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IEVADS 
2001. gada oktobrī un novembrī LR Izglītības un zinātnes ministrija veica pētījumu 

«5 –12. klašu skolnieku attieksme pret informācijas tehnoloģijām un to izmantošanu skolās, 
esošās pieejas datoriem un internetam noskaidrošana.» 

Pētījuma rezultāti liecina, ka labākās zināšanas skolniekiem, kuri skolā apgūst (ir 
apguvuši) datorzinības, ir darbā ar teksta apstrādes programmām un darbā ar grafisko 
redaktoru – aptuveni 2/3 skolnieku atzīmējuši, ka viņi labi pārzina tādas programmas kā MS 
Word un Paint. Kopumā trešdaļa skolnieku norādījuši, ka viņiem ir labas zināšanas par 
Internet (pārlūka) programmām un tabulu procesora programmām, piemēram, MS Excel, 
bet aptuveni ceturtā daļa skolnieku labi pārzina prezentāciju programmas, piemēram, MS 
PowerPoint. Nedaudz vairāk kā desmitā daļa skolnieku ir apguvuši datu bāzes vadības 
sistēmas, programmēšanu un Web lapu veidošanas programmas.1 

Līdzīga situācija ir arī profesionālā izglītības sistēmā. Lai veicinātu datorzinību 
apguvi, izveidots mācību līdzeklis, kas aptver informātikas galvenos tematus. 

Mācību līdzeklis paredzēts zināšanu nostiprināšanai un mācību sasniegumu 
noteikšanai. Tas ietver vingrinājumus, testus, krustvārdu mīklas, praktiskos darbus un 
patstāvīgā darba uzdevumus, kas paredzēti lietišķās informātikas un datorzinību praktisko 
iemaņu apguvei, to pilnveidošanai, kā arī krustvārdu mīklu un testu atrisinājumus. 

Tas veidots kā palīgmateriāls profesionālās izglītības sistēmas audzēkņiem 
informātikas kursa apgūšanai. Mācību līdzeklis noderēs arī visiem tiem, kuri ikdienā lieto 
datoru un vēlas papildināt savas teorētiskās zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas. 

                                                 
1 http://www.izm.lv/lv/petijumi/01/14.htm 
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1. INFORMĀCIJA UN INFORMĀTISKIE PROCESI 

VINGRINĀJUMI 
1. Aprēķināt, cik baitu, bitu un vārdu ir 16 kilobaitu (KB) informācijas? 
2. Aprēķināt, cik megabaitu (MB) ir 20000000 baitu? 
3. Ar cik baitiem var kodēt 

3.1. jūsu skolas nosaukumu; 
3.2. jūsu uzvārdu; 
3.3. jūsu vārdu? 

4. Cik baitu satur 
4.1. 1 KB (kilobaits); 
4.2. 1 MB (megabaits); 
4.3. 1 GB (gigabaits); 
4.4. 1 TB (terabaits)? 

5. Aprēķināt, cik KB aizņem datora atmiņā 5 lappušu garš referāts, ja vienā lappusē referāta 
teksta ir 52 rindas un katrā rindā 80 simboli.  

6. A4 formāta lapā ir apmēram trīs tūkstoši burtu. Aprēķināt, cik lappušu šāda teksta var 
ierakstīt:  
6.1. 3,5” HD disketē; 
6.2. 1 GB cietajā diskā; 
6.3. CD–R (650 MB). 

7. Vienā lapā ir 2825 simboli. Cik KB informācijas aizņem datora atmiņa, ja šis teksts 
veidots Unikodā? 

8. Pārvērst norādītajā skaitīšanas sistēmā 
8.1. 57[10]  [2];  
8.2. 64[10]  [2];  
8.3. 0010[2]  [10]  [16];  
8.4. 1101[2]  [10]  [16];  
8.5. 43[10]  [2];  
8.6. 43[10]  [16]; 
8.7. 1950[10] [2] un atpakaļ; 
8.8. 1950[10] [16] un atpakaļ. 

9. Kādam decimālās sistēmas skaitlim atbilst binārās sistēmas skaitlis 11111111? 
10. Izmantojot ASCII kodu tabulu, nokodēt binārā kodā 

10.1. kokle; 
10.2. 2002; 
10.3. dators. 
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IESKAITES TESTS 
1. Kurš izteikums visprecīzāk raksturo datus? Dati ir 

A. formalizētā veidā attēlota informācija, kuru lietotājs vai datu apstrādes ierīces var 
interpretēt, apstrādāt vai pārsūtīt. 

B. jebkuras ziņas par apkārtējo pasauli un tajā notiekošajiem procesiem, kas 
sistematizētas un organizētas tā, lai to jēgu varētu nodot cilvēkam. 

C. ziņas, kas kaut ko raksturo un var noderēt par pamatu secinājumiem. 
D. informācija, kas tiek uzglabāta simbolu veidā. 

2. Kas ir datu nesēji? 
A. Ierīces, kas ievietojamas datora iekšpusē, piemēram, cietais disks. 
B. Signāls, ko izmanto datu pārsūtīšanai pa pārraides vidi. (piemēram, spriegums, strāva, 

gaisma, elektromagnētiskie viļņi, perfokarte, žurnāls, grāmata, diskete). 
C. Tiešs datu ievades process datorā no tastatūras vai citas ierīces. 
D. Datu kopums, ko secīgi pārraida no datu avota datu saņēmējiem. 

3. Kuri ir svarīgākie informātiskie procesi? 
A. Datu meklēšana un atlase. 
B. Diska formatēšana un vadības informācijas ierakstīšana tajā. 
C. Informācijas iegūšana, uzglabāšana, apstrāde vai pārveidošana un izplatīšana. 
D. Datu apkopošana formā, kas dod iespēju tos tieši apstrādāt datorā. 

4. Kas ir informācijas sistēma? 
A. Datora aparatūra un programmatūra.  
B. Cilvēks un datora aparatūra. 
C. Datora aparatūra, programmatūra un operators, kas ar to strādā. 
D. Iekārtu, procedūru un personāla kopums, kas ir izveidots, strādā un tiek uzturēts, lai 

vāktu, uzkrātu, apstrādātu, uzglabātu un izmantotu informāciju. 
5. Kas ir informācijas un telekomunikācijas tehnoloģija (ITK)? 

A. Informācijas vākšanas, pārveidošanas, uzglabāšanas un pārraižu metožu kopums, ko 
lieto datu apstrādes un komunikācijas sistēmās. 

B. Zinātnes nozare, kas, izmantojot matemātiskās metodes, nodarbojas ar informācijas 
apstrādes, pārraides un izmantošanas problēmas izpēti. 

C. Datu ierakstīšana magnētiskajā lentē vai magnētiskajā diskā, lai vēlāk tos varētu 
izmantot. 

D. Kopējs nosaukums ievades un izvades procesiem, kā arī attiecīgajiem datiem un 
aparatūrai, ko izmanto cilvēka un datora sadarbības nodrošināšanai. 

6. Kas ir informātika? Tā ir zinātnes nozare, kas 
A. pēta informācijas uzkrāšanas un apstrādes likumus un metodes. 
B. nodarbojas ar datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un izplatīšanas problēmu izpēti 

datu apstrādes sistēmās. 
C. nodarbojas ar datu vākšanas, organizēšanas un izplatīšanas problēmu izpēti datu 

apstrādes sistēmās. 
D. izmantojot matemātiskās metodes, nodarbojas ar informācijas apstrādes, pārraides un 

izmantošanas problēmas izpēti. 
7. Kas ir mazākā informācijas vienība? 

A. Baits. 
B. Pikselis. 
C. Bits. 
D. Terabaits. 

8. Kas ir lielākā informācijas vienība? 
A. Bits. 
B. Baits. 
C. Pikselis. 
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D. Terabaits. 
9. Kāda ir izplatītākā informācijas kodēšanas pamatvienība? 

A. Baits. 
B. Bits. 
C. 2 baiti. 
D. Kilobaits. 

10. Kāda ir informācijas kodēšanas pamatvienība, izmantojot Unicode kodu tabulu? 
A. Baits. 
B. Bits. 
C. 2 baiti. 
D. Simbols. 

11. Cik baitu informācijas satur vārds izglītojamais? 
A. 13 baitus. 
B. 26 baitus. 
C. 104 baitus. 
D. 1024 baitus. 

12. Cik bitu informācijas satur vārdi saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze? 
A. 13 baitus. 
B. 52 baitus. 
C. 104 baitus. 
D. 24 baitus. 

13. Kāpēc izmanto bināro kodēšanas sistēmu? 
A. Mūsdienu elektronisko elementu ražošanas tehnoloģija nodrošina tādu elementu 

izgatavošanu, kuriem ir tikai divi stabili, labi izšķirami stāvokļi. 
B. Dabā daudzi elementi ir pāros. 
C. Īsāk var pierakstīt. 
D. Tas ir kods, kurš atklāj un izlabo noteiktas kļūdas datu pārraides un apstrādes procesā. 

14. Kā vēl var nosaukt 8 bitus? 
A. Virsbits. 
B. Baits. 
C. Punkts. 
D. 8 simboli. 

15. Kā vēl var nosaukt 16 bitus? 
A. 16 simboli. 
B. Pusvārds. 
C. Vārds jeb 2 baiti. 
D. 2 baiti. 

16.  Kurš skaitlis nav skaitīšanas sistēmas bāze? 
A. 8 (oktālā). 
B. 16 (heksadecimālā). 
C. 2 (binārā). 
D. 1 (vieninieku). 

17. Kas ir «informācijas superlielceļš» (information superhighway)? 
A. Tāda nav. 
B. Superlielceļš ir ļoti plats ceļš ar daudzām satiksmes joslām. 
C. To veido desmitiem tūkstošu datorvietu visā plašajā pasaulē. 
D. Kopums, kas sastāv no datoriem, tīkliem, līnijservisiem, telefona sakaru līnijām, 

satelītiem, optiskajiem kabeļiem, kā arī visdažādākajām ierīcēm un programmām, 
kuras datori lieto, lai sazinātos savā starpā un ar datorlietotājiem visā pasaulē. 
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2. DATORA APARATŪRA UN PROGRAMMATŪRA 

KRUSTVĀRDU MĪKLAS 
1. Aizpildiet tukšās rūtiņas 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

1. Izvadierīce. 
2. Perifērijas ierīce. 
3. Cietā diska vai disketes sākotnējā sakārtošana. 
4. Lētākais informācijas nesējs. 
5. Ierīce, kas nosaka datora modeli un iespējas. 
6. Izvadierīce. 
7. Procesora raksturlielums. 
8. Ievadierīce. 
9. Pele. 
10. Ierīce informācijas glabāšanai. 
11. Krimināls datorspeciālists. 

Vertikāli: Zinātnes nozare, kas nodarbojas ar datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un 
izplatīšanas problēmu izpēti datu apstrādes sistēmās. 

2. Aizpildiet tukšās rūtiņas 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

1. Monitors. 
2. Ierīce, lai realizētu multimediju sistēmas iespējas. 
3. Ievadierīce.  
4. Visa veida programmu kopums, kas nodrošina datu apstrādes sistēmas efektīvu 

darbību un lietotāju apkalpošanu, risinot uzdevumus. 
5. Brīvpieejas atmiņa. 
6. Datora sastāvdaļa, kas sevī apvieno svarīgākos datora elementus. 

Vertikāli: Tehniska sistēma, kas saskaņā ar uzdoto programmu veic automātisku datu 
apstrādi un ievadizvadi. 
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3. Aizpildiet tukšās rūtiņas 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 

 
1. Pentium procesora apzīmējums. 
2. Vairākkārt ierakstāmā kompaktdiska apzīmējums. 
3. Programmēšanas valodas nosaukums. 
4. Datora komplekta sastāvdaļa. 
5. Lietojumprogrammas nosaukums. 
6. Tehniska sistēma, kas saskaņā ar uzdoto programmu veic automātisku datu apstrādi un 

ievadizvadi. 
7. Pārvietojams indikators uz ekrāna, kas norāda vietu, no kuras sākt nākošo operāciju. 
8. Displejs. 
9. Izvadierīce. 
10. Ievadierīce. 
11. Zinātnes nozare, kas nodarbojas ar datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un 

izplatīšanas problēmu izpēti datu apstrādes sistēmās. 
12. Divpusīgs informācijas apmaiņas process, kura gaitā saņemtā informācija ir saprotama 

abiem tā dalībniekiem. 
13. Visa veida programmu kopums, kas nodrošina datu apstrādes sistēmas efektīvu 

darbību un lietotāju apkalpošanu, risinot uzdevumus. 
14. Programma, ko izsauc kāda cita programma. 
15. Programmu komplekss, kas vada datu organizēšanu un programmu izpildi datorā, 

nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību, resursu racionālu izmantošanu, 
kā arī sadarbību ar lietotāju. 

16. Komandu saraksti, ko iegūst, piespiežot peles labo taustiņu. 
17. Programma, kas paredzēta kādam konkrētam datu apstrādes sistēmas lietotājam, 

nepieciešama uzdevuma risināšanai un kas izmanto līdzekļus, ko tai nodrošina 
sistēmas programma. 
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4. Aizpildiet rūtiņas – visi vārdi sākas ar «P», to beigas norādītas! 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
P P P P P P P P P P P P P P P 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
1. Monitora ekrāna attēls. 
2. Zīmju kombinācija, kas raksturo failu. 
3. Zīmju kombinācija, kas atļauj datorā veikt noteiktas darbības un novērš informācijas 

noplūdi. 
4. Vieta, kur glabājas e-vēstules. 
5. Kas ir Yahoo? 
6. Datora sastāvdaļa. 
7. Vārda access tulkojums. 
8. Monitora ekrāna punkts (attēla vienība). Jo vairāk šo punktu ekrāns var rādīt, jo skaidrāks 

ir attēls ekrānā. 
9. Nelicencētu programmu izplatīšana. 
10. Sistēmas blokā esoša sastāvdaļa. 
11. Pieslēgvieta. 
12. Drukāšanas ierīce. 
13. Kas ir Doom? 
14. Cilvēks, kurš nosaka, kā dators strādās. 
15. Iepriekš noteikts pieņemtu signālu, kodu un noteikumu kopums, kas nosaka datu apmaiņas 

kārtību starp sistēmām. 
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IESKAITES TESTS 
1. Kas ir  pirmā programmētāja pasaulē? 

A. Anna Pasternaka. 
B. Ada Lavleisa. 
C. Sofija Kirī. 

2. Kas bija pirmie skaitļošanas līdzekļi? 
A. Pirksti un akmeņi. 
B. Abaks. 
C. Sorobans. 

3. Kurā gadā tika radīta pirmā mehāniskā rēķinmašīna? 
A. 1642. 
B. 1752. 
C. 1862. 

4. Kas ir pirmās mehāniskās rēķinmašīnas autors? 
A. Žakārs. 
B. Blēzs Paskāls. 
C. Gotfrīds Leibnics. 

5. Kurā gadā izveidoja mehānisko kalkulatoru, ar kuru varēja reizināt un dalīt? 
A. 1643. 
B. 1673. 
C. 1693. 

6. Kādi nopelni ir Žozefam Marī Žakāram skaitļošanas tehnikas attīstībā? 
A. Izgudroja logaritmisko lineālu. 
B. Izgudroja skaitāmos kauliņus. 
C. Izgudroja ar perfokartēm vadāmu skaitļotāju. 

7. Kurā gadā uzbūvēja pirmo elektromehānisko skaitļotāju ASCC jeb Mark1? 
A. 1940. 
B. 1943. 
C. 1951. 

8. Kādi nopelni skaitļošanas tehnikas attīstībā ir Fon Neimanim? 
A. Izdomāja datora algoritmu. 
B. Radīja pirmo monitoru. 
C. Izstrādāja piecus galvenos moderna datora komponentus. 

9. Kurā gadā tika radīts pirmais elektroniskais skaitļotājs? 
A. 1948. 
B. 1951. 
C. 1981. 

10. Kurā gadā izveidoja pirmo mikroshēmu? 
A. 1951. 
B. 1955. 
C. 1959. 

11. Ar ko personālo datoru vēsturē ir ievērojams 1974. gads? 
A. Izgudroja pirmo personālo datoru. 
B. Ieviesa operatīvo atmiņu. 
C. Sāka lietot tranzistorus. 

