprogrammu. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kāpēc, strādājot ar internetu, drošība ir svarīgs jautājums? 

2 Ar ko drošības zona atšķiras no drošības līmeņa? 

3 Nosauciet četras drošības zonas, kurās var iedalīt Web lappuses. 

Kādu drošības līmeni sniedz katra zona? 

4 Kā var atvērt dialoglodziņu, kas interneta pārlūkprogrammai ļauj 

iestatīt drošības zonas un līmeņus? 
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5 Kādas iespējas nodrošina satura padomnieks? 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Atveriet izvēlni Sākt un programmu sarakstā atlasiet Internet 
Explorer. Laukā Adrese ierakstiet www.icra.org, nospiediet taustiņu Enter, 
lai nokļūtu ICRA Web vietā. Pāris minūšu veltiet, lai klikšķinātu uz dažādām 
hipersaitēm un izpētītu Web vietas saturu. 

2. uzdevums. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Interneta opcijas. Tiek parādīts 
dialoglodziņš Interneta opcijas. Noklikšķiniet uz zīmnes Saturs. Sadaļā 
Satura padomnieks noklikšķiniet uz Iespējot, pēc tam uz zīmnes General. 
Sadaļā Rating systems noklikšķiniet uz Find Rating Systems. Internet 
Explorer Web vietas lapā, kas veltīta rīkam Satura padomnieks, varat 
izlasīt sīkāku informāciju gan par satura padomnieku, gan par pieejamām 
reitingu sistēmām.   
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Ievads programmā 
Outlook 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Startēt Outlook. 

 Pārvietoties programmā Outlook. 

 Izmantot Navigācijas rūti. 

 Izmantot Mapju saraksts. 

 Izmantot Office Palīgs. 

Pirms personālie datori kļuva populāri ar darbu saistītā informācija bija 

jāpieraksta uz papīra un pēc tam jāmeklē vairākās vietās. Piemēram, uzņēmēja 

pierakstīja darba uzdevumus un tikšanās plānotājā, bet tālruņa numurus un 

adreses piezīmju blociņā. Īsus atgādinājumus viņa uzskribelēja uz mazām 

līmlapiņām. Citu, ar uzņēmējdarbību saistītu svarīgu informāciju uzņēmēja 

glabāja failos un mapēs galda atvilktnē vai dokumentu skapī. 

Lai arī daudzi cilvēki jau ir pieraduši pie šīm organizatoriskajām metodēm, 

Microsoft
®

 Outlook piedāvā labāku veidu, kā glabāt, atrast un apkopot 

personisku un ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju. Izmantojot Outlook ir 

iespējams glabāt un piekļūt svarīgai informācijai, kas atrodas vienuviet 

personālajā datorā. Piemēram, darba uzdevumu un sanāksmju datumus un 

laikus var pierakstīt Outlook elektroniskajā kalendārā. Outlook var dot skaņas 

signālu vai datora ekrānā atvērt atgādinājumu tad, kad jums ir paredzēta kāda 

tikšanās. Īsus atgādinājumus sev var ierakstīt Outlook piezīmēs, kas ir līdzīgas 

līmlapiņām. Tās atveras ekrānā jebkurā laikā kā vienkārša uzziņa. Outlook var 

izmantot, lai pierakstītu dienas vai nedēļas uzdevumus un pēc pabeigšanas 

atzīmētu tos kā pabeigtus. Outlook ir pieejama adrešu grāmata, kurā var 

ierakstīt tālruņa numurus, adreses, e-pasta adreses un citu nepieciešamo 

informāciju. No Outlook pat tiešā veidā var atvērt Web vietas, kā arī citus 

Microsoft Office dokumentus. Outlook priekšrocība ir tā, ka, izmantojot visas 

tā piedāvātās iespējas, ir iespējams efektīgi sakārtot un organizēt nepieciešamo 

informāciju. 

Šajā nodarbībā apgūsiet daudzus Outlook elementus. Iemācīsieties startēt 

Outlook un apskatīt dažādas mapes, kurās tiek glabātas programmas un faili. 

Sīkāk apgūsiet Navigācijas rūti un tajā esošās īsinājumizvēlnes. Noklikšķināt 

uz īsinājumizvēlnes, kas Navigācijas rūtī ir redzamas kā ikonas, lai atvērtu 

atbilstošās mapes vai faila saturu. Visbeidzot, iemācīsieties izmantot Outlook 

sistēmu Palīdzība, lai gūtu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Outlook kā 

efektīvu informācijas kārtošanas rīku. 

4. NODARBĪBA 
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Lai izpildītu šajā nodarbībā esošos uzdevumus, uzdevumu faili nav 

nepieciešami. 

Outlook startēšana 

Tāpat kā visas Microsoft Office programmas, Outlook var atvērt vairākos 

veidos. Izmantojot vienu no metodēm Outlook var atvērt, operētājsistēmas 

Microsoft Windows
®

 uzdevumjoslā noklikšķinot uz pogas Sākt, norādot uz 

Visas programmas un noklikšķinot uz Microsoft Outlook. Šādi Outlook var 

atvērt vienmēr, pat tad, ja lietojat citu Office programmu. 

Darbvirsmai ir iespējams pievienot Outlook ikonu, pēc tam Outlook startēšanai 

vienkārši jāveic dubultklikšķis uz šīs ikonas.  Šī ir ātrāka un vienkāršāka 

metode, nekā Windows uzdevumjoslā izmantot pogu Sākt. Lai Outlook ikonu 

pievienotu darbvirsmai, uzdevumjoslā Windows noklikšķiniet uz pogas Sākt, 

norādiet uz Visas programmas, turiet nospiestu taustiņu Ctrl un velciet 

Microsoft Outlook ikonu uz darbvirsmu. Šādā veidā ikona tiek pievienota 

darbvirsmai, neizdzēšot to no izvēlnes Sākt. 

Pirmo reizi startējot Outlook, mape Iesūtne tiek atvērta logā Outlook. Lai 

redzētu un piekļūtu visām Outlook daļām, izmantojiet galveno logu. 

Šajā uzdevumā būs jāstartē programma Outlook. 

1 Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz 

Visas programmas un noklikšķiniet uz Microsoft Outlook. 

Outlook startējas. 

2 Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz loga Outlook augšējā labajā stūrī 

esošās pogas Maksimizēt. 

Outlook logs atveras pa visu ekrānu. 

 

Ja atverat Outlook pirmo 

reizi, var parādīties Office 

palīgs (animēta papīra 

spraude).Lai aizvērtu Office 

palīgs, ar peles labo pogu 

noklikšķiniet uz papīra 

spraudes, pēc tam uz tās 

saīsnes, kas atveras, 

noklikšķiniet uz Aizvērt. 

Vairāk par Office Palīgs 

uzzināsit šīs nodarbības 

gaitā. 

Vairāk par mapi Iesūtne 
uzzināsit šīs nodarbības 
gaitā. 
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Pārvietošanās pa Outlook 

Outlook logā ir pogas, ikonas, izvēlņu komandas un citi elementi, kurus 

izmantojot ir iespējams efektīvi izmantot Outlook un veikt tajā dažādas 

darbības. Noklikšķinot uz pogām un ikonām, kā arī izvēloties opcijas, loga 

saturs mainās. 

 

Tabulā ir aprakstītas Outlook logā esošo elementu pamatfunkcijas. 

Elements Apraksts 

Virsrakstjosla Tajā ir redzama atvērtās programmas ikona, aktīvā 

mape un programmas nosaukums. 

Izvēlņu josla Tajā ir redzami visu Outlook logā pieejamo izvēlņu 

nosaukumi. Izvēlne atver to komandu sarakstu, kuras 

ar to var veikt.  

Standarta rīkjosla Tajā ir pogas, kuras izmantojot ātri var piekļūt 

visbiežāk lietotajām komandām.  

Navigācijas rūts  Tajā ir sakārtotas pogas jeb īsinājumizvēlnes uz 

Outlook mapēm, piemēram, Iesūtne vai Kalendārs. 

Navigācijas rūtij var pievienot papildus pogas jeb 

īsinājumizvēlnes, kā arī, pēc vajadzības tās noņemt. 

Lai aizvērtu vai atvērtu Navigācijas rūti, izvēlnē 

Skats noklikšķiniet uz opcijas Navigācijas rūts. 

Mapju saraksts Tajā izkārtotas visas Outlook pieejamās mapes. Lai 

redzētu konkrētas mapes saturu, noklikšķiniet uz 

mapes. Lai atvērtu Mapju saraksts, izvēlnē Doties 

uz izvēlieties opciju Mapju saraksts vai Navigācijas 
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rūtī noklikšķiniet uz atbilstošās pogas. Ja uzņēmums, 

kurā strādājiet, izmanto Microsoft Exchange Server, 

Mapju sarakstā tiek atvērtas arī publiskās mapes, 

kurām var piekļūt pārējie tīkla lietotāji. Izmantojiet 

Mapju saraksts, lai vienumus pārvietotu no vienas 

mapes citā un veiktu arī citas darbības. 

Vienumi Outlook redzamā informācija. Piemēram, sadaļā 

Iesūtne katra ziņa ir vienums, sadaļā 

Kontaktpersonas katrs kontaktpersonas ieraksts ir 

vienums. 

Statusa josla Tāpat kā tiek lietota Navigācijas rūts vai Mapju 

saraksts, lai pārietu uz citu Outlook mapi, Statusa 

josla parāda to vienumu skaitu, kas ir norādītajā 

mapē. Piemēram, atverot Kontaktpersonas, Statusa 

joslā parādās mapē ievadīto kontaktpersonu skaits. 

Lasījuma rūts Iesūtne loga sekcija, kurā tiek atvērtas norādītās 

ziņas. Outlook logā Lasījuma rūts tiek atvērta 

noklusējumā. Lai to aizvērtu, izvēlnē Skats 

atiestatiet to. 

Individualizētu izvēlņu lietošana 

Outlook ir noklusējuma iespēja, kuru izmantojot ir iespējams individualizēt 

izvēlnes. Pirmo reizi atverot izvēlni pārlūkprogrammā Outlook, ir redzama īsa 

izvēlne, kurā ir Outlook lietotāju visbiežāk izmantotās komandas. Izvēlnes 

apakšā ir redzamas divas mazas bultiņas. Šīs bultiņas tiek izmantotas, lai 

atvērtu visu izvēlni pilnībā. Izvēlni var atvērt pilnībā divos veidos: 

Noklikšķiniet uz bultiņām izvēlnes apakšā vai arī pagaidiet pāris sekundes, kad 

izvēlne atvērsies pati. Noklikšķinot uz komandas paplašinātajā izvēlnē, Outlook 

šo komandu ievieto īsajā izvēlnē. Outlook turpina pielāgoties. Ar laiku, ja šī 

komanda netiek izmantota, tā no īsās izvēlnes tiek dzēsta. Komanda atveras 

paplašinātajā izvēlnē. 

Šajā uzdevumā jāpārvietojas pa dažādām Outlook loga vietām. 

1 Izvēlņu joslā noklikšķiniet uz Rīki. 

Atveras īsā izvēlne Rīki. 

Ja jums ir ērtāk lietot pilnās 

izvēlnes, nevis īsās, atveriet 

izvēlni Rīki, noklikšķiniet uz 

Pielāgot, pēc tam uz zīmes 

Opcijas, un izvēlieties 

Vienmēr rādīt izvēlnes 

pilnībā. 
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2 Noklikšķiniet ārpus izvēlnes. 

Izvēlne tiek aizvērta. 

3 Izvēlņu joslā noklikšķiniet uz Rīki. 

Atveras īsā izvēlne Rīki. 

4 Īsās izvēlnes Rīki apakšā noklikšķiniet uz dubultās bultiņas. 

Tiek parādīta paplašinātā izvēlne Rīki, kā redzams attēlā. 

 

Navigācijas rūts izmantošana 

Navigācijas rūtī ir pogas jeb īsinājumizvēlnes, kas apzīmē Outlook pieejamos 

elementus. Katra poga ir arī biežāk lietojamo mapju saīsne, piemēram, mapēm 

Iesūtne, Kalendārs un Kontaktpersonas. Noklikšķinot uz īsinājumizvēlnes, 

tiek atvērts mapes saturs. Piemēram, noklikšķinot uz saīsnes Kalendārs, tiek 

atvērts mapes Kalendārs saturs, t.i., uzdevumu un sanāksmju saraksts. 

Lai arī Iesūtne, 

Kontaktpersonas, 

Uzdevumi un citas Outlook 

iespējas tiek sauktas par 

„mapēm”, dažreiz tās sauc 

tikai pēc nosaukuma 

(piemēram, „Iesūtne”, nevis 

nosaukuma un identifikatora 

(piemēram, „mape Iesūtne). 
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Pārlūkprogrammas Outlook ietvaros ar terminu mape tiek apzīmētas Outlook 

funkcijas un vienkāršo vienumu iedalījums tajā.  Piemēram, mapē Iesūtne 

atrodas saņemtās e-pasta vēstules. Tajā var izveidot savas vēstules. Mapē 

Uzdevumi ir darāmo lietu saraksts. Šajā mapē var izveidot uzdevumus. Mapē 

Pasts nevar izveidot uzdevumus un mapē Uzdevumi nevar izveidot vēstules. 

Apskatot mapes Outlook, ievērosiet, ka katras mapes izskats un piedāvātās 

opcijas ir dažādas. Šī iemesla dēļ katru mapi var uzskatīt par Outlook 

programmu, kaut arī funkcijas darbojas kopā. 

Navigācijas rūtī vienlaicīgi var atrasties saīsnes uz 8 Outlook grupām: Pasts, 

Kalendārs, Kontaktpersonas, Uzdevumi, Piezīmes, Mapju saraksts, 

Saīsnes un Dienasgrāmata. Pēc nepieciešamības šīs saīsnes var gan uzrādīt, 

gan neuzrādīt Navigācijas rūtī.  

Tabulā aprakstītas pārlūkprogrammas Outlook mapes. 

Mape Grupa Apraksts 

Outlook Today 

(Outlook šodien) 

Shortcuts 

(Saīsnes) 

Tajā var ātri apskatīt konkrētajā 

dienā plānotos uzdevumus, 

tikšanās un e-pasta vēstuļu skaitu. 

Journal 

(Dienasgrāmata) 

Journal 

(Dienasgrāmata) 

Grafiski parāda birojā veicamo 

darbu vēsturi. 

Inbox (Iesūtne) Mail (Pasts) Tajā tiek saglabātas saņemtās e-

pasta vēstules. 

Deleted Items 

(Izdzēsti vienumi) 

Mail (Pasts) Tiek saglabāti izdzēstie vienumi 

līdz brīdim, kad tie tiek pavisam 

izdzēsti.  

Outbox (Izsūtne) Mail (Pasts) Tajā atrodas pabeigtās e-pasta 

vēstules līdz brīdim, kad tās 

sasniedz adresātu. 

Calendar 

(Kalendārs) 

Calendar 

(Kalendārs) 

Tiek atvērts kalendārs un 

plānotājs. 

Contacts 

(Kontaktpersonas) 

Contacts 

(Kontaktpersonas) 

Tajā tiek saglabāti kontaktpersonu 

vārdi un uzvārdi, tālruņa numuri, 

adreses un cita informācija. 

Drafts 

(Melnraksti) 

Mail (Pasts) Tiek saglabātas nepabeigtas 

vēstules. 

Sent Items 

(Nosūtītie 

vienumi) 

Mail (Pasts) Tajā tiek saglabātas nosūtīto e-

pasta vēstuļu kopijas. 

Tasks (Uzdevumi) Tasks (Uzdevumi) Tiek atvērts uzdevumu saraksts. 
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Notes (Piezīmes) Notes (Piezīmes) Tiek atvērtas piezīmes, piemēram, 

dažādas idejas, iepirkumu saraksts 

vai arī dažādi norādījumi. 

Šajā uzdevumā izmantojot Navigācijas rūti jāapskata dažādas Outlook mapes. 

1 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz saīsnes Mapju saraksts. Tiek 

parādīts visu mapju saraksts. Noklikšķiniet uz mapes Saīsnes, kurā 

izvēlēties iespēju Outlook šodien. 

  

2 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz saīsnes Kalendārs. 

Tiek parādīts mapes Kalendārs saturs. 

 

Kā izmantot mapi Pasts, lai 

saņemtu un nosūtītu e-pasta 

vēstules, apgūsiet nākamajā 

noadrbībā. 
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3 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz saīsnes Kontaktpersonas. 

Tiek parādīts mapes Kontaktpersonas saturs. 

 

4 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz saīsnes Uzdevumi. 

Tiek parādīts mapes Uzdevumi saturs. 
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5 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz saīsnes Piezīmes. 

Tiek parādīts mapes Piezīmes saturs. 

 

6 Ja nav redzama saīsne Izdzēstie vienumi, Navigācijas rūtī 

noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas. Navigācijas rūtī noklikšķiniet 

uz saīsnes Izdzēstie vienumi. 

Tiek parādīts mapes Izdzēstie vienumi saturs. Lai izdzēstu kādu 

vienumu no mapes un glabātu to mapē Izdzēstie vienumi, velciet 

to no jebkuras Outlook mapes uz Navigācijas rūts saīsni Izdzēstie 

vienumi.   

 

Vienumi netiek izdzēsti no 

cietā diska līdz izvēlnē Rīki 

netiks atlasīta opcija Iztukšot 

mapi „Izdzēstie vienumi”. 
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7 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz grupas Saīsnes. 

Tiek atvērtas grupā Saīsnes esošās saīsnes. 

  

Mapes Saīsnes izmantošana 

Mapē Saīsnes ir vienkopus apkopotas visas saīsnes uz Web vietām un citām 

mapēm, kuras tiek bieži izmantotas vai kuras nav vēlams aizmirst. Šīs saīsnes ir 

iespējams grupēt. 

 

Loga labajā daļā esošā 

informācija nemainīsies, ja 

izvēlēsieties citu saīšņu 

grupu. Lai mainītu redzamo 

informāciju, noklikšķiniet uz 

vienas no saīsnēm. 
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Lai pievienotu Web vietu sarakstam Mana izlase, ja jau ir izveidots 

savienojums ar internetu: 

1 Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Sākt un izvēlieties 

Internet Explorer. 