12. Ar ko personālo datoru vēsturē ir ievērojams 1981. gads? 
A. Izgudroja pirmo personālo datoru. 
B. IBM izlaida savu pirmo personālo datoru ar atvērto arhitektūru. 
C. Sāka lietot integrālās shēmas. 
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13. Kurā gadā korporācija Intel sāka ražot jaunas sērijas mikroprocesoru – Intel 80286/AT? 
A. 1981. 
B. 1983. 
C. 1990. 

14. Kas ietilpst datora pamatkomplektā?  
A. Sistēmas bloks un monitors.  
B. Monitors, printeris, pele un tastatūra.  
C. Sistēmas bloks, monitors, tastatūra un pele.  

15. Kurā gadā firma Intel sāka Pentium procesora ražošanu? 
A. 1995. 
B. 1983. 
C. 1993. 

16. Kas ir mikroprocesora galvenie parametri? 
A. Kājiņu skaits. 
B. Darba frekvence. 
C. Tranzistoru skaits. 

17. Kā apzīmē operatīvo atmiņu? 
A. ROM. 
B. RAM. 
C. CD-ROM. 

18. Kas veic datu apmaiņu starp procesoru un citām datora ierīcēm? 
A. Sistēmas maģistrāle. 
B. Ports. 
C. Kontrolieris. 

19. Kā apzīmē cieto disku?  
A. HDD. 
B. FDD. 
C. IDE. 

20. Kādam nolūkam izmanto disketes? 
A. Lai glabātu nelielus informācijas apjomus un pārbaudītu datorvīrusu esamību. 
B. Lai startētu datoru. 
C. Lai glabātu nelielus informācijas apjomus un, galvenokārt, lai tos pārnestu no viena 

datora uz otru. 
21. Kurā no kompaktdiskiem var vairākas reizes ierakstīt informāciju? 

A. Nevienā. 
B. CD-RW. 
C. CD-R. 

22. Kādi adapteri jums ir zināmi? 
A. Videoadapteri un tīkla adapteri. 
B. Videoadapteri. 
C. Nolasīšanas adapteri. 

23. Kādu portu visizdevīgāk izmantot perifērijas ierīču (printera, modema u.c.) pievienošanai 
sistēmas blokam?  
A. Virknes jeb seriālo portu. 
B. Paralēlo portu. 
C. Universālo portu.  

24. Kā apzīmē paralēlos portus? 
A. LPT1, LPT2, LPT3. 
B. COM1, COM2, COM3.  
C. USB1, USB1, USB1. 
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25. Kas ir Zip, SyJet, Jaz, Shark iekārtas, un kā tās izmanto? 
A. Liela apjoma informācijas nesēji. 
B. Maza apjoma informācijas nesēji. 
C. Datu saspiešanas ierīces. 

26. Kurš ir lētākais informācijas nesējs (rēķinot uz vienu vienību)? 
A. CD-ROM. 
B. Diskete. 
C. Magnētiskā lente. 

27. Kas ir pele? 
A. Informācijas izvadierīce. 
B. Ierīce datorspēļu spēlēšanas atvieglošanai. 
C. Koordinātu ievadierīce, kas paredzēta informācijas ievadei. 

28. Kas raksturo ekrāna (monitora) kvalitāti? 
A. Cena. 
B. Kadru frekvence, izšķirtspēja. 
C. Ekrāna izmērs collās. 

29. Kādi rādītāji raksturo printera kvalitāti? 
A. Izšķirtspēja, drukāšanas ātrums, procesors, operatīvā atmiņa.  
B. Printera cena. 
C. Ražotājs, modelis, tehnoloģija. 

30. Kas ir vajadzīgs, lai lietotājs varētu strādāt internetā? 
A. Dators, programmas un pieslēgums Internet tīklam. 
B. Modems un dators. 
C. Datortīkls. 

31. Kura no minētajām datora atmiņām ir brīvpieejas atmiņa? 
A. ROM. 
B. RAM. 
C. Kešatmiņa. 

32. Kur pēc datora izslēgšanas tiek saglabāti dati?  
A. Datu nesējos. 
B. Operatīvajā atmiņā.  
C. Gan datu nesējos, gan operatīvajā atmiņā. 

33. Kādam jābūt telpas plānojumam kubikmetros (m3) uz vienu strādājošo pie datora 
A. 6. 
B. 15. 
C. 19,5. 

34. Cik stundu var strādāt pie datora bez pārtraukuma? 
A. 8. 
B. 6. 
C. 4. 

35. Kāda tipa programmām pieder Windows NT?  
A. Lietojumprogrammām. 
B. Sistēmas programmām. 
C. Aprēķinu programmām. 

36. Kāda ir 3,5 collu disketes ietilpība?  
A. 144 KB. 
B. 1,44 MB. 
C. 14,4 KB. 

37. Kāpēc diskete ir jāformatizē? 
A. Lai to sagatavotu failu glabāšanai. 
B. Lai noskaidrotu, cik tajā var ierakstīt informācijas. 
C. Lai no tās izdzēstu datus. 
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38. Ar kādu burtu apzīmē diskierīci disketes nolasīšanai? 
A. C. 
B. A. 
C. D. 

39. Kurā gadā Čārlzs Bebidžs sāka būvēt «analītisko mašīnu»?  
A. 1653.  
B. 1833.  
C. 1959.  

40. Datora ievadierīces  
A. Tastatūra, pele, skeneris.  
B. Skeneris, printeris.  
C. Pele, procesors.  

41. Datora izvadierīces  
A. Tastatūra, printeris.  
B. Skeneris, printeris.  
C. Monitors, printeris, ploteris.  

JAUTĀJUMI VIELAS NOSTIPRINĀŠANAI 
1. Kas ir tastatūra? 
2. Cik un kādās grupās var iedalīt tastatūras taustiņus? 
3. Kas ir tabulators (T)? 
4. Kā iegūst burta taustiņam atbilstošo lielo burtu? 
5. Cik simbolu var būt uz viena taustiņa? 
6. Kā iegūst taustiņam atbilstošo augšējo simbolu? 
7. Kā var ievadīt tekstu, kas sastāv tikai no lielajiem burtiem? 
8. Kādam nolūkam paredzēts ievades taustiņš? 
9. Kā var nodzēst iepriekšējo simbolu? 
10.Kas ir desmitpirkstu drukāšanas metode? 
11.Kā lietotājs, neskatoties uz tastatūru, var novietot roku pirkstus pamatstāvoklī? 
12.Kas ir cipartastatūra, un kā to var izmantot? 
13.Kā var pārslēgt cipartastatūras darba režīmu? 
14.Kuri ir kursora vadības taustiņi? 
15.Kas ir funkciju taustiņi? 
16.Kā var izmantot glābējtaustiņu E? 
17.Kā izmanto taustiņus C un A? 
18.Kā var izmantot taustiņu D? 
19.Kas ir perifērijas ierīces? 
20.Kas ir pele, kādi ir tās veidi? 
21.Kas ir monitors, kādi ir to veidi? 
22.Kas ir adatu (matricu) drukas iekārtas? 
23.Kas ir strūklas printeri? 
24.Kādi rādītāji raksturo printeri? 
25.Kas ir lāzerprinteris? 
26.Kas ir termopārneses printeri? 
27.Kas ir trekbols? 
28.Kas ir ploters? 
29.Ar kādu ierīci datoru var pieslēgt telefona līnijām, lai realizētu datu pārraidi? 
30.Kas ir kursorsvira? 
31.Kas ir strīmeris? 
32.Kas ir tīkla adapters? 
33.Kas ir optiskais zīmulis? 
34.Kādas ir datora galvenās sastāvdaļas? 
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35.Kas atrodas sistēmas blokā? 
36.Raksturojiet šādus datu nesējus: CD–ROM, CD–R, DVD–ROM, DVD–RAM? 
37.Kas ir mikroprocesors? 
38.Kādi parametri ietekmē mikroprocesora veiktspēju (jaudu)? 
39.Kas ir mikroprocesora darba takts frekvence? 
40.Kas ir kešatmiņa? 
41.Kāda nozīme ir sistēmas kopnei? 
42.Kas ir brīvpieejas atmiņa (RAM)? 
43.Kāpēc lietotājam jāsaglabā sava darba rezultāti (piemēram, uzrakstīta vēstule) ārējā 

atmiņā? 
44.Ko nozīmē šādas rindas datoru reklāmās:  
* PC, Pentium 4, 1.6 GHz Intel, RAM 256MB/DDR, HDD 40GB/7200 rpm, video 64MB, 

sound, CD-ROM 52x, ATX? 
* Pentium 4 1.6 GHz,DFI, VIA Apollo P4X266A mikroshēmu komplekts, 256 MB PC266 

DDR, PQI (max 3 GB),40 GB 7200 apgr/min, Maxtor, 54x CD-ROM Mitsumi, 3.5'' 
1.44MB diskešu iekārta Mitsumi, 3 vietas 5,25" iekārtām, 32 MB GeForce2 MX-200, 
AGP, Palit, iebūvēta AC97 Audio codec, 1 AGP (aizņemts), 5 PCI, 1 paralēlais, 2 
seriālie, 2 USB, 2 PS/2, 1 VGA izeja, 3 Audio, 1 spēļu/MIDI, ATX ar 300 W barošanu? 

* PC, Pentium III 450/128/10000/CD/SB, Deskpro EN, Compaq, K450/10? 
45.Kādam nolūkam paredzēti minētie datori? 
46.Kāpēc datoram ir vajadzīga ārējā atmiņa? 
47.Kādas priekšrocības un kādi trūkumi ir ārējai atmiņai? 
48.No kā sastāv disku atmiņa? 
49.Kas ir lokanie diski? 
50.Kā var zināt, kā diskete jāieliek diskdzinī? 
51.Kas ir pretierakstīšanas aizsardzība? 
52.Kas ietekmē diskešu ietilpību? 
53.Kā izmanto disketes? 
54.Kas ir cietais disks, kā to izmanto, un kur tas atrodas? 
55.Kas ir magnetooptiskie diski? 
56.Kas ir strīmeris? 
57.Kas ir datu kasetes? 
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3. GRAFISKAIS REDAKTORS PAINT 

PRAKTISKIE DARBI 

1. praktiskais darbs 
Temats: Grafiskais redaktors Paint. 
Darba mērķis: Apgūt dažādu figūru zīmēšanu, rediģēšanu un papildināšanu ar tekstu, 
kopēšanu un saglabāšanu. 
Darba uzdevums: 

1. Datora ieslēgšana, Windows 98 sistēmas sākotnējā ielāde. 
2. Aktivizēt programmu Paint. 
3. Uzstādīt zīmējuma laukuma lielumu 15 x 10 cm. 
4. Izveidot zīmējumu pēc dotā parauga. 

 
5. Saglabāt zīmējumu savā mapē ar nosaukumu paraugs.bmp. 
6. Izslēgt datoru. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Lai uzstādītu zīmējuma laukuma lielumu, 

izvēlas Image, Atributes un uzstāda norādīto 
laukumu (cm).  

2. Lai uzzīmētu riņķi vai kvadrātu tur nospiestu 
taustiņu S. 

3. Līdzīgu figūru zīmēšanai izmanto kopēšanas 
iespējas. Aktivizē pogu Select, tad ievieto 
peles taustiņu iezīmētajā blokā, nospiež 
taustiņu C un velk peli (drag and drop), 
iegūstot vajadzīgo kopiju skaitu. 

4. Lai saglabātu izveidoto zīmējumu, izvēlas 
komandu File, Save As.... 

5. Beidzot darbu aizveram visas atvērtās programmas, izejam korekti no Windows 98 un 
izslēdzam sistēmas bloku. 
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2. praktiskais darbs 
Temats: Grafiskais redaktors Paint. 
Darba mērķis: Apgūt zīmējuma veidošanu, saglabāšanu un drukāšanu. 
Darba uzdevums: 

1. Veidot jaunu zīmējumu File, New. 
2. Veidot zīmējumu pēc dotā parauga: 

 

3. Saglabāt zīmējumu savā mapē ar nosaukumu maja.bmp. 
4. Apskatīt drukāšanai sagatavoto zīmējumu File, Print Preview (apskatīt tuvāk kādu 

lapas daļu), novērtēt zīmējuma izskatu  uz A4 formāta lapas. 
5. Izdrukāt izveidoto zīmējumu. 

3. praktiskais darbs 
Temats: Grafiskais redaktors Paint. 
Darba mērķis: Apgūt zīmējuma fragmenta iezīmēšanu, kopēšanu, spoguļattēla iegūšanu, 
pagriešanu par noteiktu leņķi, izmēru maiņu un teksta rakstīšanu. 
Darba uzdevums: 

1. Izveidot zīmējumu pēc dotā parauga. 
2. Saglabāt izveidoto zīmējumu savā mapē ar nosaukumu aboli.bmp. 
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Darba gaita un metodiski norādījumi 
 

1. Uzzīmē ābola pusīti. Visu ābola attēlu iegūst, izmantojot kopēšanu. 

2. Iezīmē nokopēto ābola pusīti un pagriež, izmantojot Image, Flip/Rotate: 

* Flip vertical; 
* Rotate by angle 180°.  

3. Izmaina zīmējuma izmērus un sakopē kā norādīts paraugā. 

 

4. praktiskais darbs 
Temats: Grafiskais redaktors Paint. 
Darba mērķis: Apgūt ornamenta fragmenta zīmēšanu, izmantojot koordinātu tīklu, kopēšanu 
un pagriešanu par noteiktu leņķi. 
Darba uzdevums: 

1. Uzzīmēt rakstainu cimdu. 

2. Saglabāt izveidoto cimda ornamentu savā mapē ar nosaukumu cimds.bmp. 
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Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Izveido ornamenta fragmentu un ar komandu Copy un Paste palīdzību izveido cimda 

apakšējo rakstu joslu. 
2. Palielina darba lapu View, Zooom, Custom....  

3. Lai zīmētu ar maksimālu precizitāti, izmanto 800 %  palielinājumu. 
4. Uzstāda koordinātu tīklu View, Zoom, Show Grid. 
5. Zīmē tikai vienu raksta elementu. 

6. Kopē ornamenta fragmentu. 
7. Veic raksta elementa pagriešanu, izmantojot Image, Flip/Rotate. 
8. Darbu saglabā. 

5. praktiskais darbs 
Temats: Grafiskais redaktors Paint. 
Darba mērķis: Apgūt maketa veidošanu, krāsu rediģēšanu, zīmējuma saglabāšanu un 
drukāšanu. 
Darba uzdevums: 

1. Uzstādīt zīmējuma izmērus: platums – 25 cm, augstums – 20 cm. 
2. Uzzīmēt sava dzīvokļa (dienesta viesnīcas istabiņas vai tirdzniecības telpas) plānu, 

norādot mēbeļu un iekārtu izvietojumu (vienādiem objektiem izmantot kopēšanu). 
3. Izkrāsot mēbeles un iekārtas, veicot krāsu rediģēšanu Colors, Edit. 
4. Uzzīmēt vēl vienu sava dzīvokļa (dienesta viesnīcas istabiņas vai tirdzniecības telpas) 

plānu ar izmainītu mēbeļu un iekārtu izvietojumu. 
5. Saglabāt izveidoto plānu savā mapē ar nosaukumu makets.bmp. 
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Darba gaita un metodiski norādījumi 

1. Uzstāda zīmējuma izmērus, izmantojot taustiņu kombināciju C+E. 
2. Izmantojot Paint rīku joslu, veido maketu pēc dotā parauga. 

Maketu ieteicams veidot ar 400% palielinājumu, uzstādot koordinātu tīklu un papildlodziņu 
Thumbnail (View, Zoom, Show Thumbnail), lai redzētu veidojamā zīmējuma fragmentu 
normālā izskatā. 

6. praktiskais darbs 
Temats: Grafiskais redaktors Paint. 
Darba mērķis: Nostiprināt iegūtās iemaņas zīmējuma veidošanā. 
Darba uzdevums: 

1. Izveidot savas mācību iestādes emblēmu – logo, izmantojot grafiskā redaktora Paint 
iespējas. 

2. Sagatavot datoru darbam Start, Programs, Accessories, Paint. 
3. Izmantojot Paint rīku joslu, izveidot logo, kas raksturotu izglītības iestādes pašreizējo 

statusu; ļaujot vaļu brīvai fantāzijai, var izmantot jau gatavus objektus.  
 