2 Logā Adrese ierakstiet tās Web vietas adresi, kuru vēlaties 

pievienot, un nospiediet taustiņu Enter. 

3 Kad Web lappuse atveras, izvēlnē Mana izlase izvēlieties 

Pievienot mapei Mana izlase.  

4 Noklikšķiniet uz Labi, lai noklusējuma nosaukuma līnija tiktu 

pieņemta kā nosaukums sarakstā Mana izlase. 

Vai arī 

Ierakstiet jaunu nosaukumu un noklikšķiniet uz Labi. 

Lai mapi pievienotu mapei Mana izlase: 

1 Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Sākt, norādiet uz 

Visas programmas un noklikšķiniet uz Windows Explorer. 

2 Noklikšķiniet uz mapes, kura jāpievieno, izvēlnē Mana izlase 

noklikšķiniet uz Pievienot mapei Mana izlase. 

Lai no Outlook piekļūtu iecienītai Web vietai vai mapei: 

1 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz grupas Saīsnes. 

2 Atrodiet nepieciešamo saīsni un veiciet dubultklikšķi uz tās Web 

vietas vai mapes nosaukuma, kas jāatver. 

Mapju saraksts izmantošana 

Outlook mapes un to saturus var apskatīt arī, izmantojot Mapju saraksts. 

Navigācijas rūtī atrodas visbiežāk lietoto mapju saīsnes, tomēr šīs saīsnes 

neatver visas mapes. Mapju saraksts aptver visas Outlook esošās mapes, tajā 

skaitā tās mapes, kuru saīsnes atrodas Navigācijas rūtī. 

Mapju saraksts katra mape parādās kā maza ikona, aiz kuras ir mapes 

nosaukums. Noklikšķinot uz mapes ikonas, atveras mapes saturs. Piemēram, ja 

Mapju saraksts noklikšķiniet uz saīsnes Kontaktpersonas, Outlook atver 

mapes Kontaktpersonas saturu, kas ļauj apskatīt tajā esošos ierakstus. 

Šajā uzdevumā, izmantojot Mapju saraksts jāatver mapes. 

1 Mapju saraksts noklikšķiniet uz Iesūtne. 

Atveras mapes Iesūtne saturs un Mapju saraksts aizveras. 

2 Mapju saraksts noklikšķiniet uz Uzdevumi. 

Outlook atveras mapes Uzdevumi saturs. Atcerieties, ka Mapju 

saraksts ir atvērts. 
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Office Palīgs izmantošana 

Outlook, tāpat kā visas pārējās Office programmas, piedāvā plašu Palīdzība 

sistēmu, kuru var izmantot, lai uzzinātu vairāk par Outlook pieejamajām 

iespējām un opcijām. Office Palīgs ir animēts simbols, kas sniedz noderīgu 

informāciju par Outlook. Noklusējumā Office Palīgs parādās kā animēta papīra 

spraude vārdā Clippit. Tomēr lietotājs Office Palīgs var attēlot arī kā animētu 

suni, kaķi vai citu piedāvāto simbolu. 

 

Pārlūkprogrammā Outlook Palīdzība ir viegli pieejama. Lai saņemtu palīdzību 

tad, kad Office Palīgs ir atvērts, noklikšķiniet uz Office Palīgs un atvērtajā 

dialoglodziņā ierakstiet jautājumu. Lai dialoglodziņā ierakstītu jautājumu, 

izmantojiet jebkuru valodu pēc saviem ieskatiem, piemēram, latviešu valodā 

ierakstiet jautājumu „Kā nosūtīt vēstuli?” vai „Kas ir Dienasgrāmata?”. Lai 

iegūtu informāciju par ar Outlook saistītiem jautājumiem, dialoglodziņā var 

ierakstīt arī tikai dažus vārdus, piemēram, „nosūtīt vēstuli” vai 

„Dienasgrāmata”. Office Palīgs interpretē prasīto un atver avotus, kuros viens 

vai vairāki vārdi atbilst pieprasītajam. Noklikšķiniet uz avota, kurš visvairāk 

atbilst prasītajam.  

Šajā uzdevumā jāatver Office Palīgs un tas jāizmanto ar Outlook saistītas 

palīdzības saņemšanai. Lai izpildītu šo uzdevumu, Office Palīgs ir jāaizver. 

1 Izvēlņu joslā izpildiet komandu Palīdzība→Rādīt Office Palīgu. 

Atveras Office Palīgs, kura logā ir jāieraksta jautājums un 

jānoklikšķina uz pogas Search. 

 

Lai atvērtu Office Palīgs, 

izvēlnē Palīdzība ir 

iespējams izvēlēties Rādīt 

Office Palīgu. 
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2 Outlook Palīdzība atver avotus, kas ir saistīti ar uzdoto jautājumu. 
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3 Noklikšķiniet uz izvēlētā virsraksta. 

Atveras jauns logs Microsoft Outlook Office Palīdzība, kurā ir 

detalizētāks apraksts par izvēlēto virsrakstu. 

 

4 Loga Microsoft Outlook Office Palīdzība labajā augšējā stūrī 

noklikšķiniet uz pogas Aizvērt. 

Logs Microsoft Outlook Office Palīdzība aizveras. 

5 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Office Palīgs un noklikšķiniet 

uz Hide. 

Office Palīgs no ekrāna pazūd. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā apguvāt, kā startēt pārlūkprogrammu Outlook un navigēt pa 

galveno Outlook logu. Iemācījāties, kā izmantot Navigācijas rūti un Mapju 

saraksts dažādu mapju atvēršanai. Visbeidzot apguvāt, kā izmantot Office 

Palīgs, lai iegūtu sīkāku informāciju par Outlook. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

 Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz saīsnes Iesūtne. 

Tiek parādīts mapes Iesūtne saturs. 

Ja neturpināt nodarbības: 

 Loga Outlook labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. 

Pārlūkprogramma Outlook aizveras. 
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Pārbaudes jautājumi 

1 Kā jāizmanto rīks Office Palīgs, lai apskatītu palīdzības tēmas 

programmā Outlook 2003? 

2 Nosauciet divus paņēmienus, kā atvērt paplašinātu izvēlni? 

3 Nosauciet divus paņēmienus, kā atvērt Outlook mapi, piemēram, 

Iesūtne. 

Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Atveriet izvēlni Skats, pēc tam atveriet paplašināto izvēlni 

Skats. Atverot paplašināto izvēlni Skats, pārvietojiet peles bultiņu pa izvēlņu 

joslas dažādām izvēlnēm, lai redzētu rezultātus. 

2. uzdevums. Atveriet navigācijas rūtī Mapju saraksts un neaizveriet to. 

Mapju saraksts atveriet mapju Kontaktpersonas un Uzdevumi saturus. 

Izmantojot Office Palīgs uzziniet, kā noslēpt Navigācijas rūti. Noslēpiet 

navigācijas rūti, pēc tam atveriet to vēlreiz. 

3. uzdevums. Izmantojot Navigācijas rūti, atveriet Iesūtne, Kalendārs, 

Kontaktpersonas, Uzdevumi un Piezīmes. Ievērojiet atšķirības standarta 

rīkjoslā tad, kad izvēlaties dažādas mapes. 

4. uzdevums. Atveriet Office Palīgs. Logā ierakstiet vārdu izlase un 

apskatiet pieejamos informatīvos palīdzības avotus. 
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E-pasta izmantošana 
Outlook 
Šīs nodarbības beigās jūs pratīsit: 

 Izveidot, adresēt un nosūtīt ziņojumus. 

 Formatēt ziņojuma tekstu. 

 Ziņojumam pievienot failu. 

 Pārbaudīt, vai nav pienākuši e-pasta ziņojumi. 

 Lasīt ziņojumus. 

 Atbildēt uz ziņojumiem un pārsūtīt tos. 

 Izdrukāt ziņojumus. 

 Meklēt ziņojumus. 

 Atsaukt ziņojumus. 

 Dzēst ziņojumus. 

 Saglabāt ziņojuma melnrakstu. 

Ir pagājis laiks, kad tālrunis bija galvenais līdzeklis, kā nekavējoties sazināties 

ar citiem cilvēkiem, un kad vēstules un dokumentus varēja nosūtīt tikai pa 

pastu. Mūsdienās ar e-pasta palīdzību var sazināties un saņemt vai nosūtīt 

informāciju daudz ātrāk un daudzpusīgāk, nekā tas bija iespējams ar agrāk 

pielietotajām metodēm. Ar e-pastu tiek saprasta jebkāda veida sazināšanās, kas 

notiek ar datoru starpniecību, izmantojot vai nu internetu, vai citu ziņu 

nosūtīšanas programmu, kas tiek lietota uzņēmuma iekšējā tīklā jeb iekštīklā.  

E-pasta ziņojumu izveide, nosūtīšana, saņemšana un lasīšana, iespējams, būs 

visbiežāk veiktās darbības programmā Microsoft
®

 Outlook. Pa e-pastu 

ziņojumus, failus un dokumentus, piemēram, referātus, darblapas un attēlus, var 

gan ātri nosūtīt, gan saņemt.  

Šajā nodarbībā iemācīsities izveidot, adresēt, formatēt un nosūtīt e-pasta 

ziņojumus. Uzzināsit, kā e-pasta ziņojumam piesaistīt failu, pārbaudīt, vai nav 

pienācis e-pasts, un izlasīt saņemtos ziņojumus, atbildēt uz tiem, kā arī pārsūtīt 

jau saņemtos ziņojumus. Apgūsit, kā karogot ziņojumus ar atgādinājumu sev 

vai saņēmējam, lai līdz noteiktam datumam sekotu ziņojumu izpildei. 

Uzzināsit, kā izdrukāt, meklēt un atsaukt ziņojumus. Iemācīsities saglabāt e-

pasta ziņojumus, kas vēl nav gatavi nosūtīšanai, šim nolūkam speciāli paredzētā 

mapē Melnraksti. Un, visbeidzot, apgūsit, kā dzēst e-pasta ziņojumus.  

Lai izpildītu šīs nodarbības praktiskos uzdevumus, ir jāizmanto faili Map un 

Syllabus, kas atrodas datora cietā diska mapē . 

Outlook mapēs jau ir jābūt 
Outlook vienumiem (e-pasta 
ziņojumiem un 
kontaktpersonu ierakstiem), 
kas ir nepieciešami šīs 
nodarbības praktisko 
uzdevumu izpildei. 

 

5. NODARBĪBA 
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Svarīgi! 

Lai izpildītu dažus šīs nodarbības uzdevumus, studentiem ir jāapmainās ar 

e-pasta ziņojumiem. Ja mācību telpā nav kam nosūtīt ziņojumu vai 

uzdevumus pildāt viens pats, e-pasta vēstuli varat nosūtīt arī pats sev. 

Šādā gadījumā adresei paredzētajā vietā norādiet savu, nevis kolēģa e-

pasta adresi. 

Ziņojumu izveide, adresēšana un 

nosūtīšana  

Ja esat lietojis citas e-pasta programmas, visticamāk, e-pasta ziņojumu 

nosūtīšana būs līdzīga kā programmā Outlook. Lai izveidotu jaunu e-pasta 

ziņojumu, mapē Iesūtne noklikšķiniet uz pogas Jauns. Jaunu e-pasta ziņojumu 

var izveidot no jebkuras mapes. Izvēlnē Fails norādiet uz Izveidot jaunu un, 

lai atvērtu jauna ziņojuma logu, noklikšķiniet uz Pasta ziņojums.  

Ziņojuma garums un tajā iekļautās informācijas veids nav ierobežots. Attēlā 

redzams logs e-pasta ziņojuma izveidei. 

 

Tāpat kā nosūtot vēstuli pa pastu, uz aploksnes ir jānorāda saņēmēja adrese, arī, 

nosūtot e-pasta ziņojumu, lodziņā Kam ir jānorāda vismaz viena e-pasta 

adrese. E-pastu var adresēt neierobežotam saņēmēju skaitam, un šis ziņojums 

tiek nosūtīts visiem adresātiem vienlaikus. Lai nosūtītu ziņojumu vairākiem 

adresātiem, lodziņā Kam katra saņēmēja e-pasta adresi atdaliet ar semikolu. 

Kad ir ierakstīta viena vai vairākas e-pasta adreses, ierakstiet ziņojuma tēmu, 

uzrakstiet ziņojumu un noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt. Parasti e-pasta ziņojums 

adresāta iesūtnē tiek nogādāts dažu sekunžu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas. 
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Ar programmu Outlook e-pasta ziņojumu ir vienkāršāk adresēt, ja e-pasta 

ziņojums kādam konkrētam adresātam jau ir sūtīts iepriekš vai arī ja e-pasta 

ziņojuma adresāta adrese ir saglabāta Outlook adrešu grāmatā. Tiklīdz iesākat 

rakstīt šādu adresi, automātiskās pabeigšanas līdzeklis automātiski pabeidz to. 

Ja Outlook ieteiktā adrese ir pareiza, to var ievadīt pilnībā, nospiežot taustiņu 

Tab. Ja programma Outlook atrod vairākas atbilstības, tā parāda iespējamo 

adrešu sarakstu. Atlasiet pareizo adresi, izmantojot bulttaustiņus, un pēc tam 

nospiediet taustiņu Enter.   

Interneta e-pasta konti 

Microsoft Outlook 2003 atbalsta vairākus interneta e-pasta kontu veidus: tie ir 

POP3, IMAP, HTTP.  

 Protokols POP3 (Post Office Protocol —pasta nodaļas protokols) — 

interneta pakalpojumu sniedzēju visbiežāk piedāvātais e-pasta 

konta veids. Lai saņemtu e-pasta ziņojumus, jāizveido savienojums 

ar e-pasta serveri un jāveic vēstuļu lejupielāde lokālajā datorā. 

 Protokols IMAP (Internet Message Access Protocol — interneta 

ziņojumu piekļuves protokols) — ziņojumi tiek glabāti e-pasta 

serverī. Kad izveidojat savienojumu ar e-pasta serveri, varat izlasīt 

e-pasta ziņojumu galvenes un atlasīt ziņojumus, kuri jālejupielādē 

lokālajā datorā.  

 Protokols HTTP (Hypertext Transfer Protocol — hiperteksta 

pārsūtīšanas protokols) — ziņojumi tiek saglabāti, izgūti un atvērti 

kā Web lappuses. Korporācijas Microsoft piedāvātais uz Web bāzes 

veidotais bezmaksas e-pasta pakalpojums MNS Hotmail nodrošina 

HTTP kontus. 

Zem pogas Kam ir poga Kopija. Cc ir saīsinājums no vārdu savienojuma 

carbon copy (kopija). Šis saīsinājums ir saglabājies no tiem laikiem, kad 

vēstules tika drukātas un kopijas veidotas ar kopēšanas papīra palīdzību. 

Ziņojuma kopija ir tas pats ziņojums, kas tiek nosūtīts logā Kam norādītajam 

adresātam. Tomēr ziņojuma kopija citām personām tiek nosūtīta tikai 

informatīviem nolūkiem; no kopijas saņēmējiem netiek gaidīta nekāda veida 

rīcība.  

Funkcijas Kopija izmantošana nav obligāta. E-pasta ziņojumus var nosūtīt bez 

kopijām. Tomēr dažkārt kopijas nosūtīšana citiem ir noderīga metode. Lai 

nosūtītu kopiju, logā Kopija ierakstiet nepieciešamo e-pasta adresi. Lai 

nosūtītu kopiju vairākiem adresātiem, e-pasta adreses atdaliet ar semikolu. Kad 

kopijas adresāts saņem ziņojumu, viņa vai viņas adrese tiek parādīta ziņojuma 

galvenē kā Kopija.  

Ziņojuma tēma parasti ir īss ziņojumā iekļautās informācijas apraksts. Saņemot 

ziņojumu mapē Iesūtne, visi ziņojuma adresāti redz ziņojuma galveni (sauktu 

arī par iesākumu). Ziņojuma galvenē ir redzams sūtītāja vārds, uzvārds, 

ziņojuma tēma, kā arī ziņojuma nosūtīšanas datums un laiks. Šī informācija ļauj 
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saņēmējam ātri noteikt e-pasta nolūku, neatverot pašu ziņojumu. Ja ziņojumam 

neierakstāt tēmu, pirms ziņojuma nosūtīšanas programma Outlook brīdina, ka 

ziņojumam nav tēmas.  

Svarīgi! 

Noklikšķinot uz pogas Nosūtīt, ziņojums pa internetu (vai pa iekštīklu) ne 

vienmēr tiek nosūtīts uzreiz. Pēc noklusējuma programma Outlook izveido 

savienojumu ar serveri (darba grupas, korporatīvo vai interneta 

pakalpojumu sniedzēja) ik pēc 10 minūtēm un pēc tam nosūta un saņem 

ziņojumus. Nosūtītie ziņojumi, kas vēl nav nokļuvuši serverī, tiek glabāti 

mapē Izsūtne. Tā ir mape, kuras saīsne atrodas Navigācijas rūts saīsnē 

Pasts. Lai ziņojumus saņemtu un nosūtītu nekavējoties, noklikšķiniet uz 

pogas Nosūtīt/saņemt. Šādi dators tiek savienots ar serveri, visi izsūtnē 

palikušie e-pasta ziņojumi tiek nosūtīti, un no servera tiek izgūti tie ziņojumi, 

kas paredzēti jums. Lai izvairītos no kavēšanās, pildot šajā grāmatā 

minētos praktiskos uzdevumus, noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt/saņemt tūlīt 

pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz pogas Nosūtīt.  

Ziņojuma formatēšana 

Ziņojuma noformējumam nav lielas nozīmes, bet labi noformēts ziņojums tā 

saņēmējam rada labu iespaidu. Programmā Outlook 2003 kā noklusējuma e-

pasta redaktors tiek izmantota programma Microsoft Word, tāpēc Word 

formatēšanas opcijas var izmantot arī programmā Outlook. Ar pāris klikšķiem 

ziņojumam var izveidot tādu formatējumu, kas izceļ svarīgu informāciju vai arī 

padara to atšķirīgu no citiem iesūtītajiem ziņojumiem.  