 

 

 

 

 
 

4. Saglabāt izveidoto zīmējumu savā mapē ar nosaukumu emblema.bmp. 
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UZDEVUMI PATSTĀVĪGAM DARBAM  
1. uzdevums 
* Izveidot informējošu reklāmu par uzņemšanu mācību iestādē. 
* Reklāmas laukuma lielums 20 x 15 cm. 
* Reklāma ietver gan zīmējumu, gan tekstu. 
* Failu saglabāt savas mapes apakšmapē Patstāvīgais darbs ar nosaukumu reklama.bmp. 

2. uzdevums 
* Izveidot mācību firmai logo, kas atspoguļotu firmas nodarbošanos. 
* Firmas logo ietver gan zīmējumu, gan tekstu. 
* Failu saglabāt savas mapes apakšmapē Patstāvīgais darbs ar nosaukumu logo.bmp. 

JAUTĀJUMI VIELAS NOSTIPRINĀŠANAI 
1. Kādas ir iespējas aktivizēt programmu Paint? 
2. Kā aktivizē programmas Paint rīku joslu (komanda, taustiņu kombinācija)? 
3. Kā aktivizē programmas Paint krāsu joslu (komanda, taustiņu kombinācija)? 
4. Kā var mainīt zīmējuma laukumu? 
5. Kas notiek, ja izvēlas noklusēto (Image, Atributes, Default) zīmējuma laukumu? 
6. Kā atver iepriekš saglabātu zīmējumu ar nosaukumu bilde.bmp (komanda, taustiņu 

kombinācija)? 
7. Kā atvērtu zīmējumu ieraksta disketē? 
8. Kā atvērtu zīmējumu izdrukā (komanda, taustiņu kombinācija)? 
9. Kā atver jaunu baltu lapu (komanda, taustiņu kombinācija)? 
10. Kā atceļ nepareizi veiktas darbības (komanda, taustiņu kombinācija)? 
11. Kā rīkoties, ja ir atcelts vairāk darbību nekā bija nepieciešams (komanda, taustiņu 

kombinācija)? 
12. Cik darbības var atcelt? 
13. Kā beidz darbu ar programmu Paint (komanda, taustiņu kombinācija)? 
14. Kā velk taisnas horizontālas, vertikālas un 45° līnijas? 
15. Kā uzvelk kvadrātu?  
16. Kā uzvelk riņķa līniju? 
17. Kā palielina attēlu (komanda, taustiņu kombinācija)? 
18. Kā samazina attēlu (komanda, taustiņu kombinācija)? 
19. Kā uzliek redzamas palīglīnijas (komanda, taustiņu kombinācija)? 
20. Ar kādu komandu, taustiņu kombināciju notīra zīmējumu no lapas? 
21. Kā veic attēla vai tā daļas pārvietošanu ar fonu? 
22. Kā veic attēla vai tā daļas pārvietošanu bez fona? 
23. Kā veic attēla vai tā daļas kopēšanu? 
24. Kā veic attēla vai tā daļas rotāciju? 
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IESKAITE 
Nr. p. 

k. Rīks Paskaidrojiet kādam nolūkam izmanto šos rīkus: Punkti 

1. 

 

 1 

2. 

 

 1 

3. 

 

 1 

4. 

 

 1 

5. 

 

 1 

6. 

 

 1 

7. 

 

 1 

8. 

 

 1 

9. 

 

 1 

10. 

 

 1 

11. 

 

 1 

12. 

 

 1 

13. 

 

 1 

14. 

 

 1 

15. 

 

 1 

16. 

 

 1 

Vērtēšanas kritēriji 

Punkti 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12 13 – 14 15 –16 
Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 
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4. OPERĒTĀJSISTĒMA MICROSOFT WINDOWS 

KONTROLES JAUTĀJUMI2 
Kas jādara, lai ... Atbildes 

1. ātrāk piekļūtu fai-
liem 

Izveidojiet pamatlogā norādes (Shortcuts) uz tiem failiem, kurus 
bieži izmantojat. Paņemiet ar peli (nospiežot tās labo taustiņu) 
vajadzīgo failu, izvelciet pamatlogā un izvēlieties Create Shortcut. 

2. būtu minimizēta 
programmu ielāde 

Nospiežot labo peles taustiņu uzklikšķiniet uz vajadzīgās Shortcuts 
ikonas, izvēlieties Properties, General, Run iestādiet Minimized.  

3. paātrinātu piekļū-
šanu diskiekārtai 

Lai paātrinātu piekļūšanu diskiekārtai, pamatlogā izveidojiet atsauci 
uz to. Explorer vai My Computer logā nospiediet uz diskiekārtas 
peles labo taustiņu un, turot to nospiestu, izvelciet pamatlogā. No 
sekojošās izvēlnes izvēlieties Create Shortcut. 

4. ātrāk pārsūtītu 
failu uz disketi 

Ar labo peles taustiņu uzklikšķinot uz kāda faila un no izvēlnes 
izvēloties Send To, varat pārkopēt to disketē. Lai ērti pārsūtītu šo 
failu, katalogā C:\windows\send to ar Notepad palīdzību jāizveido 
teksta fails ar nosaukumu Floppy move.bat, kas satur tikai vienu 
rindiņu - @ move%1a:. 

5. neielādētu Startup 
programmu 

Windows startēšanas laikā turiet nospiestu S  taustiņu. 

6. skanētu CD 
automātiski vai 
«pusautomātiski» 

Ja CD-ROM iekārta nespēlē audio CD automātiski, varat to 
piespiest darīt «pusautomātiski». Pamatlogā nospiediet peles labo 
taustiņu un izvēlieties New, Shortcut. Komandrindā ievadiet 
C:\windows\cdplayer.exe/ply. Nospiediet pogu Next, nosauciet šo 
atsauci kādā skanīgā vārdā un nospiediet pogu Finished. Pēc tam 
ielieciet audio CD un ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz šīs atsauces. 

7. nomainītu peles 
kursora izskatu 

Izpildiet komandu Start, Cuntrol Panel, izdariet dubultklikšķi uz 
mouse un izvēlieties sadaļu Pointers. Iezīmēto kursoru jūs varat 
mainīt šādi: nospiediet Browse un divreiz noklikšķiniet uz attēla, 
kas iepaticies. Tad nospiediet Apply vai OK, lai maiņu nofiksētu. 

8. ātrāk pārvietotos 
pa katalogiem 
(mapītēm) 

Programmā Explorer varat pārvietoties pa mapītēm un failiem, 
ievadot vienkārši  to nosaukuma sākumburtus (vienu vai vairākus). 
Tomēr tas jādara pietiekami ātri, pretējā gadījumā nosaukuma otrais 
burts tiks uztverts kā pieprasījums pēc jauna faila vai kataloga. 

9. izdrukātu ekrāna 
attēlu 

Nospiediet taustiņu Print Screen, tad atveriet programmu Microsoft 
Paint un izpildiet komandu Edit/Paste. Pēc tam izdrukājiet attēlu. 

10. kļūdaini nospiestie 
taustiņi izdotu 
skaņu 

Šo taustiņu pārslēgšanas gadījumā var ieslēgt brīdinošu skaņas 
signālu (Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock), Control Panel logā 
atverot Accessibility Options, izvēloties Use ToggleKeys un 
nospiežot OK. 

11. pārslēgtos starp 
atvērtām 
lietojumprog-
rammām 

Spiediet A+T (vai A+S+T, lai kustētos pretējā 
virzienā) vai izvēlieties programmu no Taskbar&Start Menu slejas. 

12. palaistu 
programmas, ja 
nestrādā pele 

Nospiediet C + E un tad, izmantojot taustiņus ar bultiņām, 
izvēlieties programmu. 

13. nodzēstu failu  Paņemiet ar peli failu un aizvelciet uz atkritni (Recycle Bin). 

                                                 
2 http://www.pcworld.com/mar97/wintips.htm var atrast Windows 98 lietotājiem domātus padomus. 
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14. atvērtu divus 

diskus (mapes) 
vienlaicīgi 

Palaidiet Explorer programmu vēlreiz. 

15. ātri izietu no 
Windows 98 

Nospiediet A+4, iepriekš pārliecinoties, ka jūs neatrodaties 
atvērtā lietojumprogrammā  
(A+4 atkārto tik reižu, cik ir atvērtas programmas) 

16. pārlādētu sistēmu  Nospiediet divreiz C+A+D 
17. ātrāk palaistu 

programmas 
Visbiežāk lietojamās programmas no programmu izvēlnes aiznesiet 
uz Start izvēlni 

18. varētu ērtāk un 
ātrāk darboties ar 
tastatūru 

Pārsauciet savas atsauces (Shortcuts) uz programmām vai failiem 
tā, lai katra no tām sākas ar citu burtu. 

19. nomainītu 
pamatloga fonu  

Sameklējiet kādu pievilcīgu attēlu un ielieciet to pamatloga 
(Desktop) fonā. Pārkonvertējiet to bmp formātā un saglabājiet 
C:\windows mapē. Tad ieklikšķiniet ar peles labo taustiņu tukšā 
vietā pamatlogā, izvēlieties Properties, paņemiet sadaļu 
Background un iestādiet izvēlēto attēlu. 

20. nomainītu 
Windows 98 
sākotnēji 
uzstādītās krāsas 

Uzklikšķiniet ar peles labo taustiņu tukšā vietā pamatlogā, 
izvēlieties Properties, paņemiet sadaļu Appearance un piemeklējiet 
krāsas pēc savas gaumes. 

21. nomainītu ekrāna 
burtu izskatu 

Uzklikšķiniet ar peles labo taustiņu tukšā vietā pamatlogā, 
izvēlieties Properties, paņemiet sadaļu Appearance un izvēlieties 
kaut ko no fontu saraksta un iestādiet optimālos izmērus. 

22. saglabātu 
meklēšanas 
konfigurāciju 

Ja bieži izmantojat Windows Find, lai meklētu failus pēc noteiktām 
pazīmēm (piemēram, katalogā C:\My document visus failus, kas 
saglabāti pagājušā mēnesī), tad jūs varat saglabāt meklēšanas 
konfigurāciju. Pēc tam, kad esat nospieduši Find Now un ieguvuši 
rezultātu, izpildiet komandu File, Save Search. Windows 
pamatlogā būs radījusi atsauci, kuru jūs varēsiet izmantot jebkurā 
laikā. 

23. risinātu Windows 
98 sistēmas 
darbības 
problēmas 

Uz cietā diska nav pietiekami daudz vietas vajadzīgā izmēra SWAP 
faila izveidei. Brīvas vietas vajadzētu būt vismaz divas reizes vairāk 
nekā operatīvās atmiņas jūsu sistēmā. Piemēram, ja datoram ir 16 
MB operatīvās atmiņas, uz cietā diska jābūt vismaz 32 MB brīvas 
vietas. 
Atbrīvojieties no veciem .tmp failiem. Izmantojiet Find *.tmp, pēc 
tam sašķirojiet pēc datumiem un izdzēsiet visus, izņemot 
pašreizējās dienas failus. 
Ja sistēma nojūk, verot vaļā My Computer, Control Panel vai 
Recycle Bin, tam varētu būt šādi iemesli: 

attālums starp ikonām ir iestādīts pārāk liels vai arī tas ir 
vienlīdzīgs 0; 
ir ieslēgta 640 x 480 video izšķirtspēja un Taskbar&Start Menu 
josla novietota ekrāna labajā vai kreisajā pusē, padarot to lielāku 
par noklusēto izmēru. 
 

24. atjaunotu darbu 
pēc «uzkāršanās» 

Nav svarīgi, kādu Windows versiju lietojiet, taču vienmēr jāpārlādē 
dators pēc tam, kad nobloķējusies kāda no lietojumprogrammām. 
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25. uzturētu sistēmu 

kārtībā  
Regulāra cietā diska apkope palīdzēs uzturēt kārtībā jūsu sistēmu. 
Pārbaudiet disku vismaz reizi mēnesī. Izpildiet Start, Programs, 
Accessories, System Tools, ScanDisk. 
Ja cietā diska saturs ir fragmentēts, tad ir daudz lielāka iespēja 
pazaudēt failus, tāpēc defragmentēšanu vajadzētu veikt vismaz 
vienu reizi mēnesī Start, Programs, Accessories, System Tools, 
Disk Defragmenter. 

26. operētājsistēmu 
ielādētu avārijas 
gadījumā 

Ja nevarat operētājsistēmu ielādēt no cietā diska, tad izmantojiet 
Windows 98 Startup disketi. To var uztaisīt šādi: Control Panel 
logā atver Add/Remove Programs, ieliek disketi, izvēlas sadaļu 
Startup Disk un nospiež pogu Create disk. 

27. novērtētu datora 
procesora darba 
intensitāti 

Ja esat izmainījis sistēmas konfigurāciju, tad varat izmantot 
programmu System Monitor, lai novērtētu, cik efektīvs ir procesors. 
Tā jūs varat noteikt starpību ātrdarbībā starp diviem cietajiem 
diskiem, lai zinātu, vai modernizēšana ir to vērta. Šo programmu 
var atrast Start, Programs, Accessories, System Tools, System 
monitor. Ja tur tās nav, tā jāinstalē. Ielieciet diskiekārtā jūsu 
Windows 98 instalācijas CD disku, Control Panel logā atveriet 
Add/Remove Programs, izvēlieties sadaļu Windows Setup, divreiz 
noklikšķiniet uz Accessories, aktivizējiet System Monitor un divas 
reizes nospiediet pogu OK. 

28. uzstādītu Screen 
Saver paroli 

Paroles uzstādīšana Windows 98 Screen Saver programmā radīs 
zināmu aizsardzību no ziņkārīgiem kolēģiem. Protams, iespējams 
vienkārši pārlādēt datoru, un šī aizsardzība tiks apieta, vienīgi 
datora tīklā nebūs iespējams iziet ar jūsu vārdu. Lai uzstādītu paroli 
Windows 98, nospiediet peles labo taustiņu pamatloga tukšā vietā, 
izvēlieties Properties, ieslēdziet sadaļu Screen Saver un izvēlieties 
patīkamāko ekrāna aizsargāšanas programmu. Tad aktivizējiet 
Password protected un nospiediet pogu Change, lai varētu uzrakstīt 
paroli. 

29. saglabātu 
nemainīgu ekrāna 
attēlu 

Windows 98 programmā System Policy Editor ir iespēja aizliegt 
citiem mainīt jūsu ekrāna uzstādījumus. Startējiet System Policy 
Editor programmu, izpildiet komandu File, Open Registry, divreiz 
uzklikšķiniet uz Local User ikonas, tad divreiz uzklikšķiniet uz 
Control Panel un atveriet Display. Aktivizējiet Restrict Display 
Control Panel un izvēlieties, ko aizliegt no iespējamo darbību 
saraksta apakšējā logā. Ar Disable Display Control Panel, 
piemēram, aizliedziet jebkādas ekrāna izskata izmaiņas. Saglabājiet 
izmaiņas un izejiet no programmas. 

30. saglabātu 
Windows 98 
konfigurācijas  

Spēlēšanās ar Registry failu, kas satur Windows 98 konfigurāciju, 
var beigties ar katastrofu. Programma System Policy Editor 
nodrošina pret iejaukšanos šajās sfērās. To dara šādi: 
* aktivizē programmu, System Policy Editor, 
* izpilda komandu File, Open Registry, 
* divreiz uzklikšķina uz Local User ikonas, 
* divreiz uzklikšķina uz System un atver Resrtictions. 
* aktivizē Disable Registry Editing Tools un saglabā uzstādīto. 

31. atjaunotu 
konfigurācijas 
programmu 

Windows 98 instalācijas komplektā ir programma, kas sagatavo 
speciālu disketi, ar kuru kļūmes gadījumā iespējams atjaunot 
sistēmas konfigurāciju. Pirms startēt šo programmu, nepieciešams 
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tukšai disketei uzkopēt sistēmas failus. To veic ar Format 
komandu, dialoglogā aktivizējot Copy system files.  
Tad CD iekārtā ielieciet Windows 98 instalācijas disku, atrodiet 
mapi d:\other\misc\ERU un palaidiet programmu eru.exe, pēc tam 
tikai sekojiet instrukcijām. Ja gadīsies kļūme, tad izmantojot šo 
disketi, automātiski iegūsiet tādus Windows 98 uzstādījumus, kādi 
bija disketes radīšanas brīdī. 