Formatēšanas rīkjosla ir tāda pati kā programmā Word. Ar tās palīdzību var 

izveidot tādu ziņojumu, kādu vēlaties. Mainiet krāsu savam produkta 

nosaukumam. Konferences datumu izveidojiet treknrakstā, lai ziņojuma 

saņēmējs to pamanītu uzreiz. Realizācijas apjomu atskaitē izceliet svarīgākos 

skaitļus. Sakārtojiet savu ziņojumu, izmantojot aizzīmes. Iespējas ir 

neierobežotas. 

 

Formātu lietošana ir vienkārša. Ziņojuma apgabalā ierakstiet e-pasta ziņojumu. 

Atlasiet tekstu, ko vēlaties formatēt. Formatēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz 

nepieciešamās pogas. Atlasītajam tekstam nekavējoties tiek piemērots jaunais 

formāts. 

E-pasta ziņojumā var iekļaut Web vietas adresi. Kad ziņojuma saņēmējs 

noklikšķina uz Web adreses, tā automātiski startē noklusējuma Web 

pārlūkprogrammu un atver Web vietu. Web vietas adreses iekļaušana ziņojumā 

ir noderīga, jo saņēmējs var piekļūt Web vietai uzreiz un viņam vairs nav 

jāaizver ziņojums, jāatver Web pārlūkprogramma un jāieraksta Web vietas 

adrese. Web vietas adresi var iekļaut ziņojumā, vienkārši to ierakstot. 

Programma Outlook automātiski formatē adresi jeb URL (Uniform Resource 
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Locator — vienotais resursu vietrādis) kā Web lappuses saiti — piemēram, 

www.microsoft.com.  

 

Ziņojumu karogošana 

Dažreiz rodas nepieciešamība atgādināt sev vai informēt saņēmējus par 

nosūtāmā ziņojuma svarīgumu. Iespējams, esat nosūtījis ziņojumu par 

pasākumu, kuram ir konkrēts datums, vai arī esat lūdzis palīdzību kādā 

konkrētā gadījumā. Ziņojumu var karogot, lai atgādinātu sev sekot līdzi kādam 

jautājumam vai arī lai adresātam lūgtu atbildēt uz nosūtīto ziņojumu. 

Izveidojot jaunu ziņojumu, ziņojuma loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas 

Ziņojuma karodziņš. Tiek atvērts dialoglodziņš, kurā var norādīt ziņojuma 

karogošanas iemeslu, piemēram, lūgums atbildēt, prasība sekot līdzi uzdevuma 

gaitai vai arī norāde, ka atbilde nav nepieciešama. Sekošanai var norādīt arī 

termiņu. Kad adresāts saņem karogotu ziņojumu, ziņojuma augšdaļā tiek 

uzrādīts karodziņa pievienošanas iemesls. Ja ir iestatīts termiņš, arī tas ir 

redzams.

 

Ziņojums adresāta mapē Iesūtne ir redzams vai nu ar karodziņu, kas nozīmē, 

ka ir jāveic kāda darbība, vai ar pelēku kāsīti, kas nozīmē, ka lūgums ir 

izpildīts. 

Šajā uzdevumā ir jāizveido ziņojums un jānosūta kādam nodarbību kolēģim. 

1 Mapē Iesūtne standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Jauns 

pasta ziņojums. 

Tiek atvērts ziņojuma logs. 

2 Lodziņā Kam ierakstiet kolēģa vai, ja strādājat viens, savu e-pasta 

adresi. 

3 Divas reizes nospiediet taustiņu Tab. 

Iespraušanas punkts pārvietojas uz lodziņu Tēma. 

http://www.microsoft.com/
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4 Ierakstiet Atgādinājums par pārgājienu un nospiediet taustiņu 

Enter. 

Tēma tiek ievadīta, un iespraušanas punkts pārvietojas uz 

ziņojuma apgabalu. 

5 Rakstiet Atgādinu, ka pārgājiens uz Brīvdabas muzeju notiks 

piektdien, 10. jūnijā. 

Ziņojuma logā ir visa nepieciešamā informācija. 

 

6 Ziņojuma logā rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt. 

Ziņojums tiek nosūtīts adresātam. 

Faila piesaistīšana ziņojumam 

Mūsdienu straujajā darba vidē bieži informācija ir jānogādā vairākiem 

cilvēkiem īsā laika periodā. Piemēram, aktīvās atpūtas kompleksa “AkVaiVai” 

realizācijas daļas vadītājs mēdz izdalīt citiem atpūtas kompleksa darbiniekiem 

programmā Microsoft Excel veidotas realizācijas prognožu darbgrāmatas. Lai 

nebūtu jāizdala darbgrāmatu izdrukātas kopijas vai šo dokumentu saturs 

jāpārraksta e-pasta ziņojumā, realizācijas daļas vadītājs darbgrāmatas failu var 

piesaistīt kā pielikumu — ziņojumam piesaistītu ārēju dokumentu — un nosūtīt 

ziņojumu ar pielikumu visiem adresātiem vienlaikus. 
 

Pielikums var būt fails, diskā glabāts dokuments vai cits Outlook vienums. Fails 

var būt jebkāda veida dokuments, piemēram, Word dokuments, Excel 

izklājlapa vai attēls. Vienums ir Outlook objekts, piemēram, kontaktpersona, 

uzdevums vai piezīme. Šo un citu Outlook vienumu izveidi un izmantošanu 

apgūsit šīs nodarbības gaitā. 

Atlasītais pielikums ir redzams jaunā laukā — lodziņā Piesaistīt…, kas atrodas 

zem lodziņa Tēma. Pielikums tiek parādīts kā ikona vai grafisks piesaistītā 

faila attēlojums. Tiek parādīts arī faila nosaukums un lielums. Ja nosūtāt šādu 

Lodziņā Kam ir jūsu 

nodarbību kolēģa e-pasta 

adrese. 

Ja serveris nestrādā vai ir 

problēmas ar interneta 

savienojumu, ziņojumi tiek 

ievietoti mapē Izsūtne, līdz 

atkal tiek izveidots 

savienojums. 

Ikonas izskats ir atkarīgs no 

piesaistītā faila veida. 

Piemēram, piesaistīta Word 

faila ikona ir tāda pati ikona, 

kas Word failiem programmā 

Windows
®
 Explorer. 

Piesaistīta Excel faila ikona ir 

tāda pati ikona, kas Excel 

failiem programmā Windows
®
 

Explorer. 
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ziņojumu, tā saņēmējs var atvērt vai apskatīt failu vai vienumu, veicot 

dubultklikšķi uz ikonas. 

Lai ziņojumam piesaistītu failu, uzrakstiet ziņojumu kā parasti un pēc tam 

ziņojumu loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Iespraust failu. Atrodiet mapi, 

kurā atrodas fails, noklikšķiniet uz faila nosaukuma un pēc tam uz pogas 

Iespraust. Lai ziņojumam piesaistītu vairākus failus, atkārtojiet šo procedūru. 

Lai ziņojumam piesaistītu Outlook vienumu, ziņojuma rīkjoslā noklikšķiniet uz 

lejupvērstās bultiņas blakus pogai Iespraust failu. Lai atvērtu dialoglodziņu 

Vienuma iespraušana, atlasiet Vienums. Sarakstā Skatīt noklikšķiniet uz 

mapes nosaukuma, kas atbilst tam Outlook vienumam, ko vēlaties iespraust, — 

piemēram, Kontaktpersonas. Dialoglodziņa apakšējā rūtī sarakstā Vienumi 

noklikšķiniet uz iespraužamā vienuma un noklikšķiniet uz Labi. Lodziņā 

Piesaistīt tagad ir redzama ikona, kas attēlo piesaistīto Outlook vienumu.  

Ziņojumu svarīguma iestatīšana 

Ziņojumam var norādīt arī svarīgumu. Ja piešķirat ziņojumam augstu 

svarīgumu, adresāta mapē Iesūtne iekļautā ziņojuma galvenē ir redzama 

sarkana izsaukuma zīme. Tā norāda, ka adresātam ziņojums jāizlasa vai jāatbild 

uz to pēc iespējas ātrāk. Ja piešķirat ziņojumam zemu svarīgumu, ziņojuma 

galvenē ir redzama zila lejupvērsta bultiņa. Tā norāda, ka adresāts ziņojumu var 

izlasīt vai atbildēt uz to pēc saviem ieskatiem. 

Lai ziņojumam piešķirtu augstu vai zemu svarīgumu: 

 Ziņojuma loga standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Svarīgums: 

augsts (sarkana izsaukuma zīme). 

Vai arī 

 Ziņojuma loga standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Svarīgums: 

zems (zila lejupvērsta bultiņa). 

Šajā uzdevumā jāuzraksta ziņojums, tajā jāiesprauž attēls un ziņojums ar 

pielikumu jānosūta adresātam. 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Jauns pasta ziņojums. 

Tiek atvērts ziņojuma logs. 

2 Lodziņā Kam ierakstiet adresāta e-pasta adresi. 

3 Divas reizes nospiediet taustiņu Tab un lodziņā Tēma rakstiet 

Uzaicinājums piedalīties pārgājienā. 

4 Nospiediet taustiņu Enter. Ziņojuma apgabalā rakstiet Ceru, ka 

10. jūnijā plkst. 10.00 pievienosities pārgājienam uz Brīvdabas 

muzeju. Sīkāk var pastāstīt Jānis Krūmiņš. Pielikumā ir 

pārgājiena karte. Uz tikšanos! 

5 Ziņojuma loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Iespraust failu. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Iespraust failu. 
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6 Noklikšķiniet uz lodziņa Skatīt lejupvērstās bultiņas, cietajā diskā 

atrodiet mapi Unlimited Potential un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz 

vajadzīgās mapes. 

 

7 Lai ziņojumam piesaistītu failu, veiciet dubultklikšķi uz faila Map. 

Programma Outlook e-pasta ziņojumam piesaista failu Map, un 

dialoglodziņš Iespraust failu tiek aizvērts. Ekrānam jāizskatās 

līdzīgi kā attēlā. 

 

8 Ziņojuma loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt. 

Ziņojums tiek nosūtīts adresātam. 

Ja nosūtāt ziņojumu 

personai, kas savienojuma 

izveidei ar internetu izmanto 

lēnu modemu (33,6 KB/s vai 

lēnāku), pielikuma lielums ir 

jāsamazina līdz ne vairāk kā 

300 KB. Ziņojumi, kuriem 

piesaistīti lieli pielikumi, uz šī 

adresāta e-pasta programmu 

var tikt sūtīti ilgāk. 
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Jaunu e-pasta ziņojumu pārbaude 

Programma Outlook pēc noklusējuma e-pasta ziņojumus nosūta ar 10 minūšu 

intervālu un pēc tikpat ilga laika posma automātiski pārbauda, vai nav 

pienākuši jauni ziņojumi. Šī iestatījuma nomaiņu uz īsāku vai garāku intervālu 

apgūsit šīs nodarbības gaitā. Jaunu ziņojumu pienākšanu var pārbaudīt arī pats 

lietotājs jebkurā laikā. Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas 

Nosūtīt/saņemt. Visas e-pasta serverī esošās ziņas tiek iekļautas mapē Iesūtne. 

Svarīgi! 

Iekšējie e-pasta ziņojumi — e-pasta ziņojumi, kas nosūtīti pa lokālo tīklu 

(local area network — LAN) vai uz Microsoft Exchange Server pastu — 

parasti tiek nogādāti adresātam nekavējoties. Tomēr, nosūtot e-pasta 

ziņojumu personai, kuras dators neatrodas jūsu lokālajā tīklā vai Exchange 

Server, ziņojums jāsūta pa internetu.  Interneta pakalpojumu sniedzēja 

ziņojumu serveris saņemtos ziņojumus ievieto ziņojumu rindā. Ziņojumu 

rinda ir pasta servera saņemto ziņojumu saraksts, kas sakārtots ziņojumu 

saņemšanas secībā. Savukārt ziņojumi tiek nosūtīti adresātiem tādā 

kārtībā, kādā tie ienāca serverī. Tāpēc dažkārt uz interneta pasta ziņojumu 

ir jāpagaida pāris minūšu. 

Šajā uzdevumā jāpārbauda, vai nav pienākuši jauni e-pasta ziņojumi. 

1 Ja nepieciešams, Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz grupas Pasts un 

pēc tam uz mapes Iesūtne. 

Tiek parādīts iesūtnes saturs. 

 

2 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt/saņemt. 

Īsu brīdi tiek parādīta statusa josla, kurā redzams, ka programma 

Outlook nosūta un saņem ziņojumus.  

Ja e-pasta ziņojumu 

nosūtīšanai un saņemšanai 

izmantojat Exchange Server 

vai ja jums ir vairāki e-pasta 

konti, izvēlnē Rīki norādiet uz 

Nosūtīt/saņemt un 

noklikšķiniet uz tā konta, uz 

kuru vēlaties ziņojumus 

nosūtīt un no kā saņemt. 



VI - 5.10 Datorzinību pamati 

Ziņojumu lasīšana 

Pēc noklusējuma, atverot mapi Iesūtne, ir redzama lasīšanas rūts Outlook 

labajā malā. Lai lasīšanas rūtī izlasītu ziņojumu, mapē Iesūtne noklikšķiniet uz 

ziņojuma galvenes. Pa kreisi no izlasīto ziņojumu galvenēm ir redzama atvērtas 

aploksnes ikona; neizlasītiem ziņojumiem — neatvērtas aploksnes ikona. Ja 

lasīšanas rūts nav redzama, ziņojumu var atvērt atsevišķā logā, veicot 

dubultklikšķi uz ziņojuma galvenes. 

Programmā Outlook 2003 priekšskatījuma funkcionalitāte ir uzlabota. Izvēlnē 

Skats atlasiet Automātiskais priekšskatījums. Mapē Iesūtne uzreiz zem 

ziņojuma galvenes tiek parādītas katra ziņojuma pirmās trīs rindiņas. Šādi var 

ātri apskatīt svarīgus ziņojumus un izlasīt ziņojumus, neatverot tos atsevišķā 

logā. Līdzeklis Automātiskais priekšskatījums ir noderīgs, ja katru dienu 

saņemat ļoti daudz ziņojumu un jūs vēlaties tos ātri apskatīt, lai uzzinātu, kurus 

no tiem lasīt vispirms. Šādi ātri var pamanīt nevēlamos e-pasta ziņojumus, 

kuriem ir maldinošas galvenes. 

Priekšskatījuma rūtī ir redzama visa ziņojuma galvene, bet apskatīt ziņojumu 

pilnībā var, izmantojot lasīšanas rūti, kura pēc noklusējuma atrodas labajā 

malā.Lasīšanas rūtī var atvērt arī pielikumu, uzklikšķinot uz pielikuma ikonas 

vai nosaukuma. 

Izvēlnes komandas Automātiskais priekšskatījums un Lasīšanas rūts var 

ieslēgt un izslēgt. Tas nozīmē, ka, noklikšķinot uz vienas no šīm komandām, ja 

līdzeklis ir ieslēgts, to var izslēgt. Un pretēji — ja līdzeklis ir izslēgts, tad, 

noklikšķinot uz atbilstošās komandas, to var ieslēgt. Izvēlnē Skats atlasiet vai 

nu Automātiskais priekšskatījums, vai norādiet novietojumu Lasīšanas rūts.  

 

1. darbībā uz ziņojuma par 

pārgājienu jānoklikšķina tikai 

vienreiz. Ja uz ziņojuma veic 

dubultklikšķi, tiek veikta cita 

darbība. 
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Šajā uzdevumā ir jāizlasa no nodarbību kolēģa saņemtie ziņojumi. 

1 Noklikšķiniet uz galvenes Atgādinājums par pārgājienu. 

Lasīšanas rūtī tiek atvērts ziņojums. 

2 Veiciet dubultklikšķi uz galvenes Uzaicinājums piedalīties 

pārgājienā. 

Ziņojums tiek atvērts atsevišķā logā. Pievērsiet uzmanību ziņojuma 

pielikuma ikonai. 

3 Ziņojuma logā veiciet dubultklikšķi uz pielikuma Map ikonas. 

Karte tiek atvērta atsevišķā logā tādā programmā, kādā dators 

attēlo grafikas. 

4 Loga (kurā redzama karte) labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz 

pogas Aizvērt. 

Programma tiek aizvērta. 

5 Ziņojuma loga labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz pogas Aizvērt. 

Ziņojums tiek aizvērts. 

Atbildēšana uz ziņojumiem un to 

pārsūtīšana 

Ja saņemat reklāmu pa pastu, jūs to vai nu izlasāt, vai arī izmetat. Ja pa pastu 

saņemat vēstuli no drauga, jūs parasti uzrakstāt atbildi un nosūtāt to draugam. 

Ar e-pasta ziņojumiem ir līdzīgi. Dažreiz jūs ziņojumu izlasāt, neatbildot uz to. 

Dažreiz jūs atbildat uz e-pasta ziņojumiem, ko esat saņēmis no draugiem vai 

kolēģiem. Atbildē tiek nosūtīta ziņojuma oriģināla kopija un jūsu pierakstītais 

teksts, ja tāds ir. Adresāts redz saīsinājumu RE: un ziņojuma galvenē —

ziņojuma oriģināla tēmu. Atbildot uz ziņojumu, atbilde tiek automātiski 

adresēta tās sūtītājam. Ja ziņojuma oriģināls tika nosūtīts jums un vēl vairākiem 

saņēmējiem, varat atbildēt tikai sūtītājam vai visiem adresātiem. 

Kad saņemat ziņojumu, jūs izlemjat, ka ziņojumā esošā informācija varētu 

noderēt arī citiem. Šādā gadījumā šo ziņojumu var pārsūtīt citiem adresātiem. 