32. noslēptu nesen 
izveidotos 
dokumentus 

Izpildot komandu Start, Documents, iespējams redzēt, kādus 
dokumentus esat lietojis; ja nevēlaties citiem ļaut tos apskatīt, tos 
iespējams izdzēst no minētā saraksta.  
Pieņemot, ka tie sākas ar burtiem dat, izpildiet Start, Run un 
ievadiet šādu komandu:  
C:\windows\recent\dat*.* C:\recycled. (šajā operācijā var darboties 
tikai ar failu vārdiem, nevis paplašinājumiem, jo šis saraksts nesatur 
reālus failus, bet tikai atsauces uz tiem ar paplašinājumiem, .LNK 
(tā, ka ir bezcerīgi dzēst failus ar paplašinājumu .DOC). 
Ja jums regulāri nākas dzēst no Start, Documents izvēlnes failus, 
kuri sākas ar dat uzrakstiet izpildāmo .bat failu, kas šīs darbības 
automatizēs, un radiet atsauci uz to pamatlogā. Faila saturam 
vajadzētu būt šādam:  
move C:\windows\recent\dat*.* c:\recycled @cls 
Varētu būt arī cits ceļš, ja jūsu Windows katalogs nav C:\windows. 
Lai Start, Documents izvēlnes saturu izdzēstu pilnībā, vismaz līdz 
tam brīdim, kad atkal ir radīts vai saglabāts fails, ar peles labo 
taustiņu uzklikšķiniet uz brīvas vietas Taskbar&Start Menu sadaļā 
izvēlieties Properties, aktivizējiet Start Menu Programs un 
nospiediet pogas Clear un OK. 

33. būtu vieglāk atrast 
savus izveidotos 
failus  

Lai būtu vieglāk atrast savus izveidotos failus, glabājiet tos vienā 
atsevišķā mapē (folder), datu labākas organizācijas labad ieteicams 
izveidot apakšmapītes, kas apvieno datus pēc kādas vienojošas 
pazīmes. 
* sākot failus glabāt vienā mapē, paziņojiet par to visām savām 

programmām. Piemēram, Microsoft Word for Windows 
jāizpilda komanda Tools, Options, tad jāiestāda sadaļa File 
Locations un jāizmaina iestādījums pie documents. MS Excel 
programmā arī jāizpilda komanda Tools, Options, tad sadaļa 
General un jāmodificē ceļš pie Default File Location. 

* Ja kādai lietojumprogrammai nevar izveidot datu glabāšanas 
mapi, tad nospiediet peles labo taustiņu uz Start, izvēlieties 
Explore un atrodiet atsauci uz vajadzīgo programmu (ja atsauce 
atrodas pamatlogā, Windows Explorer nav jāatver). Tad ar peles 
labo taustiņu uzklikšķiniet uz vajadzīgās atsauces, izvēlieties 
Properties un, aizejot uz sadaļu Shortcut, pie uzstādījuma Start 
in ierakstiet ceļu uz datu mapi. 

34. palielinātu vietu 
uz cietā diska 

Apskatieties C:\windows\help mapē, vai tur nav faili ar 
paplašinājumu .AVI. Tie ir demonstrācijas faili iesācējiem un kopā 
aizņem 7 MB diska atmiņas, tos droši nodzēsiet. 
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JAUTĀJUMI UN ATBILDES VIELAS NOSTIPRINĀŠANAI 
1. Kas ir Windows 98?  

 
Windows 98 ir viena no populārākajām firmas Microsoft operētājsistēmām, kas 

paredzēta personālajiem datoriem. Operētājsistēma ir sistēmas programma, kas vada datora 
darbu, izpildot lietojumprogrammas, un realizē dialogu ar lietotāju. Bez operētājsistēmas 
datora funkcionēšana nav iespējama, tāpēc to vienmēr pārdod komplektā ar aparatūru. 

 
2. Kāda ir Windows 98 galvenā priekšrocība? 

 
Galvenā Windows 98 priekšrocība ir darba ērtums. Jaunajā operētājsistēmas variantā  

iestrādāts vairāk nekā 3000 dažādu uzlabojumu, kuru nebija Windows 95 versijā. Visas 
programmas darbojas vienotā stilā noformētos logos, arī lietotāja mijiedarbība ar 
programmām ir realizēta vienotā veidā. Galvenā ierīce vadības darbību veikšanai ir pele, ar 
kuru var palaist programmas, izvēlēties un vadīt datu apstrādes rīkus utt.. 

 
3. Kā var raksturot operētājsistēmu Windows 98, salīdzinot to ar citām Windows versijām?  

 
* Uzlabots vizuālais noformējums.  
* Garie failu vārdi, kas precīzāk raksturo faila saturu; tomēr labāk ar tiem neaizrauties: ja ar 

šiem failiem nāksies darboties Windows NT vai XP vidē, būs problēmas.  
* Tā sauktā «pieslēdz un strādā» (Plug and Play) tehnoloģija, kas atvieglo jaunu iekārtu 

pievienošanu datoram.  
* Iespējams izpildīt vairākas programmas vienlaikus.  
* Iespējams izpildīt programmas, arī spēles, MS DOS vidē.  
* Satur programmas multimediju ierīču izmantošanai.  
* Satur programmas, kas nodrošina komunikācijas līdzekļu izmantošanu un darbu lokālajos 

un globālajos datoru tīklos, piemēram, Internet. 
* Ja cietais disks lielāks par 2 GB, darbojas FAT32 (freeing up disk space using  drive 

converter) failu sistēma; tā jau darbojās Windows 95 OSR versijā. 
* Augstāka multimediju sistēmas kvalitāte. 
* Kvalitatīvāks 3-d grafiks. 
* Labāka un kompaktāka pieeja Internet. 
* Vairāk piemērota izklaidei. 
* Saistoša (convergence) pieeja TV. 
* Tā ir pašuzturoša (self-maintenance) operētājsistēma. 

 
4. Kāda ir vēlamā datora aparatūras konfigurācija Windows 98 darbināšanai? 

 
Lai nodrošina efektīvu darbu Windows 98 vidē, vēlama šāda konfigurācija:  

* PENTIUM mikroprocesors;  
* ≥ 32 MB RAM (operatīvās atmiņas ietilpība);  
* 120-335 MB vietas uz cietā diska (to nosaka instalācijas veids); 
* SVGA tipa monitors; 
* Microsoft pele; 
* CD-ROM vai DVD-ROM. 

Instalācijas apjoms Cietā diska apjoms 
Windows 95 vai 3.1 uzlabošana (Upgrade) 120-290 MB (tipiskā 165) 
Jauna instalācija, ja ir FAT16 failu sistēma 165-335 MB (tipiskā 225) 
Jauna instalācija, ja ir FAT32 failu sistēma 140-240 MB (tipiskā 175) 
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5. Kas ir pamatvirsma?  
 
Pamatvirsma ir logs, kas ir atvērtā stāvoklī visu darba laiku. Pamatvirsma var būt 

dažādi noformēta, un uz laiku to var aizklāt programmu aktīvie logi. 
 

6. Kas atrodas uz pamatvirsmas?  
 
Uz pamatvirsmas atrodas ikonas - mazi zīmējumi, kas grafiski simbolizē programmu 

vai kādu citu Windows 98 vidē izmantojamu objektu. Zem ikonas atrodas programmas vai 
objekta nosaukums. Uz pamatvirsmas parasti atrodas bieži izmantojamu programmu ikonas. 
Uz pamatvirsmas parasti var atrast šādas ikonas: 
* My Computer (mans dators) – raksturo datora aparatūru un ļauj darboties ar doku-

mentiem;  
* Recycle Bin (papīrgrozs) – tajā glabājas dzēstie dokumenti;  
* Network Neighborhood (tīkla raksturojums) – raksturo tīkla resursus, ja datori saslēgti 

tīklā. 
 
7. Kas ir logs, un kādas darbības ar to var veikt?  

 
Ar logu saprot taisnstūrveida laukumu uz monitora ekrāna. Logos var attēlot 

programmu darba vidi, palīdzības informāciju, ar konkrētas komandas izpildi saistītu 
informāciju. Ar logiem var veikt dažādas darbības, piemēram, pārvietot tekstu un attēlus, 
mainīt izmērus, tos var aizvērt. Uz ekrāna vienlaikus var būt atvērti vairāki logi, bet tikai ar 
vienu no tiem var strādāt, t.i., ar to logu, kas ir aktīvs. Ar katru logu var veikt šādas darbības:  
* mainīt lielumu;  
* pārvietot;  
* aizvērt. 

 
8. Kā var minimizēt logu?  
 

Logu var minimizēt, izmantojot minimizācijas pogu, kuru nospiežot, logs aizveras, bet 
ikona un tās nosaukums parādās uzdevumu joslā. Loga minimizācija nozīmē, ka programma 
darbu nav beigusi, bet tikai uz laiku to pārtraukusi.  

 
9. Kā var atvērt logu pēc minimizācijas?  
 

Lai atvērtu logu pēc minimizācijas, ar peles norādi uzdevumu joslā jāizvēlas attiecīgā 
ikona un jānoklikšķina. 

 
10. Kā var maksimizēt logu?  
 

Lai maksimizētu logu, jāizmanto maksimizācijas poga 1, kuru nospiežot, logs iegūst 
maksimālus izmērus. Uz ekrāna paliek redzama arī uzdevumu josla. Pievērsiet uzmanību tam, 
ka maksimizācijas poga maina izskatu 2.  

 
11. Kā pēc maksimizācijas var atjaunot iepriekšējo loga lielumu?  
 

Lai atjaunotu logu, jāizmanto atjaunošanas poga 2. Nospiežot šo pogu, notiek izmēru 
atjaunošana, t.i., tiek atgūts loga iepriekšējais lielums. 
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12. Kā var aizvērt logu?  
 

Lai aizvērtu logu, jāizmanto aizvēršanas poga r, kuru nospiežot, logs tiek aizvērts un 
programma beidz darbu.  

 
13. Kādas darbības var veikt, izmantojot pogas Start izvēlņu joslu? 
 

Nospiežot pogu Start, atveras vertikāla izvēlņu josla. Izvēlņu josla satur izvēlnes ar 
atbilstošām ikonām. Bultiņas labajā malā norāda, ka, izvēloties izvēlni, atvērsies jauna izvēles 
karte. 

 
Programms atrast vajadzīgās programmas; 
Favorites biežāk lietotās programmas un mapes 
Documents izvēlēties dotajā sarakstā dokumentu, ar kuru lietotājs vēlas strādāt. Tiek 

palaista programma, kurā izveidots dokuments; 
Settings uzstādīt vai mainīt datora parametrus; 
Find atrast dokumentu vai darba mapi; 
Help iegūt palīdzības informāciju par Windows 98. (tā ir angļu valodā); 
Run sākt darbu ar programmu, dokumentu vai mapi; 
Log Off Test… reģistrēšanas tests; 
Shut Down sagatavot datoru izslēgšanai, beidzot darbu (beidzēšana). 
Start  

  
14. Kā var palaist programmu?  
 
* Ar peles norādi izvēlieties pogu Start un noklikšķiniet.  
* Pārvietojot peli, norādiet izvēlni Programs! Aktīvā izvēlne Programs iekrāsojas, un 

atveras jauna izvēlnes karte, kurā alfabētiskā secībā vispirms sakārtotas mapes, tad 
programmas. Mapes var pazīt pēc vienādām ikonām un bultiņām labajā malā.  

* Pārejiet uz izvēlnes Programs izvēles karti un izvēlieties mapi, kuru visbiežāk lietojiet un 
veiciet vilkšanu ar peli, t.i., novietojiet to uz uzdevuma joslas, no kurienes tās visātrāk var 
palaist. Windows 95 tādas iespējas nenodrošina. 

 
15. Kā sagatavo datoru izslēgšanai?  
 

Start – Shut Down! Atveras logs Shut Down Windows. Logā var izvēlēties vienu no 
šādām iespējām:  
* sagatavot datoru izslēgšanai (Shut Down the computer). Šī procesa laikā sistēma brīdina 

lietotāju, ka nav saglabāti darba rezultāti vai nav aizvērta kāda programma;  
* pārlādēt datoru (Restart the computer?). Izpildot šo komandu, tiek pārlādēta 

operētājsistēma Windows 98, un darbs sākas no sākuma. Datoru var pārlādēt arī, 
nospiežot taustiņu kombināciju C + A + D;  

* pārlādēt datoru MS DOS vidē (Restart the computer in MS DOS mode?). Šo komandu 
ieteicams izvēlēties, ja grib strādāt ar MS DOS videi rakstītām programmām, piemēram, 
spēlēm. Pāriet no MS DOS vides uz logu vidi var, ievadot aiz sistēmas uzvednes 
(uzaicinājuma) komandu win vai exit; 

* aizvērt visas programmas un nomainīt lietotāja vārdu; 
* loga Shut Down Windows apakšā ir trīs pogas, kuras nospiežot, var  

- apstiprināt komandas izpildi (Yes);  
- atteikties no komandas izpildīšanas (No);  
- iegūt informāciju par izvēlēto komandu (Help). 
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16. Kādās datora ierīcēs glabājas programmas un lietotāja dati?  
 

Visas lietotāja programmas un dokumenti glabājas ārējā atmiņā, kuru galvenokārt 
veido disku ierīces. Programmas parasti tiek glabātas cietajā diskā, bet lietotāja dati var 
atrasties kā cietajā diskā, tā arī disketēs. Tā kā šo programmu un lietotāja dokumentu ir daudz, 
tad jābūt noteiktai informācijas glabāšanas kārtībai diskos. 

 
17. Kas ir fails?  
 

Par failu jeb datni sauc datu kopu, kas glabājas diskā un kuru glabāšanas, pārsūtīšanas 
vai apstrādes procesā uzskata pa vienotu veselumu. Faila saturs var būt jebkurš teksts 
(programma, vēstule, atskaite utt.), attēls vai skaņa kodētā veidā. Ar failu, tāpat kā ar 
dokumentu, var veikt dažādas darbības: var radīt jaunu failu, kārtot failus pēc noteiktām 
pazīmēm, kopēt, pārvietot vai dzēst failu, mainīt tā nosaukumu un saturu. 

 
18. Kāpēc ir vajadzīgs faila nosaukums, un no kā tas sastāv?  

 
Katram failam ir nosaukums, kuru izmanto, lai failu varētu atrast diskā. Faila 

nosaukums sastāv no divām daļām:  
* faila vārda, kura garums var būt 250 simboli. Parasti izvēlas tādus faila vārdus, kas 

raksturo failā glabājamās informācijas saturu;  
* faila paplašinājuma jeb tipa, kura garums nedrīkst pārsniegt 3 simbolus. Faila 

paplašinājums raksturo faila tipu, piemēram, exe un com - programmām jeb izpildāmiem 
failiem, txt - tekstiem, doc - dokumentiem, bak – dublētājkopijām. Windows 98 vidē 
paplašinājumus parasti neattēlo, kaut gan to var izdarīt ar komandu View, Options 
programmā Windows Explorer. 

Faila nosaukumā vārds no paplašinājuma tiek atdalīts ar punktu. Faila nosaukumos 
parasti izmanto latīņu alfabēta burtus, ciparus, atstarpi un punktu. Faila nosaukumos var 
izmantot gan mazos, gan lielos burtus. 

 
19. Kas ir mape, un kā veido tās nosaukumu? 
 

Lai atvieglotu darbu ar failiem, tiek izmantota failu apvienošana mapēs. Parasti vienā 
mapē apvienoti tie faili, kuru saturs ir loģiski saistīts. Būtībā mape ir saraksts, kurā apvienoti 
loģiski saistītu failu nosaukumi. 

 
20. Kam domāta programma Windows Explorer?  
 

Programma Windows Explorer paredzēta dažādu darbību veikšanai ar failiem un 
mapēm. Izmantojot šo programmu, var atrast un apskatīt noteiktas mapes saturu, veidot 
jaunas mapes, kopēt vai pārvietot mapes vai failus un veikt citas darbības. 