Pārsūtot ziņojumu, to var nosūtīt personām, kas sākotnēji nebija iekļautas 

adresātu sarakstā. Lai to izdarītu, atveriet iesūtni un standarta rīkjoslā 

noklikšķiniet uz pogas Pārsūtīt, lodziņā Kam ierakstiet citu adresātu e-pastu 

adreses un noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt. Pirms pārsūtāmā ziņojuma 

nosūtīšanas tā sākumā varat ierakstīt papildu informāciju. 

Šajā uzdevumā jāatbild uz saņemtajiem ziņojumiem un viens ziņojums 

jāpārsūta citam kolēģim. 

1 Mapē Iesūtne jābūt atlasītam ziņojumam Uzaicinājums piedalīties 

pārgājienā galvenei. 

2 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atbildēt. 

Tiek atvērts atbildes logs, kurā ir redzams ziņojuma oriģināls. 

Iespraušanas punkts jau ir pārvietots uz ziņojuma apgabalu. 

3 Ziņojuma apgabalā ierakstiet Jā, es piedalīšos pārgājienā. 

Pielikumu var atvērt arī no 

Lasīšanas rūts. Ziņojuma 

galvenē noklikšķiniet uz 

ikonas, kas apzīmē 

pielikumu. 

Ir nepieciešama nevis jūsu 

kolēģa, bet kāda cita 

nodarbību apmeklētāja e-

pasta adrese. Ja cita e-pasta 

adrese nav pieejama, lietojiet 

savējo. Atbildes un pārsūtītie 

ziņojumi tiks pārsūtīti uz jūsu 

adresi. 
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4 Ziņojuma loga standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt. 

Atbilde kolēģim tiek nosūtīta. 

5 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt/saņemt. 

Mapē Iesūtne tiek iesūtīta atbilde no jūsu nodarbību kolēģa. 

6 Mapē Iesūtne atkal noklikšķiniet uz ziņojuma Uzaicinājums 

piedalīties pārgājienā galvenes. 

7 Noklikšķiniet uz pogas Pārsūtīt. 

Tiek atvērts ziņojuma pārsūtīšanas logs, kurā ir arī ziņojuma 

oriģināls. 

8 Lodziņā Kam ierakstiet kāda cita nodarbību apmeklētāja e-pasta 

adresi. 

9 Ziņojuma loga standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt. 

Ziņojums tiek pārsūtīts citam studentam. 

10 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt/saņemt. 

Mapē Iesūtne tiek iesūtīts no cita nodarbību apmeklētāja 

pārsūtītais ziņojums. 

Padoms 

Uz ziņojumu var atbildēt vai arī to var pārsūtīt, izvēlnē Darbības 

noklikšķinot uz komandas Atbildēt vai Pārsūtīt. 

Ziņojumu drukāšana 

Bieži ērtības labad ir jāizdrukā ziņojuma eksemplārs, lai to varētu izlasīt, 

neatrodoties pie datora, vai arī iedot izdrukāto ziņojumu kādam, kuram nav 

piekļuves e-pastam. Piemēram, “AkVaiVai” darbiniekiem šķita ērtāk izdrukāt 

ziņojumu, kurā bija sniegti norādījumi par pārgājienu, jo tā viņi varēja sekot 

norādījumiem, kā nokļūt Brīvdabas muzejā. 

Ziņojumu pielikumus arī var izdrukāt, ja datorā ir instalēta programma, kurā ir 

izveidots pielikums. Pielikumu var izdrukāt, atverot pielikumu un noklikšķinot 

uz komandas Drukāt programmā, kura atvērusi pielikumu. Pielikumu var 

izdrukāt arī, ziņojuma logā ar peles labo taustiņu noklikšķinot uz pielikuma 

ikonas un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķinot uz Drukāt. Pielikumu izdrukā 

datora noklusējuma printeris.  

Programma Outlook piedāvā vairākus stilus, kā izdrukāt e-pasta ziņojumus no 

iesūtnes Ziņojumus var izdrukāt stilā Tabula vai Zīmīte. Drukājot tabulas stilā, 

dokumentā ir ziņojumu saraksts tabulas formātā, kas ir līdzīgs mapei Iesūtne. 

Iesūtnē iekļauto ziņojumu galvenes ir sakārtotas atsevišķās kolonnās, 

piemēram, No, Tēma un Saņemts. Drukājot zīmītes stilā, dokumenta augšmalā 

ir jūsu vārds, informācija par ziņojumu (no kā ziņojums ir saņemts, kad 

ziņojums nosūtīts, kam ziņojums sūtīts, ziņojuma tēma), bet pats ziņojums tiek 

drukāts beigās. 

Pirms ziņojuma pārsūtīšanas, 

tā apgabalā var pievienot 

papildu tekstu. 

Drukājot pielikumu, 

programma Outlook var 

parādīt trauksmes lodziņu par 

iespējamu kaitējumu, ko var 

radīt piesaistītajos failos 

noslēptie vīrusi. Lai turpinātu 

drukāšanu, ziņojuma logā 

noklikšķiniet uz pogas 

Drukāt.  
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Lai atvērtu dialoglodziņu Lappuses iestatīšana, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz 

Lappuses iestatīšana un izvēlieties vai nu Tabula vai Zīmīte. Šādi var 

priekšskatījuma režīmā novērtēt lappuses stilu, kolonnu un rindu izmērus (ja 

atlasāt Tabula), kā arī fontus, kādos ziņojums tiks izdrukāts. Dialoglodziņā 

Lappuses iestatīšana noklikšķiniet uz zīmnes Papīrs, lai mainītu papīra tipu 

un izvēlētos lappuses stilu. Papīrs var būt, piemēram, Letter, Legal vai A4 

formāts. Savukārt lappuses stils var būt, piemēram, Day-Timer un Franklin Day 

Planner. 

Šajā uzdevumā jāizdrukā e-pasta ziņojums stilā Zīmīte un programmā Outlook 

jāizdrukā e-pasta ziņojums ar pielikumu. 

1 Mapē Iesūtne noklikšķiniet uz ziņojuma Atgādinājums par 

pārgājienu galvenes. 

Tiek atlasīta ziņojuma Atgādinājums par pārgājienu galvene. 

2 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Drukāt. 

Tiek izdrukāts viens e-pasta ziņojuma eksemplārs. 

3 Noklikšķiniet uz ziņojuma Uzaicinājums piedalīties pārgājienā 

oriģināla galvenes. 

4 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt. 

Tiek atvērts dialoglodziņš Drukāšana. Ja izvēlēsities Tabula, 

dialoglodziņā iekļautās opcijas būs citas.  

 

5 Dialoglodziņa sadaļā Drukas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu 

Drukāt pievienotos failus un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. 

Outlook izdrukā e-pasta ziņojumu zīmītes stilā  un arī ziņojuma 

pielikumu. 
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Ziņojumu meklēšana 

Ja regulāri tiek nosūtīti un saņemti daudz ziņojumu, mapēs Iesūtne un 

Nosūtītie vienumi var būt desmitiem vai pat simtiem ziņojumu. Var gadīties, 

ka kādreiz ir jāatrod kāds noteikts konkrētam adresātam nosūtīts ziņojums vai 

arī ziņojums, kas saņemts no kādas noteiktas e-pasta adreses. Piemēram, viens 

no atpūtas kompleksa “AkVaiVai” jaunajiem darbiniekiem apgalvo, ka nav 

saņēmis informāciju par pārgājienu. Aktīvās atpūtas nodaļas direktors atvēra 

mapi Nosūtītie vienumu un meklēja ziņojumā esošu atslēgvārdu vai frāzi 

(piemēram, Sīkāk var pastāstīt). Viņš pārsūtīja šo ziņojumu darbiniekam, kurš 

nebija saņēmis norādījumus. 

Šajā uzdevumā jāatrod ziņojumi, kuros ir vārdi Jānis Krūmiņš. 

1 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atrast. 

Iesūtnē tiek atvērta josla Atrast vienumus. 

2 Lodziņā Ko meklēt ierakstiet Jānis Krūmiņš. 

3 Atlasiet vietu, kur jāmeklē. 

4 Noklikšķiniet uz pogas Atrast tūlīt. 

Tiek parādīti meklēšanas rezultāti. Sarakstā ir tikai tie ziņojumi, 

kuros ir minēts vārds “norādījumi”. 

 

5 Joslā Atrast vienumus noklikšķiniet uz pogas Aizvērt. 

Josla tiek aizvērta. 
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Ziņojumu atsaukšana 

Ja datoram ir izveidots savienojums ar tīklu, kas izmanto Exchange Server, 

nosūtītu ziņojumu var atsaukt un tā vietā nosūtīt atjauninātu. Šo līdzekli var 

izmantot, lai vēlreiz nosūtītu informāciju, kas izrādījusies nepareiza, vai arī 

atsaukt ziņojumus, kas nosūtīti nepareizam adresātam. Piemēram, “AkVaiVai” 

aktīvās atpūtas nodaļas direktors nosūtīja ziņojumu plānošanas daļai, kurā 

informēja par gaidāmo pasākumu, bet nejauši ierakstīja nepareizu pasākuma 

datumu. Viņš atsauca ziņojumu, izlaboja nepareizo datumu un nosūtīja izlabotu 

ziņojumu.  

Lai ziņojumu varētu atsaukt, tam jāatbilst četriem kritērijiem: ziņojuma 

adresātam pirms tam ir jāpiesakās tīklā; adresātam ir jālieto programma 

Outlook; ziņojumam ir jāatrodas  adresāta mapē Iesūtne; ziņojumam jābūt 

nelasītam. 

Lai ziņojumu atsauktu:  

1 Atveriet mapi Nosūtītie vienumi.  

2 Veiciet dubultklikšķi uz ziņojuma, kas jāatsauc.  

3 Izvēlnē Darbības noklikšķiniet uz Atsaukt šo ziņojumu.  

4 Izvēlieties dzēst šī ziņojuma nelasītās kopijas vai arī dzēst 

nelasītās kopijas un aizstāt ar jaunu ziņojumu.  

5 Lai atsauktu ziņojumu, noklikšķiniet uz 

Labi.

 



VI - 5.16 Datorzinību pamati 

Ziņojumu dzēšana 

Pēc ziņojumu izlasīšanas tos var atstāt mapē Iesūtne. Tomēr, ja ziņojumi netiek 

regulāri sakārtoti vai izdzēsti, ar laiku mape Iesūtne var kļūt pārblīvēta. 

Jebkuru novecojušu ziņojumu var izdzēst, noklikšķinot uz ziņojuma galvenes 

un pēc tam standarta rīkjoslā noklikšķinot uz pogas Dzēst vai nospiežot 

taustiņu Delete. 

Izdzēšot ziņojumus, tie netiek pavisam izdzēsti no programmas Outlook. 

Ziņojumi vienkārši tiek pārvietoti uz mapi Izdzēstie vienumi līdz brīdim, kad 

izlemjat to iztīrīt. Šādi tiek nodrošināta iespēja atjaunot ziņojumus, ja tie ir 

nejauši izdzēsti vai pēc laika tomēr izrādās vajadzīgi. 

Šajā uzdevumā jāizdzēš ziņojumi no Iesūtne un jāiztīra mape Izdzēstie 

vienumi. 

1 Mapē Iesūtne noklikšķiniet uz ziņojuma Atgādinājums par 

pārgājienu galvenes. 

2 Standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Dzēst. 

Ziņojums tiek ievietots mapē Izdzēstie vienumi. 

3 Uzklikšķiniet uz mapes Izdzēstie vienumi. 

Tiek atvērta mape Izdzēstie vienumi, kurā atrodas izdzēstais 

ziņojums. 

4 Noklikšķiniet uz ziņojuma. 

Ziņojums tiek atlasīts. 

5 Nospiediet taustiņu Delete. 

Tiek atvērts trauksmes lodziņš, kurā tiek prasīts apstiprinājums 

ziņojuma dzēšanai. 

6 Noklikšķiniet uz Jā. 

Vienumi tiek dzēsti no mapes Izdzēstie vienumi un pilnībā izdzēsti 

no programmas Outlook. 

 Melnrakstu saglabāšana 

Ja ziņojuma rakstīšanas laikā tiekat pārtraukts, varat to saglabāt mapē 

Melnraksti. Ziņojumu var pabeigt un nosūtīt vēlāk. Ziņojuma melnrakstu var 

izveidot divos veidos. 

 Ziņojuma loga labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Aizvērt. Programma Outlook atver dialoglodziņu ar jautājumu, 

vai ziņojums ir jāsaglabā. Lai saglabātu ziņojumu, to nenosūtot, 

noklikšķiniet uz Jā. 

Vai arī 

  Ziņojuma loga standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas 

Saglabāt un pēc tam ziņojuma loga augšējā labajā stūrī 

noklikšķiniet uz pogas Aizvērt. 

Lai atlasītu vairāku ziņojumu 

galvenes, kas ir redzamas 

vienā ekrānā, noklikšķiniet uz 

pirmā ziņojuma galvenes, 

turiet nospiestu taustiņu Shift, 

un pēc tam noklikšķiniet uz 

pēdējā ziņojuma galvenes. 

Lai atlasītu vairāku ziņojumu 

galvenes, kas nav redzamas 

vienā ekrānā, noklikšķiniet uz 

pirmā ziņojuma galvenes, 

turiet nospiestu taustiņu Ctrl 

un pēc tam noklikšķiniet uz 

katra nākamā ziņojuma 

galvenes. 

Lai atjaunotu izdzēstu 

ziņojumu, velciet to no mapes 

Izdzēsti vienumi uz 

Navigācijas rūts saīsni 

Iesūtne. 

No mapes Izdzēstie vienumi 

var izdzēst visus ziņojumus 

uzreiz, izvēlnē Rīki 

noklikšķinot uz Iztukšot mapi 

“Izdzēstie vienumi”. 



VI daļa, 5. nodarbība E-pasta izmantošana Outlook VI - 5.17 

 

Lai izgūtu ziņojuma melnrakstu, pabeigtu to un nosūtītu: 
 

1 Noklikšķiniet uz mapes Melnraksti. 

2 Veiciet dubultklikšķi uz ziņojuma, kas jāatver. 

3 Pabeidziet vai rediģējiet ziņojumu un nosūtiet to kā parasti. 

Nodarbības kopsavilkums 

Šajā nodarbībā iepazināties ar dažām programmas Outlook e-pasta funkcijām, 

to skaitā ziņojumu izveidi, saglabāšanu un nosūtīšanu. Apguvāt, kā izlasīt 

ziņojumus, kā atbildēt un pārsūtīt tos. Iemācījāties, kā e-pasta ziņojumam 

piesaistīt pielikumu, atrast, izdzēst un pārvietot ziņojumus no vienas mapes 

citā. 

Ja turpināt apgūt citas nodarbības: 

 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz opcijas Navigācijas rūts. 

 Navigācijas rūts tiek aizvērta. 

Ja neturpināt nodarbības: 

 Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz opcijas Navigācijas rūts. 

 Navigācijas rūts tiek aizvērta. 

Pārbaudes jautājumi 

1 Kā lietotājs programmā Outlook 2003 var pārbaudīt, vai nav 

pienācis jauns ziņojums, negaidot brīdi, kad tie pēc iestatīta laika 

perioda tiks nosūtīti vai saņemti? 

2 Kādas darbības jāveic, lai izveidotu e-pasta ziņojumu? 

3 Kas notiek ar ziņojumu, kad tas tiek izdzēsts no mapes Iesūtne? 

4 Kāda informācija ir iekļauta ziņojuma galvenē? 

5 Kā var izlasīt e-pasta ziņojumu? 

6 Kā jāsaglabā ziņojums, to nenosūtot, lai pēc tam to pabeigtu vai 

rediģētu? 

7 Kas ir iesūtne? 

8 Ko var iespraust Outlook e-pasta ziņojumā? 

9 Kāda ir līdzekļa Automātiskais priekšskatījums priekšrocība? 
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Praktiskie uzdevumi 

1. uzdevums. Atpūtas kompleksa “AkVaiVai” apmācību nodaļas direktoram 

jānosūta paziņojums par nodarbībām programmas Outlook 2003 apguvē tiem 

darbiniekiem, kas ir pierakstījušies uz šīm nodarbībām.  Ziņojumā ir jāiekļauj 

informācija par nodarbību datumu, laiku un vietu. Šim nolūkam izmantojiet 

datumu, laiku un vietu, kas attiecas uz jūsu nodarbību par programmu Outlook. 

Pielikumā šim ziņojumam ir jāpievieno nodarbību programma. Nodarbību 

programma atrodas cietā diska mapē Outlook Practice. 

Savam kolēģim, citam nodarbību apmeklētājam un sev nosūtiet ar karodziņu 

atzīmētu paziņojumu par nodarbību, kuram pievienots nodarbību plāns. Kad 

ziņojums saņemts, izdrukājiet nodarbību plānu. 

2. uzdevums. Pēc tam, kad esat nosūtījis paziņojumu par nodarbībām, 

uzzināt, ka nodarbību vieta ir mainīta. Paziņojiet saņēmējiem par šo izmaiņu. 

Kad esat to izdarījis, izdzēsiet šo ziņojumu. 

3. uzdevums. Izveidojiet ziņojumu, kurā aprakstītas Outlook 2003 lietošanas 

priekšrocības. Izmantojiet formatēšanas rīkjoslu, lai ziņojumu padarītu vizuāli 

interesantāku. Ziņojumam pievienojiet karodziņu, ar kuru pieprasiet atbildēt 

10 dienu laikā. Nosūtiet ziņojumu. 

4. uzdevums. Pārvietojiet nosūtītos ziņojumus par pārgājienu no mapes 

Nosūtītie vienumi uz mapi Izdzēstie vienumi. Izdzēsiet ziņojumus. 

5. uzdevums. Kolēģis sūdzas par to, ka viņa e-pasta ziņojumi tiek sūtīti 

vairākas minūtes un ka bieži viņš saņem ziņojumus ar kavēšanos. Izmantojot 

Microsoft Outlook Palīdzība, paskaidrojiet, kāpēc e-pastu nosūtīšanas un 

saņemšanas kavējas. Paskaidrojiet, kā šo problēmu var novērst. 



 