 
21. Kādi ir loga Exploring galvenie elementi?  
 

Darbu ar programmu Windows Explorer var sākt vairākos veidos: 
I) ātrākais veids – noklikšķinot peles labo taustiņu uz pogas Start. Atveras konteksta 

izvēlne, kurā jāizvēlas komanda Explore un jānoklikšķina kreisais taustiņš, 
II) izmantojot Start izvēles karti. Darbību secība tad ir šāda:  
* izvēlieties ar peles norādi pogu Start un noklikšķiniet;  
* norādiet izvēles kartē, kas parādās uz pamatvirsmas, izvēlni Programs;  
* pārejiet uz izvēlnes Programs izvēles karti, aktivizējiet programmu Windows Explorer.  
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Neatkarīgi no palaišanas veida atveras logs Exploring. Lai būtu ērtāk strādāt, vispirms 

maksimizējiet loga izmērus!  
Loga Exploring galvenie elementi: 

* loga augšpusē atrodas virsraksta josla, kura satur programmas ikonu, pašreiz izvēlētās 
mapes vai ierīces nosaukumu un pogas loga izmēru maiņai un aizvēršanai; 

* nākamā ir izvēlņu josla, kuru veido izvēlnes (File, Edit utt.). Katrai izvēlnei atbilst 
izvēlne, kura satur komandas dažādu darbību veikšanai, piemēram, jaunas mapes vai 
dokumenta izveidošanai;  

* trešā ir rīku josla, kura satur pogas biežāk izpildāmajām darbībām. Uz katras pogas ir 
zīmējums, kas norāda tās nozīmi, piemēram, krustiņš - dzēst failu vai mapi. Būtībā rīku 
josla dublē izvēlņu joslas atsevišķas komandas, taču pogu izmantošana vienkāršo darbu ar 
programmu. Ja peles norādi novieto uz pogas, tad pēc mirkļa parādās komandas 
nosaukums angļu valodā;  

* zemāk atrodas mapju satura attēlošanas lauks, kas ir sadalīts divās daļās. Katrai daļai ir 
virsraksts, kas norāda tās nozīmi. Kreisajā pusē, kuras virsraksts ir All Folders (visas 
mapes), attēlo mapju koku. Labajā pusē, kuras virsraksts satur kreisajā pusē atzīmētās 
ierīces vai mapes nosaukumu (Contents of...), attēlots šīs ierīces vai mapes saturs. Pirms 
ierīces vai mapes nosaukuma atrodas tās ikona;  

* loga apakšā atrodas informatīvā josla, kurā raksturota atzīmētā iekārta vai mape.  
 
22. Kas ir mapju koks? 

 
Ja mapē ir daudz failu, tos ir ieteicams sadalīt pa grupām. Atbilstoši katrai grupai tiek 

izveidota jauna mape, kurā var ierakstīt grupai piederošos failus. MS Windows 98 vidē mapē 
var būt ne tikai citas mapes un faili, bet arī datora ierīču ikonas. Tādējādi diskā veidojas 
daudzlīmeņu mapju struktūra, kuru uzskatāmi var attēlot mapju koka veidā.  

 
23. Ko nozīmē zīmes «+» un «-» ierīču un mapju kokā, un kā tās var izmantot? 

 
Pirms dažām mapēm ir kvadrātiņš ar «+» zīmi. Tas nozīmē, ka mapē ir zemāka līmeņa 

mapes. Noklikšķinot uz šī krustiņa, tiek parādītas zemāka līmeņa mapes, bet «+» kvadrātiņā 
nomaina «-» zīme. Noklikšķinot uz "-" zīmes, zemāka līmeņa mapes atkal tiek paslēptas.  

izvēlņu josla 

 

virsraksta josla 
rīku josla 

mapju satura 
attēlošanas lauks 

informatīvā josla 
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24. Kādā secībā var sakārtot failus vai mapes? 
 

Jebkurā no apskatītajiem failu un mapju attēlošanas veidiem ikonas ir iespējams 
sakārtot noteiktā secībā. Failu un mapju kārtošanai ir jāizvēlas izvēlnes View komanda 
Arrange Icons, kurā paredzētas šādas kārtošanas iespējas:  
* pēc nosaukuma alfabētiskā secībā (by Name);  
* pēc tipa (by Type);  
* pēc lieluma (by Size);  
* pēc datuma (by Date);  
* automātiskā (Auto Arrange). 

 
25. Kā izveido jaunu mapi?  

Lai izveidotu jaunu mapi, veiciet šādas darbības:  
* izvēlņu joslā noklikšķiniet uz izvēlnes File; New, Folder. Kreisajā pusē, kurā parādīts 

cietā diska saturs, parādās jauna mape ar nosaukumu New Folder. Nosaukumam ir tumšs 
fons, un tā lodziņā mirgo kursors;  

* ievadiet mapes nosaukumu; 
* nospiediet taustiņu R. 
 
26. Kā izveido jaunu failu?  
 

Lai izveidotu jaunu failu, veic šādas darbības:  
* izpilda komandas File, New, Text Document. Labajā pusē parādās faila ikona ar 

nosaukumu New Text Document;  
* ievada faila nosaukumu un nospiež R vai noklikšķina ārpus nosaukuma rāmīša! Ir 

izveidots jauns fails, kas pagaidām ir tukšs. Lai apskatītu faila saturu vai kaut ko 
uzrakstītu, šis fails ir jāatver. Lai failu atvērtu, izpilda dubultklikšķi uz faila nosaukuma 
ikonas vai nosaukuma. 

 
27. Kā pārkopē failu uz mapi? 

 
Lai pārkopētu failu uz mapi, izmantojot peles vilkšanu, rīkojas šādi: 

* peles norādi novieto uz faila nosaukuma ikonas vai nosaukuma, un, turot nospiestu 
taustiņu C, ar vilkšanu novieto peles kursoru uz konkrēto mapi;  

* atlaiž peles kreiso taustiņu. 
Lai pārkopētu failu uz mapi, izmantojot rīku joslu vai izvēlni Edit, veic šādas 

darbības:  
* iezīmē failu; 
* nospiež pogu Copy (Edit/Copy);  
* atver mapi;  
* nospiež pogu Paste (Edit/Paste). 

Lai pārkopētu failu uz mapi, izmantojot konteksta izvēlni, rīkojas šādi: 
* novieto peles norādi uz faila nosaukuma ikonas vai nosaukuma un noklikšķina peles labo 

taustiņu;  
* uz ekrāna atveras konteksta izvēlne, kurā atrod komandu Copy un noklikšķina;  
* atver mapi un tās konteksta izvēlni;  
* izvēlas komandu Paste. 

 
28. Kā veic datu iekopēšanu disketē? 
 

Ja fails jāiekopē disketē, tad kopēšanai var izmantot jebkuru no iepriekš aprakstītajiem 
paņēmieniem, iepriekš norādot disketes diskdzini. 
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29. Kā pārdēvē failu vai mapi? 
 

Lai pārdēvētu failu, veic šādas darbības:  
* iezīmē faila nosaukumu; 
* nospiež taustiņu 2; 
* ievada jauno nosaukumu; 
* noklikšķina ārpus rāmīša vai nospiež taustiņu R . 

Failu var pārdēvēt arī, izmantojot komandu File, Rename vai komandu Rename 
konteksta izvēlnē. 

 
30. Kā nodzēš failu vai mapi? 

 
Lai nodzēstu failu: 

* atzīmē failu; 
* nospiež pogu       rīku joslā; 
* vai izpilda komandu File, Delete; 
*  izvēlas komandu Delete konteksta izvēlnē, vai nospiež taustiņu D. 

Atveras logs Deleting, kurā simboliski tiek parādīts faila pārvietošanas process uz 
papīrgrozu (Recycle Bin). Šo logu aizklāj dzēšanas apstiprinājuma logs Confirm File Delete. 
Nospiežot pogu Yes, fails tiek dzēsts, t.i., pārsūtīts uz papīrgrozu. Nospiežot pogu No, faila 
dzēšana tiek atcelta. 

  
31. Kā atjauno nodzēstu failu? 
 

Programma Windows Explorer satur komandu Undo, kura atsauc pēdējo izpildīto 
darbību. Piemēram, kļūdaini ir nodzēsts fails. Tad, izmantojot atsaukšanas komandu Undo, 
var atjaunot nodzēsto failu. Vispār nodzēstu failu var atjaunot šādos veidos:  
* izpildot komandu Edit, Undo;  
* nospiežot rīku joslā pogu Undo;  
* izmantojot komandu File, Restore programmā Recycle Bin. 

  
32. Kas ir Recycle Bin?  

 
Strādājot ar datoru ilgāku laiku, uzkrājas tādi faili, kas vairs nav vajadzīgi. Tādus 

failus var izdzēst. Windows 98 vidē ir speciāla programma Recycle Bin (papīrgrozs), kurā 
glabājas izdzēstie faili un kura nodrošina vienkāršu nodzēsto failu atjaunošanu. 
 
33. Kā var atzīmēt failu vai mapju grupu? 

 
Pārsūtīšanas, kopēšanas un dzēšanas darbības var veikt vienlaikus ar failu un mapju 

grupu. Iezīmējot failus un mapes, kuras ietilpst grupā, ir iespējami šādi gadījumi:  
* vairākus failus vai mapes, kas atrodas dažādās vietās, iezīmē, turot nospiestu taustiņu C 

un noklikšķina uz faila vai mapes;  
* lai iezīmētu failus vai mapes, kas atrodas vienkopus, vispirms noklikšķina uz pirmā faila 

vai mapes, pēc tam, turot nospiestu taustiņu S, noklikšķina uz grupas pēdējā faila 
vai mapes;  

* lai iezīmētu visus failus vai mapes, izvēlas komandu Edit, Select All, vai taustiņu 
kombināciju C+A. 
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34. Kā var iegūt faila vai mapes raksturojumu? 
 

Ja vēlas iegūt faila vai mapes raksturojumu, tad  
* iezīmē failu vai mapi;  
* rīku joslā nospiež pogu Properties vai izpilda komandu File, Properties, vai izvēlas 

komandu Properties konteksta izvēlnē. 
Raksturojumā ir norādīta šāda informācija: 
* faila ikona un tā nosaukums; 
* faila tips (Type);  
* atrašanās vieta (Location);  
* lielums baitos (Size);  
* faila nosaukums MS DOS vidē; 
* faila veidošanas (Created), modificēšanas (Modified) un pēdējais atvēršanas (Accessed) 

datums un laiks; 
* ir iespējams uzstādīt arī šādas faila īpašības: Read-only, Archive, Hidden, System. 

  
35. Pēc kādiem parametriem var veikt failu vai mapju meklēšanu?  
 

Failus un mapes var meklēt pēc šādiem parametriem:  
* pēc nosaukuma un vietas (Name & Location);  
* pēc modifikācijas datuma (Date Modified);  
* pēc tipa, satura vai lieluma (Advanced). 
Ja ierīču un mapju kokā failu vai mapi nevar atrast, tad var mēģināt izmantot programmu 
Find. Lai to izdarītu, var rīkoties divējādi:  
* izvēlas komandu Tools, Find, Files or Folders programmā Windows Explorer;  
* izvēlas komandu Start, Find, Files or Folders. 

 
36. Kas ir norādes, un kā tās var izmantot? 

 
Programmā Windows Explorer ir iespēja veidot t.s. īsinājumikonu (Shortcut), kas 

nodrošina ātru pieeju programmai, iekārtai, mapei vai failam, kuru lietotājs grib izmantot savā 
darbā. Vienkāršākais īsinājumikonu veidošanas paņēmiens ir rīkoties tāpat, kā pārvietojot 
failus vai mapes t.i. pārvelk ar peles labo taustiņu vajadzīgajā vietā, parādās konteksta izvēlne, 
kurā izvēlas komandu Create Shortcuts Here.  

Īsinājumikonas atvieglo lietotāja darbu. Tās var veidot, izmantojot komandu File, 
New, Shortcut, taču tas ir garāks un sarežģītāks paņēmiens. 

 
37. Kā var izmantot programmu My Computer? 

 
Logā My Computer ir attēloti visi diskdziņi, kas tiek izmantoti datorā. Izpildot 

dubultklikšķi uz diskdziņa ikonas vai izvēloties komandu File, Open, atveras jauns logs, kurā 
attēlots attiecīgā diska saturs. Ja jauns logs neatveras, tad nomaina parametra View, Options, 
Browsing Options vērtību. Izmantojot izvēlņu joslu vai konteksta izvēlni, var veikt darbības 
ar failiem un mapēm tāpat kā programmā Windows Explorer. Atverot mapi, atveras jauns 
logs ar mapes saturu. Pārvietošanas vai kopēšanas darbības var veikt starp logiem. 

 
38. Kā var iegūt disketes satura precīzu kopiju? 
 

Izmantojot komandu Copy Disk, var iegūt precīzu disketes kopiju. Lai veiktu 
kopēšanu, jābūt divām disketēm:  
* disketei, kuras saturu vēlas kopēt;  
* disketei, uz kuru tiks kopēts. Šai disketei jābūt tukšai vai arī jāsatur lietotājam nevajadzīgi 

dati. Šīs darbības rezultātā vecie dati tiks aizvietoti ar kopējamiem datiem. 



 36

Lai veiktu kopēšanu, disketi ievieto diskdzinī atver My Computer logu, ar peles labo 
taustiņu nospiež uz diskdziņa ikonas, izvēlas komandu Copy Disk. Atveras logs Copy Disk, 
kurā noklikšķina pogu Start. Sākas disketes satura saglabāšana datora atmiņā, ko raksturo 
paziņojums Reading source disk (diska nolasīšana). Šo paziņojumu nomaina jauns logs, kurā 
tiek norādīts, ka diskdzinī jāieliek diskete, uz kuru tiks kopēti dati, un noklikšķina pogu OK 
(Insert the disk you want to copy to, and then klick OK). Loga Copy Disk informatīvajā rindā 
parādās paziņojums par datu ierakstu disketē (Writing to destination disk), kuru nomaina 
paziņojums par veiksmīgām darbības beigām (Copy completed successfully). Lai aizvērtu 
logu Copy Disk, nospiež pogu Close. 

 
39. Kā formatē disketi? 
 

Lai formatētu disketi, konteksta izvēlnē jāizvēlas komanda Format. 
Atveras logs, kurā var noteikt disketes ietilpību (Capacity), formatēšanas tipu (Format 

type) un citas papildiespējas (Other options). Disketi formatējot pirmo reizi, labāk izmantot 
pilno (Full) formatēšanu, jo tās laikā tiek veikta disketes virsmas pārbaude. Bojātie sektori, 
kuri tiek atklāti pārbaudes laikā, tiek atzīmēti un tos neizmanto. Tas nozīmē, ka samazinās 
disketes lietderīgā ietilpība, bet palielinās izmantošanas drošums. Atkārtoti formatējot, var 
izmantot ātro (Quick) veidu, kura laikā virsmas pārbaude netiek veikta. Parasti izmanto 
3,5 collu 1,44 MB ietilpīgas disketes (1,44 MB 3.5"). Otra iespēja ir izvēlēties ietilpību 720 
KB (720 KB 3.5"). 

Formatēšanas papildiespējas ir šādas: 
* laukā Label var ievadīt disketes nosaukumu, kuru izdomā lietotājs pats; 
* uzstādīts parametrs No label aizliedz izmantot disketes nosaukumu;  
* ja ir uzstādīts parametrs Display summary when finished, tiek izvadīti formatēšanas 

rezultāti (kopējā ietilpība, izmantojamais apjoms, bojāto sektoru apjoms utt.);  
* ja ir uzstādīts parametrs Copy sistem files, tad disketē tiek iekopēti sistēmas faili, t.i., tiek 

izveidota sistēmas diskete. 
 

40. Kā atver printera mapi? 
 

Lai atvērtu mapi Printers, veic šādas darbības:  
* nospiež pogu Start;  
* norāda izvēlni Settings un tās izvēles kartē noklikšķina uz mapes Printers.  

Atveras logs Printers, kurā ir programma Add Printer, ko izmanto jaunu printeru 
pievienošanai, un jau izmantojamo printeru ikonas. Parasti var izmantot tikai vienu printeri, 
taču iespējams, ka sarakstā ir vairāki printeri, piemēram, strādājot tīklā. Ja tiek attēlota 
detalizēta informācija, tad katram printerim norāda dokumentu skaitu rindā (Documents), tā 
stāvokli (Status), var būt arī komentāri (Comment). 

Viens no printeriem tiek izmantots noklusējot, t.i., dokumentus izdrukā tieši šis 
printeris. Sīkākas ziņas par drukāšanas procesu var iegūt, izpildot dubultklikšķi uz printera 
ikonas vai izpildot komandu File, Open. 

 
41. Kādas programmas satur kontrolpanelis?  

 
Kontrolpanelis satur programmas, ar kurām var  

* pievienot jaunu aparatūru (Add New Hardware); 
* pievienot vai izdzēst programmas (Add /Remove Programs);  
* uzstādīt datumu un laiku (Date/Time);  
* mainīt displeja īpašības (Display);  
* pievienot vai izdzēst fontus (Fonts);  
* mainīt tastatūras parametrus (Keyboard);  
* pievienot modemu (Modems);  
* mainīt peles parametrus (Mouse);  
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* uzstādīt multimediju aparatūras un programmatūras parametrus (Multimedia);  
* apskatīt vai mainīt datora tīkla parametrus, ja dators ir ieslēgts tīklā (Network);  
* uzstādīt lietotāja paroles (Passwords);  
* veikt printera instalāciju vai drukāšanas kontroli (Printers); 
* uzstādīt vai mainīt valsts nosaukumu, kurā strādā datorlietotājs un tajā pieņemtos naudas, 

skaitļu, datuma un laika formātus (Regional Settings). Latvijai atbilstošās parametru 
vērtības parasti tiek uzstādītas Windows 98 instalācijas laikā, tāpēc tās mainīt nav 
vajadzības;  

* uzstādīt skaņas signālus, kas signalizē par dažādiem procesiem sistēmā (Sounds);  
* iegūt informāciju par datora aparatūru un programmatūru, kā arī mainīt sistēmas 

parametrus (System). 
 

42. Kādas darbības var veikt ar fontiem, izmantojot programmu Fonts? 
 

Palaižot programmu Fonts, atveras logs Fonts, kurā ir uzskaitīti sistēmā izmantojamie 
fonti. Izvēlne File satur komandas šādu darbību veikšanai:  
* atvērt failu, lai apskatītu fontu uz ekrāna (Open);  
* izdrukāt fontu (Print);  
* apskatīt fonta raksturojumu (Properties);  
* dzēst fontu (Delete); 
* instalēt jaunu fontu (Install New Font). 
 
43. Kāpēc jāveic diska apkalpošana, un kādas programmas var izmantot?  
 

Cietā diska vai diskešu ekspluatācijas laikā uz tiem var izveidoties virsmas defekti, 
parādīties «pazuduši» dati, kas nav nevienā failu sarakstā utt. Bojājumi cietajā diskā var 
izpausties tā, ka nav iespējams palaist kādu programmu vai atvērt datu failu, vai pat nenotiek 
diska sākotnējā ielāde. Ja nekādu traucējumu personālā datora darbībā nav, tomēr vēlams 
regulāri veikt cietā diska apkalpošanu. Diska apkalpošanas programmas izvietotas izvēlnes 
Programs mapes Accessories mapē System Tools. Lai efektīvi izmantotu šīs programmas, 
jābūt pieredzei darbā ar personālo datoru. Disku pārbaudi veic, palaižot programmu 
ScanDisk. Atveras logs ScanDisk, kurā var izvēlēties pārbaudāmo diskdzini.  

Iespējami šādi testu tipi (Type of test):  
* standarta tests (Standart), kura laikā tiek pārbaudīta failu un mapju struktūra;  
* pilnīgais tests (Thorough), kurš sastāv no standarta testa un diska virsmas pārbaudes. 

Testu beidzot, tiek izvadīta atskaite par testa rezultātiem. Ja testa laikā tiek atklātas 
kļūmes, tad atveras dialoga logi, kuros var izvēlēties kādu no piedāvātajiem darbību 
variantiem. 

Programma Disk Defragmenter optimizē datu izvietojumu diskā, līdz ar to paātrinās 
informācijas nolasīšana un samazinās diskdziņa nolietošanās. 
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PRAKTISKIE DARBI 

1. praktiskais darbs 
Temats: Operētājsistēma Microsoft Windows 98. 
Darba mērķis: Apgūt darbu ar mapēm un failiem. Sakārtot savu failu saimniecību. 
Darba uzdevums: 
1. Izveidot uz ekrāna savu dokumentu mapi. 
2. Izveidot uz ekrāna norādi (Shortcut) uz MS Word, MS Excel un kādu citu brīvi izvēlētu 

programmu. 
3. Formatēt doto disketi. 
4. Izveidot savas disketes kopiju. 
5. Atvērt Windows Explorer programmu. 
6. Atvērt un apskatīt disketē esošo informāciju, konstatēt, cik brīvas vietas vēl ir disketē. 
7. Nomainīt kādam failam nosaukumu. 
8. Pārkopēt savus failus no disketes uz My Documents un uz savu  jauno mapi. 
9. Aizvērt Windows Explorer programmu, atvērt savu mapi, izmantojot šī loga pogas, 

aplūkot dažādos failu attēlošanas veidus.  
10. Failus dzēst dažādos variantos. 
11. Failus atjaunot, izvelkot no programmas Recycle Bin loga.  
12. Atvērt failu no savas mapes. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Tukšā vietā uz ekrāna nospiež peles labo taustiņu, izvēlas New, Folder, parādās jauna 

mape, tai iedod savu nosaukumu; ja sava mape jau ir, tad dot citu nosaukumu. 
2. Tukšā vietā uz ekrāna nospiež peles labo taustiņu, izvēlēties New, Shortcut, Browse, 

Program Files, Microsoft Office, Office, atrod Winword failu un izvelk to uz 
pamatekrāna, esošos logus aizver ar pogu        loga 
augšējā stūrī vai Cancel. 

3. Ievieto disketi, atver My Computer, uz 3 ½ Floppy 
A nospiež peles labo taustiņu, izvēlas Format, 
režīmu Full, Start, var ierakstīt disketes 
nosaukumu opcijā Label. 

4. Ievieto savu disketi, atver My Computer, uz 3 ½ 
Floppy A nospiež peles labo taustiņu, izvēlas Copy 
Disk, Start, informācija tiek nolasīta datora atmiņā, 
parādās uzaicinājums ievietot jauno disketi, 
procesu turpina, ieliekot noformatēto disketi. 

5. Izvēlas Start, Programms, Windows Explorer, vai 
uz Start nospiež peles labo taustiņu un izvēlas Explore, vai ar taustiņu kombināciju 
Win+E. 

6. Loga Windows Explorer vidū esošo bīdni uzbīda pašā augšējā pozīcijā, kreisajā pusē 
atrod un nospiež uz 3 ½ Floppy A, informācija, cik diskete aizpildīta un cik vēl brīva 
redzama loga apakšējā daļā. 

7. Uz izvēlētā nosaukuma vienu reizi nospiež ar peli ar intervālu vēl vienu reizi. 
Nosaukumam apkārt parādās rāmītis, tad var rakstīt jaunu vai papildināt esošo 
nosaukumu. Jāuzmanās, ja citiem failu nosaukumiem ir papildinājumi, piemēram .doc vai 
.xls, tad jaunajam nosaukumam tas ir jāatstāj vai jāuzraksta no jauna.  

8. Aktivizē disketi, ar peli izvēlas vienu failu vai turot taustiņu C iezīmē tos izlases kārtībā, 
vai turot S iezīmē no - līdz, vai ar C + A visus un pārvelk uz My Documents. Ja 
dators brīdina, ka tur jau tādi ir Yes to all, tad vēlreiz iezīmē un pārkopē uz savu mapi. 
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2. praktiskais darbs 
Temats: Operētājsistēma Microsoft Windows 98. 
Darba mērķis: Apgūt darbības, kas saistītas ar Microsoft Windows 98 pamatekrāna un logu 
noformēšanu, kā arī dažādu apakšprogrammu pielietošanu. 
Darba uzdevums: 
1. Nomainīt pamatekrāna attēlu, izmantojot 

1.1. MS Windows 98 resursus; 
1.2. tēmas; 
1.3. fotogrāfijas; 
1.4. kādu no Paint zīmējumiem. 

2. Nomainīt ekrāna saudzēšanas režīmu:  
2.1. izmantojot MS Windows 98 resursus; 
2.2. izmantojot tēmas; 
2.3. uzlikt kustīgu tekstu «Eju gulēt!» un izanalizēt Settings... iespējas; 
2.4. ieslēgt enerģijas taupīšanas režīmu, lai ekrāns nodziest pēc 15 min, bet cietais disks 

apstājas pēc pusstundas; 
2.5. izslēgt ekrāna saudzēšanas režīmu un pēc tam to uzstādīt uz 10 min. 

3. Novērtēt datora ierīces – procesoru, operatīvo atmiņu, disketi un cieto disku, veikt 
3.1. pārbaudi, vai disketē nav vīrusu; 
3.2. disketes kopēšanu uz citas disketes; 
3.3. disketes formatēšanu; 
3.4. cietā diska skanēšanu (pirms veikt šo operāciju izslēgt ekrāna saudzēšanas režīmu un 

enerģijas taupīšanas režīmu); 
3.5. cietā diska defragmentēšanu. 

4. Izveidot uz pamatekrāna MS Word un MS Excel palaišanas ikonas, nomainīt ikonu 
izskatu. 

5. Izveidot uz pamatekrāna jaunu MS Word failu ar nosaukumu ekrans.doc, kurā ierakstīt 
3. punktā iegūtos rezultātus. 

6. Izveidot uz pamatekrāna jaunu savā vārdā nosauktu mapi.  
7. Sakārtot uz ekrāna esošās ikonas aplī, stabiņos, ieslēgt automātisko režīmu, jauno mapi 

novietot lai tā sarakstā būtu pēdējā. 
8. Mainīt savas mapes nosaukumu, pierakstot klāt arī uzvārdu. 
9. Iekopēt mapē savu failu ekrans.doc. 
10. Atvērt savu mapi, pārvietot mapes logu, mainīt tā lielumu, izvērst pa visu ekrānu, 

samazināt iepriekšējā izskatā, minimizēt, aktivizēt, aizvērt. 
11. Atvērt Windows Explorer My Documents mapi, izveidot mapi win_prd un pārkopēt tajā 

pamatekrānā izveidoto mapi.  
12. Atvērt uz ekrāna mapi win_prd un apakšmapi, izpētīt pogas Views iespējas. 
13. Noskaidrot, kurā dienā šogad būs 1. septembris un jūsu dzimšanas un vārdadiena. 

Rezultātus ierakstīt failā ekrans.doc. 
14. Pievienot pa tīklu norādīto printeri.  
15. Atrast failus un apakšmapes uz cietā diska:  

15.1. kurās ir burtu kombinācija pas; 
15.2. visus PowerPoint failus; 
15.3. kuros ir vārds Mamm; 
15.4. kuri ir modificēti šajā gadā. 

16. Novietot uzdevumu joslā kalkulatoru un failā ekrans. doc ierakstīt un izrēķināt izteiksmi, 
skaitļus atkārtoti nerakstot, bet izmantojot atmiņu. 

23458967*9856324 = 231219179457308. 
17. Iepazīties ar programmas Windows Explorer izmantošanas iespējām, mapju veidošanu, 

failu iezīmēšanu, failu kopēšanu un pārnešanu.  
18. Izdzēst divus failus no savas mapes. 
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19. Atjaunot izdzēstos failus. 
20. Iepazīties ar kādas programmas instalāciju un palaišanu. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Lai nomainītu ekrāna pamatattēlu, nospiež peles labo taustiņu jebkurā vietā uz ekrāna un 

konteksta izvēlnē izvēlas komandu Properties. 
1.1. ja izmanto Windows 98 resursus; 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. ja izmanto tēmas, Control Panel logā izvēlas Desktop Themes. 

1.3. Izvēlas fotogrāfiju – to ievieto grafiskajā redaktorā Paint un saglabā kā Set as 
Walpaper. 

1.4. Atver savu zīmējumu maja.bmp un saglabā to kā ekrāna pamatu. 

 
2. Lai nomainītu ekrāna saudzēšanas režīmu, noklikšķina peles labo taustiņu jebkurā vietā uz 

ekrāna un norāda Properties, sadaļu Screen Saver: 
2.1. Izvēlnē paņem 3D Text, poga Settings, te var uzlikt kustīgu tekstu «Eju gulēt!» un 

piešķirt tam krāsu maiņu, kustību un citas iespējas; 
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2.2. Lai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, Display Properties dialoglogā sadaļā Screen 
Saver noklikšķina uz pogas Settings un atver logu Power Management Properties, 
kurā norāda, lai ekrāns nodziest pēc 15 min, bet cietais disks lai apstājas pēc 
pusstundas; 

2.3. Vispirms izslēdz  ekrāna saudzēšanas režīmu – izvēlnē None, bet pēc tam izvēlnē 
norāda izvēlēto režīmu un lodziņā Wait ieraksta 10 min. 

3. Lai novērtētu datora procesoru, operatīvo atmiņu, ar peles labo taustiņu nospiež uz  My 
Computer, atver konteksta izvēlnes komandu Properties un System Properties dialoglogā 
nolasa šo ierīču parametrus. Ja atver My Computer logu un uz attiecīgās diskierīces 
ikonas noklikšķina peles labo taustiņu, izvēlas Properties, General, iegūst nepieciešamo 
informāciju par disketi un cieto disku. 

3.1. Darbs ar disketi; 
lai pārbaudītu, vai disketē nav vīrusa, jāaktivizē kāda no antivīrusu programmām norādot, 
iekārtu A:\, lai pārbauda visus failus (All Files), ieskaitot apakšmapes (Include subfolder) 
un arhivētos datus (Compressed files). 
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3.2. Lai izveidotu disketes kopiju izmanto komandu Copy Disk.  

 
3.3. Lai formatētu disketi izmanto komandu Format. Jāatceras, ka formatēšanas rezultātā 

visa informācija uz disketes tiek dzēsta.  

 
3.4. Lai veiktu cietā diska skanēšanu, izmanto konteksta izvēlnes komandu Propreties, 

Tools, Check Now... (pirms veic šo operāciju, izslēdz ekrāna saudzēšanas režīmu un 
enerģijas taupīšanas režīmu). 

3.5. Lai veiktu cietā diska defragmentēšanu, izmanto Propreties, Tools, Defragment 
Now... 
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4. Lai izveidotu uz pamatekrāna MS Word un MS Excel palaišanas ikonas, noklikšķina 
peles labo taustiņu jebkurā vietā uz ekrāna New, Shortcut. Lai nomainītu ikonu izskatu, 
norāda Properties, Shortcut, Change Icon... 

 
5. Lai izveidotu uz ekrāna pamatlaukuma jaunu MS Word failu noklikšķina 

peles labo taustiņu jebkurā vietā uz ekrāna un norādiet New, MS Word 
Document, piešķir nosaukumu, uzrakstot esošajam virsū ekrans.doc, 
kuru atverot ieraksta 3. punktā iegūtos rezultātus. 

 
  
6. Lai izveidotu uz pamatekrāna mapi, noklikšķina peles labo taustiņu jebkurā vietā uz 

ekrāna un norāda New, Folder, to nosauc savā vārdā. 
 
7. Lai sakārtotu, uz ekrāna esošās ikonas aplī vai stabiņos, izslēdz  automātisko režīmu, 

ikonas pārvelk un sakārto, lai izlīdzinātu stabiņus, izmanto 
komandu Line up Icons, lai jaunā mape sarakstā būtu pēdējā 
izmanto konteksta izvēlni (by Date), vai automātiskajā 
režīmā (Auto Arrange) nedaudz pavelk ar peles kreiso 
taustiņu. 

8. Lai mainītu mapes nosaukumu, nospiež uz tās ar peles labo 
taustiņu, izvēlas Rename, vai ar peli divas reizes ar intervālu 
nospiež uz mapes nosaukuma. 

9. Lai failu iekopētu mapē, to pārvelk turot C uz aizvērtu vai 
atvērtu mapi, vai no konteksta izvēlnes izvēlas Copy, bet nospiežot uz mapes – Paste.  

10. Mapi atver ar dubultklikšķi, pārvieto ar peli, kursoram atrodoties mapes loga virsraksta 
joslā,  lielumu maina satverot ar peli loga rāmja līniju vai stūri (mainās peles kursora 
izskats), logu pilnekrānā izvērš ar maksimizācijas pogu Maximize loga augšējā labajā 
stūrī, smazina iepriekšējā lielumā ar to pašu pogu, kas ir mainījusi izskatu un nosaukumu 
Restore, minimizē ar pogu Minimize, aktivizē, nospiežot ar peli uz mapes nosaukuma 
uzdevumu joslā, aizver nospiežot pogu Close. 

11. Kā 9. punktā, tikai kopēšanas objekts ir mape. Windows Explorer logā jaunas mapes 
veido ar komandu File, New, Folder. 

12. Lai noskaidrotu pogas Views iespējas, atver speciālu izvēlni sk. attēlā (List, Large Icons, 
Small Icons, List, Datails). Visparocīgāk ir strādāt, ja faili attēloti kā saraksts List. 
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13. Lai noskaidrotu, kurā dienā šogad būs 1. septembris un jūsu dzimšanas un vārdadiena, ar 
dubultklikšķi uzdevumu joslā uz pulksteņa cipariem atver dialoglogu Date/Time 
Properties, maina mēnešu nosaukumus.  

14. Lai pievienotu pa tīklu printeri, izvēlas Start, Settings, Printers, Add Printer. Norāda, ka 
tas būs tīkla printeris Network Printer, norāda tīkla datoru, pie kura reāli printeris ir 
pieslēgts (printerim ir jābūt atļautam lietot tīklā Shared) un iziet pārējos pieslēgšanas 
soļus sekojot instrukcijai. 

15. Lai atrastu norādītos failus, noklikšķina ar labo peles taustiņu uz Start, Find un dialoglogā 
(attēlā) Find: All Files norāda visu zināmo informāciju par meklēto failu. Logā Named 
ieraksta pas, mūsu uzdevumā logā 
Look in ir jābūt c:\, spiež Find Now. 
Lai meklētu visus PowerPoint failus 
norāda *.ppt, visus failus, kuros ir 
frāze mamm atrod, ja šo vārdu ieraksta 
logā Containing text, bet, ja interesē šī 
gada faili, sadaļā Date, pozīcijā 
betveen norāda no šī gada 1. janvāra 
līdz šodienai, kas kalendārā apvilkts ar 
sarkanu apli. 

16. Lai izrēķināt izteiksmi, uzraksta reizināmo, to iezīmē un iekopē atmiņā, atver kalkulatoru 
(Start, Programs, Accessories, Calkulator), kalkulatorā izpilda komandu Edit, Paste, 
nospiež reizināšanas taustiņu, aktivizē dokumentu ieraksta reizināšanas zīmi un 
reizinātāju, to iekopē atmiņā, aktivizē kalkulatoru, Edit, Paste, nospiež vienādības taustiņu 
un iegūst reizinājumu, nospiež Edit, Copy, aktivizē dokumentu uzraksta vienādības zīmi 
un ar pogu Paste ieraksta rezultātu.  

17. Lai atvērtu programmu Windows Explorer, noklikšķina ar peles labo taustiņu uz Start un 
konteksta izvēlnē norāda Explore. Jaunajā mapē win_prd, iekopē 10 dokumentu failus 
(izmantojot dažādus paņēmienus: vienu failu, divus, vairākus). 

18. Lai izdzēstu vienu, vairākus vai visus failus, tos iezīmē, nospiež D pogu ar sarkano 
krustu (attēlā), vai konteksta izvēlnē nospiež Delete, vai nospiež klaviatūras taustiņu 
D, vai pārvelk failus uz Recycle Bin logu vai ikonu. 
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19. Lai atjaunotu izdzēstos failus logā Recycle Bin, izvēlas Edit, Undo Delete, vai pārvelk tos 
no Recycle Bin loga uz citu logu, mapi vai pamatekrānu. 

 
20.  Lai instalētu kādu programmu, datorā ievada instalācijas failus no disketes, kompaktdiska 

vai interneta. Izmantojot Start, Run, Browse, norāda ceļu, kur atrodas šie instalācijas faili 
un palaišanai izvēlas failu Setup (Install). Palaižot šo failu parasti vairākos soļos jāseko 
sistēmas jautājumiem un jāapstiprina ar Next vai Ok. Parasti, ja programma ir legāla un 
datora parametri atbilst programmas prasībām, instalācija norit sekmīgi. Vairums 
gadījumos pēdēja fāze ir datora pārstartēšana, lai jaunā programma parādītos Start, 
Programms izvēlnē. 

UZDEVUMI PATSTĀVĪGAM DARBAM  
Dota diskete, kurā atrodas vairāki faili, kas ir veidoti dažādās programmās. 
Uzdevums:  

1. Disketē izveidot mapes un apakšmapes pēc dotā parauga un pārvietot šajās mapēs 
dotos failus pēc piederības t.i. Word failus – mapē Word, Excel failus – mapē Excel, 
grafiskos failus – mapē Bildes. 

2. Mainīt nepareizos failu nosaukumus tā, lai būtu ņemti vērā faila nosaukumu 
veidošanas nosacījumi (lai nebūtu latviešu burtu, lai tas būtu pietiekami lakonisks, 
ievērot faila tipu). 

3. Aizpildīt tabulu Faili. 
 

– Doki 
– Dokumenti 

– Word 

– Excel  

– Bildes 

Faili 

Faila nosaukums Faila lielums Kad fails modificēts  Kad fails veidots 
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IESKAITES JAUTĀJUMI 
1. Kas ir Windows 98?  
2. Kāda ir vēlamā datora aparatūras konfigurācija Windows 98 darbināšanai? 
3. Kas ir pamatekrāns, un kas uz tā atrodas?  
4. Kā var palaist programmu?  
5. Kā sagatavo datoru izslēgšanai?  
6. Kādās datora ierīcēs glabājas programmas un lietotāja dati?  
7. Kam domāta programma Windows Explorer?  
8. Kādi ir loga Exploring galvenie elementi?  
9. Kas ir mapju koks? 
10. Ko nozīmē «+» un «-» ierīču un mapju kokā, un kā tās var izmantot? 
11. Kādā secībā var sakārtot failus vai mapes? 
12. Kā izveido jaunu mapi?  
13. Kā izveido jaunu failu?  
14. Kā pārkopē failu vai mapi? 
15. Kā veic datu iekopēšanu disketē? 
16. Kā pārdēvē failu vai mapi? 
17. Kā dzēš failu vai mapi? 
18. Kā atjauno dzēstu failu? 
19. Kas ir Recycle Bin?  
20. Kā var atzīmēt failu vai mapju grupu? 
21. Kā var iegūt faila vai mapes raksturojumu? 
22. Kāda informācija tiek norādīta faila vai mapes raksturojumā? 
23. Pēc kādiem parametriem var veikt failu vai mapju meklēšanu?  
24. Kas ir norādes, un kā tās var izmantot? 
25. Kā var izmantot programmu My Computer? 
26. Kā var iegūt disketes satura precīzu kopiju? 
27. Kā formatē disketi? 
28. Kā atver printera mapi? 
29. Kādas programmas satur kontrolpanelis (Control Panel)?  
30. Kādas darbības var veikt ar fontiem, izmantojot programmu Fonts? 
31. Kāpēc jāveic diska apkalpošana, un kādas programmas var izmantot? 
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IESKAITES TESTS 
1. Kāda tipa programmām pieder Windows 98?  

A. Lietojumprogrammām. 
B. Sistēmas programmām. 
C. Aprēķinu programmām. 

2. Cik garš var būt faila nosaukums Windows 98 vidē? 
A. 8 simboli. 
B. 14 simboli. 
C. 256 simboli. 

3. Kāda ir vēlamā datora aparatūras konfigurācija Windows 98 darbināšanai? 
A. PENTIUM mikroprocesors; ≥ 32 MB RAM (operatīvās atmiņas ietilpība); 120 – 335 

MB vietas uz cietā diska (to nosaka instalācijas veids); SVGA tipa monitors; Microsoft 
pele; CD–ROM vai DVD–ROM. 

B. PENTIUM II mikroprocesors; ≥ 64 MB RAM (operatīvās atmiņas ietilpība); 220-555 
MB vietas uz cietā diska (to nosaka instalācijas veids); SVGA tipa monitors; pele; CD-
ROM vai DVD-ROM. 

C. Intel 486DX2 – 66MHz, 256KB cache; VLB kopne; 8MB RAM; 120 – 335 MB 
HDD; 5,25"/ 1,2MB & 3,5"/1,44MB FDD; SVGA monitors, low radiation; HP 
LaserJet4L lāzerprinteris; Genius Mouse pele. 

4. Kas ir pamatekrāns (pamatvirsma), un kas uz tā atrodas? 
A. Pamatvirsma ir logs, kas ir atvērtā stāvoklī visu darba laiku. Uz pamatvirsmas parasti 

atrodas bieži izmantojamu programmu ikonas.  
B. Pamatvirsma ir logs, kas ir aizvērtā stāvoklī visu darba laiku. Pamatvirsma var būt 

dažādi noformēta. 
C. Pamatvirsma ir logs, kas ir atvērtā stāvoklī visu darba laiku. Uz pamatvirsmas parasti 

atrodas bieži izmantojamu programmu ikonas: My Computer, Recycle Bin, Network 
Neighborhood.  

5. Kādās datora ierīcēs glabājas programmas un lietotāja dati?  
A. Visas lietotāja programmas un dokumenti glabājas ārējā atmiņā, kuru galvenokārt 

veido disku ierīces. Programmas parasti tiek glabātas cietajā diskā, bet lietotāja dati var 
atrasties kā cietajā diskā, tā CD–ROM, kā arī disketēs vai citos informācijas nesējos.  

B. Visas lietotāja programmas un dokumenti glabājas operatīvajā atmiņā. 
C. Programmas parasti tiek glabātas cietajā diskā, bet lietotāja dati var atrasties kā cietajā 

diskā, tā arī disketēs. Tā kā šo programmu un lietotāja dokumentu ir daudz, tad jābūt 
noteiktai informācijas glabāšanas kārtībai diskos. 

6. Kam domāta programma Windows Explorer?  
A. Dažādu darbību veikšanai ar failiem un mapēm. 
B. Darbam internetā. 
C. Windows parametru uzstādīšanai. 

7. Kādā secībā var sakārtot failus vai mapes? 
A. Pēc nosaukuma alfabētiskā secībā (by Name); pēc tipa (by Type); pēc lieluma (by 

Size); pēc datuma (by Date); automātiskā (Auto Arrange). 
B. Pēc nosaukuma alfabētiskā secībā (by Name); pēc tipa (by Type); pēc lieluma (by 

Size). 
C. Pēc nosaukuma alfabētiskā secībā (by Name); pēc tipa (by Type); pēc lieluma (by 

Size); pēc datuma (by Date). 
8. Vai var jebkuram failam mainīt nosaukumu? 

A. Jā. 
B. Nē, tikai lietotāja veidotu failu, ņemot vērā tā tipu (papildinājumu), fails nedrīkst būt 

atvērts. 
C. Nē. 
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9. Kas ir Recycle Bin? 
A. Recycle Bin (papīrgrozs) ir speciāla programma, kurā glabājas izdzēstie faili un kura 

nodrošina vienkāršu dzēsto failu atjaunošanu. 
B. Recycle Bin ir speciāla spēle binārajā sistēmā. 
C. Recycle Bin (papīrgrozs) ir izdzēsto failu noliktava. 

10. Kā var iegūt faila vai mapes raksturojumu? 
A. Fails vai mape jāiezīmē; rīku joslā jānospiež poga Properties vai jāizpilda komanda 

File, Properties, vai jāizvēlas komanda Properties objekta komandkartē. 
B. Rīku joslā jānospiež poga Properties vai jāizpilda komanda File, Properties, vai 

jāizvēlas komanda Properties konteksta izvēlnē. 
C. Fails vai mape jāiezīmē; jāizpilda komanda View, Options, Browsing. 

11. Ar kādu komandu var iegūt disketes satura precīzu kopiju? 
A. Izmantojot komandu File, Format. 
B. Iezīmējot diskierīci, objekta komandkartē izvēloties komandu Copy Disk. 
C. Izmantojot komandu File, Copy Disk. 

12. Kāpēc diskete jāformatē? 
A. Lai to sagatavotu failu glabāšanai. 
B. Lai noskaidrotu, cik tajā var ierakstīt informācijas. 
C. Lai no tās izdzēstu datus. 

13. Kādas darbības var veikt ar fontiem, izmantojot programmu Fonts? 
A. Izdrukāt fontu (Print); apskatīt fonta raksturojumu (Properties); dzēst fontu (Delete); 

instalēt jaunu fontu (Install New Font). 
B. Dzēst fontu (Delete); instalēt jaunu fontu (Install New Font). 
C. Atvērt failu, lai apskatītu fontu uz ekrāna (Open); izdrukāt fontu (Print); apskatīt fonta 

raksturojumu (Properties); dzēst fontu (Delete); instalēt jaunu fontu (Install New 
Font). 

14. Kāpēc jāveic diska apkalpošana, un kādas programmas var izmantot?  
A. Diska apkalpošana jāveic, jo cietā diska vai diskešu ekspluatācijas laikā uz tiem var 

izveidoties virsmas defekti. Diska apkalpošanas programmas izvietotas izvēlnē 
Programs, Accessories, System Tools, Resource Meter. 

B. Diska apkalpošana jāveic, jo cietā diska vai diskešu ekspluatācijas laikā uz tiem var 
izveidoties virsmas defekti. Diska apkalpošanas programmas izvietotas izvēlnē Start, 
Settings, Control Panel. 

C. Diska apkalpošana jāveic, jo cietā diska vai diskešu ekspluatācijas laikā uz tiem var 
izveidoties virsmas defekti. Diska apkalpošanas programmu aktvizē Programs, 
Accessories, System Tools, ScanDisk. Tā pārbauda diska virsmu, un programma Disk 
Defragmenter optimizē datu izvietojumu diskā, līdz ar to paātrinās informācijas 
nolasīšana un samazinās diskdziņa nolietošanās. 

15. Kura taustiņu kombinācija nodrošina failu dzēšanu, neievietojot tos papīrgrozā 
(Recycle Bin)? 
A. S+D 
B. D 
C. Win+k 

16. Kura taustiņu kombinācija nodrošina aktivizētā objekta īpašību (Properties) loga 
atvēršanu?  
A. A+R 
B. A+E 
C. A+T 

17. Kura taustiņu kombinācija izsauc uzdevuma joslas izvēlni no pamatvirsmas? 
A. S+ E 
B. C+E 
C. Win+E 
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18. Kura taustiņu kombinācija izsauc sistēmas īpašību (System Properties) loga atvēršanu no 
pamatvirsmas? 
A. Win+k 
B. Win+T 
C. A+M 

19. Kura taustiņu kombinācija izsauc Windows Explorer? 
A. C+Win+F 
B. Win+E 
C. Win+R 

20. Kurš funkcionālais taustiņš izsauc failu meklēšanas dialoglogu no pamatvirsmas? 
A. 4 
B. 3 
C. 2 

21. Kurš funkcionālais taustiņš nodrošina faila nosaukuma maiņas režīmu? 
A. 2 
B. 5 
C. 6 

22. Kurš funkcionālais taustiņš nodrošina Windows Help izsaukšanu? 
D. 0 
E. 1 
F. 2 

23. Kura taustiņu kombinācija nodrošina pāreju uz augstāka līmeņa mapi? 
A. B 
B. A+T 
C. C+Z 

24. Kura taustiņu kombinācija nodrošina programmu palaišanas loga atvēršanu? 
D. Win+F1 
E. Win+R 
F. Win+F 
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5. TEKSTA REDAKTORS MICROSOFT WORD 

PRAKTISKIE DARBI 

1. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Iepazīšanās ar teksta redaktora MS Word vadības sistēmu. 
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 darba principiem, teksta ievadīšanas un 
rediģēšanas iespējām. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Ieslēdz datoru, seko Windows 98 sistēmas sākotnējai ielādei. 
2. Pārbauda Windows vides parametru atbilstību lietvedības standartiem Start, Settings, 

Control Panel, Regional Settings. 
3. Izveido savu mapi (My Documents \ Uzvards). 
4. Aktivizē programmu MS Word 2000 un sagatavo lapu atbilstoši lietvedības nosacījumiem 

(File, Page Setup). 
5. Atver rindkopas (Format, Paragraph) dialoglogu un veic rindkopas uzstādījumus 

atbilstoši lietvedības nosacījumiem. 
6. Ievada tekstu, ievērojot teksta ievadīšanas nosacījumus 

6.1. Lielos burtus iegūst, pieturot S taustiņu. 
6.2. Specifiskos latviešu burtus, – pirms burta piesitot apostrofa taustiņu (lielie 

burti – apostrofs, pieturot S burts).  
6.3. Aiz katra vārda viena atstarpe. Zīmes . , : ; ? ! seko tūlīt aiz vārda, pēc tam 

atstarpe un tad nākamais vārds.  
6.4. Lietojot domuzīmi, jāspiež atstarpe, domuzīme, atstarpe, tad pie pareiza datora 

sakārtojuma svītriņa pārvēršas par tipogrāfisko domuzīmi.  
6.5. Lietojot iekavas, jāspiež iekava vaļā, tūlīt teksts bez atstarpes un bez atstarpes 

iekava ciet. 
6.6. Minētais attiecas arī, lietojot pēdiņas, (ieteicams lietot tipogrāfiskās pēdiņas - 

«»), Windows 98 sistēmā atverošo pēdiņu iegūst, pieturot labo A un iekava 
vaļā, aizverošo, - pieturot labo A un iekava ciet. Windows 2000 un XP 
sistēmā pēdiņas jāmeklē caur komandu Insert, Symbol, fonts – (normal text). 

6.7. Pāreja uz jaunu rindu notiek automātiski.  
6.8. Lai pārietu uz jaunu rindkopu vai ieliktu jaunu (-as) tukšu (-as) rindu  (-as), 

jāspiež R taustiņš. Word 2000 vai XP atļauj ar dubultklikšķi novietot 
kursoru jebkurā vietā baltā lapā. 

6.9. Seko, lai dokumentam neveidojas «aste» no rindkopas beigu simboliem. To 
var pārbaudīt, nospiežot pogu ¶. 

6.10. Ievada sekojošu tekstu: 
 

Mīļie studenti! Šodien jūs atceraties, no kādām sastāvdaļām 
(nerunājot par programmām un «iekšām») sastāv dators? Dators – tas nav 
vienkārši kalkulators. Ar datoru var strādāt, mācīties un izklaidēties. 
Datora galvenās daļas: 

• sistēmas bloks; 

• monitors; 

• tastatūra (klaviatūra); 

• pele. 
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7. Apgūst kursora pārvietošanu tekstā ar peli, virziena bultiņām (spaidot un turot), ar C un 
l b r t virziena bultiņām, ar taustiņiem h un e, ar taustiņiem C+h un 
C + e. 

8. Apgūst teksta ievietošanu uzrakstītajā tekstā un teksta aizvietošanu (režīmus pārslēdz ar 
taustiņu I vai ar peles dubultklikšķi Status Bar joslā uz burtiem OVR). 

9. Pārbauda teksta pareizību. Ja kļūdu nav, tās izveido un izlabo ar pogu Spelling and 
Grammar, ja ir ieslēgts Tools, Options, Spelling and Grammar, aktivizēts Check spelling 
as you type, nepareizais teksts tiek pasvītrots ar sarkanu viļotu svītru, to labo nospiežot ar 
peles labo taustiņu uz nepareizā vārda un konteksta izvēlnē izvēloties pareizo. 

10. Nomaina tekstā vārdus dator automātiski pret kompjūter, izmantojot komandu Edit, 
Replace.  

11. Noskaidrot ikonpogas Undo (C+Z) un Redo (C+ Y) lietošanu. 
12. Saglabā tekstu savā mapē un disketē ar nosaukumu pd1.doc (File, Save As). Aizver 

dokumentu un iziet no programmas MS Word. 

2. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Apgūt teksta automātiskas iegūšanas iespējas. 
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 teksta iezīmēšanas, kopēšanas, pārvietošanas 
un dzēšanas iespējām. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Atver 1. laboratorijas praktiskajā darbā izveidoto tekstu pd1.doc. 
2. Apgūst teksta iezīmēšanas iespējas: atsevišķu burtu, vārda (ar dubultklikšķi), rindkopas (ar 

trīskāršu klikšķi), vairāku vārdu iezīmēšana, visas rindas iezīmēšana (ar bultiņu ārpus 
teksta kreisajā pusē, (šeit pat: rindkopa – dubultklikšķis, viss teksts - trīskāršais klikšķis), 
viss teksts ar C+ A. 

3. Apgūst teksta kopēšanu: 
3.1. Pogas Copy un Paste, Clipboard ieslēgšana un lietošana. 
3.2. Komandas Edit, Copy un Paste, ja jāpārkopē no dažādām programmām. 
3.3. Konteksta izvēlnes komandas (ar peles labo taustiņu). 
3.4. Taustiņu kombinācijas C+C, C+V vai S+I. 
3.5. Izmantojot AutoText paņēmienu (atver Autotext pogu rindu, ievieto tekstu autoteksta 

logā, apzīmē to ar vienu burtu, pielietošana - burts un 3 taustiņš). 
3.6. Autokorektora lietošanas iespējas (komanda Tools, AutoCorrect, pielietošana - burts 

un atstarpes taustiņš). 
3.7. Drag and Drop paņēmiens (pārnest tekstu - iezīmē un pārvelk, kopēt tekstu - iezīmē 

un turot C taustiņu ar : pārvelk tekstu), iezīmē un uzreiz velk ar nospiestu peles } 
labo taustiņu. 

4. Tekstu dzēš ar B un D. Iezīmētu tekstu dzēš ar D vai rakstot tam virsū jauno 
tekstu.  

5. Mainīto tekstu saglabā savā mapē ar nosaukumu pd2.doc. 
6. Atver no disketes failu pd1.doc un pārslēdzas uz ekrāna no viena uz otru izmantojot 

taustiņu kombināciju C+6. 
7. Aizver abus dokumentus. 

3. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Apgūt teksta noformēšanas iespējas. 
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 teksta formatēšanas, burtu fontu un izmēru 
maiņas iespējām. 
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Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Atver failu pd2.doc. 
2. Iezīmē vārdus un maina burtu lielumus robežās no 1 līdz 1638. 
3. Iezīmē vārdu, to noformē treknu, slīpu, pasvītrotu, krāsainu; ieliek to rāmī un ar fonu. 
4. Noformē tekstu, izmantojot visas Format, Font iespējas. 
5. Tekstu retina, saspiež, paceļ uz augšu vai nobīda uz leju. 
6. Apgūst komandas Format, Change Case iespējas. 
7. Apgūst komandas Format, Drop Cap iespējas. 
8. Apgūst taustiņu kombināciju S+ 3. 
9. Apgūst formātu otas lietošanu. 

10. Apgūst rindkopu numerāciju. 
11. Ievieto rindkopas atkāpi ar T taustiņu, lineāla norobežotāju un ar Format, Paragraph. 
12. Apgūst rindkopu šķirošanu. 

Vingrinājumi 

1. vingrinājums 
1. Uzrakstīt tautasdziesmas tekstu, atkārtojošās frāzes iegūstot ar Drag and Drop C + : 

paņēmienu. 
 
Stādīju ieviņu plāniņa vidū, jo labi laistīju, jo kupli auga, jo kupli 
auga, jo zaļas lapas, jo zaļas lapas, jo balti ziedi, jo balti ziedi, jo 
melnas ogas, jo melnas ogas, jo labi garšo. 
 
2. Sadalīt tekstu kā dzejoli un visās rindās vienlaikus jo, izmantojot S+3, pārveido 

par lielo J. 
3. Visas rindas sanumurēt. 
4. Noformēt, kā norādīts piemērā: 
Rindas 
numurs Noformējuma apzīmējums Piemērs 

1.  10 pt, trekns Stādīju ieviņu plāniņa vidū, 

2.  12 pt, slīps Jo labi laistīju, 

3.  14 pt, pasvītrots ar dubultsvītru Jo kupli auga, 

4.  16 pt, zils Jo kupli auga, 
5.  20 pt, trekns, slīps, pasvītrots, zaļš Jo zaļas lapas, 
6.  16 pt, Small caps JO ZAĻAS LAPAS, 
7.  23 pt, pasvītrots ar viļņotu svītru Jo balti ziedi, 

8.  12 pt, retināts uz 5 pt J o  b a l t i  z i e d i ,  

9.  12 pt, ierāmēts un pelēks fons Jo melnas ogas,  

10.  20 pt, nosvītrots ar divām svītrām, Outline 
efekts  

11.  7,5 pt, melns fons, balti burti Jo labi garšo, 
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5. Iegūto dzejolīti nokopēt divas reizes, sašķirot rindas augošā un dilstošā secībā, iegūstot 
pavisam cita satura dzejolīšus. 

6. Saglabāt tekstu savā mapē ar nosaukumu tdz.doc. 

2. vingrinājums 
1. Sagatavot lapu, lai teksta lauks būtu no lapas augšas 2 cm, no apakšas – 2 cm, no kreisās 

malas – 3,5 cm, bet no labās – 1,5 cm. 
2. Uzrakstīt (nenoformējot) doto tekstu izmantojot kopēšanas iespējas, piemēram, ievietojot 

atmiņā Celies nu, meitiņ, celies - jau. Vārdus gailītis, gaismiņa, saulīte u. c. kopēt ar 
konkrētā situācijā izdevīgāko paņēmienu. 

 

Mamm, kur lielā karote? 
 

āte no rīta, meitiņu celdama, saka: 
- Celies nu, meitiņ, celies - jau gailītis dzied! 
Meita atbild: 

- Lai dzied, māmiņ, gailītis. Gailītim maza galviņa - drīz var izgulēties. 
- Celies nu, meitiņ, celies - jau gaismiņa aust! 
- Lai aust, māmiņ, gaismiņa. Viņai daudz jāapgaismo. 
- Celies nu, meitiņ, celies - jau saulīte lec! 
- Lai lec vien saulīte. Saulītei tālu jātek. 
- Celies nu, meitiņ, celies - jau putra izvārīta, jāēd brokastis. 

Nu gan meitiņa aši no gultas laukā un sauc: 
- Mamm, kur lielā karote? 
 

3. Veikt šādas noformēšanas darbības: 
3.1. Iezīmēt virsraksta rindu, to centrēt, izveidot treknā šriftā, nomainīt šrifta nosaukumu 

uz Arial Black, burtu lielumu – uz 14 punktiem, pasvītrot. 
3.2. Iezīmēt rindas ar tiešo runu un veidot tekstu slīpā šriftā (poga Italic). 

4. Izmantojot pogu Increase Ident, novirzīt tiešās runas tekstu par dažām vienībām. 
5. Pārvietot teksta kursoru uz teksta sākumu, izmantojot attiecīgo taustiņu kombināciju 

C+h. 
6. Izmantojot pogu Spelling and Grammar, pārbaudīt uzrakstītā teksta pareizību. 
7. Izmantojot komandu Edit, Replace nomainīt automātiski visā tekstā vārdu meitiņ pret 

savu vārdu attiecīgajā locījumā (Replace All). 
8. Izmantojot komandu File, Properties, Statistics, aplūkot, cik tekstā ir vārdu, rindu, burtu, 

noskaidrot, cik ilgs laiks pagājis tā labošanai. 
9. Izmantojot taustiņu kombināciju C+A, iezīmēt visu tekstu un pārbaudīt, kā darbojas 

rindkopu izlīdzināšanas un centrēšanas pogas. 
10. Sabojāto virsraksta centrējumu atjaunot ar pogu Undo (vairākkārtīgi atceļot vajadzīgo 

komandu skaitu). 
11. Iezīmēt virsrakstu un nomainīt tā krāsu uz tumši sarkanu. 
12. Noformēt citādi pirmo vārdu celies, izmantojot formātu otu, šo formātu pārnest tekstā uz 

visiem vārdiem celies. 
13. Noformēt pasakas pirmā vārda pirmo burtu (Drop Cap...). 
14. Saglabāt šo tekstu ar nosaukumu mamm.doc disketē un pēc tam datora cietajā diskā. 
15. Pārvietot kursoru uz teksta sākumu. Visu tekstu pārvietot trīs rindas uz leju ar R un 

lapas augšā uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu, to novietot labajā stūrī. 
16. Izdrukāt iegūto tekstu. (poga Print, vai File, Print). 

M 
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4. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Iepazīšanās ar teksta redaktora MS Word iespējām teksta noformēšanā. 
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 tabulācijas zīmēm un tabulācijas lietošanu. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Ieslēdz datoru, sagatavo to darbam ar MS Word. 
2. Pārbauda, kā pārslēdzas tabulācijas zīmes, vairākkārtīgi uzklikšķinot uz pārslēdzēja 

lineālu krustpunktā. 
3. Izvieto uz horizontālā lineāla, sākot no 4 cm atzīmes ik pa 2 cm dažāda izskata tabulācijas 

zīmes šādā secībā: Left Tab, Center Tab, Right Tab, Decimal Tab, Bar Tab.  
4. Atver uz lineālā esošās tabulācijas zīmes ar dubultklikšķi vai arī ar komandu Format, 

Tabs… dialoglogu. Apgūst šo zīmju noņemšanu un uzlikšanu ar dotā dialogloga 
palīdzību, kā bija noteikts 3. punktā. 

5. Ievada dotos skaitļus, izmantojot tabulācijas taustiņu un rindas beigās R, konstatē šo 
zīmju ietekmi uz skaitļu noformējumu. 

6. Ievada doto tekstu, izmantojot Format, Tabs… dialoglogu, attālums 12 cm, aizpildījums – 
daudzpunkts. 

7. Saglabā tekstus savā mapē un disketē ar nosaukumu pd4.doc.  
8. Aizver dokumentu un iziet no programmas MS Word. 

Vingrinājumi 

1. vingrinājums 
1. Atlikt uz lineāla šādas tabulēšanas zīmes: 

1 cm – centrētā;  
2 cm – kreisā;  
8 cm – labā;  
10 cm – decimālā.  

2. Ievadīt, spiežot taustiņu T, šādu tekstu: 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Skola Vidējā atzīme 
 1. Anna Buša Rīgas 1. ģimnāzija 9,56 
 2. Olita Bula Ogres 1. vidusskola 6,256 
 3. Vija Egle Preiļu 2. vidusskola 7,25 
 4. Oto Roze Līvānu vidusskola 8,1556 

2. vingrinājums 
Novietot tabulācijas zīmes ar lineāla palīdzību pēc dotā parauga: 

 pa kreisi 

 pa labi  
 centrā 
 pēc decimālpunkta 
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5. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Apgūt teksta lapas apstrādes iespējas. 
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 dokumenta lappuses noformēšanu, lapas 
laušanu, lappušu numerāciju. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Atver jaunu dokumentu, uzraksta trīs rindas garu tekstu. 
2. Norāda teksta aktīvo lauku File, Page Setup, Margins.  
3. Maina lapas orientāciju File, Page Setup, Paper Size, Landscape un atpakaļ. 
4. Izveido, atkārtojot kopēšanu, tekstu uz piecām lappusēm.  
5. Aplūko pārvietošanās iespējas tekstā: teksta rullēšana, pa lappusēm, pa dažādiem 

objektiem (poga Select Browse Object) vai (Edit, Go To...), uz teksta sākumu C+h 
vai beigām C+e. 

6. Sadala tekstu vairākās slejās (poga Columns vai Format, Columns). 
7. Ieliek otrās un trešās lappuses vidū lappuses pārrāvumu Insert, Break…, Page break. 
8. Ieliek lappušu numerāciju (Insert, Page Numbers, ...), lai nebūtu numerācija redzama uz 

pirmās lappuses (lodziņā Show number on first page nodzēš ). Format iespējas – 
numerācijas sākšana no jebkura skaitļa. 

9. Izmanto augšējo un apakšējo kolonntitulu (Header and Footer) numerācijas noņemšanai 
(to ieslēdz ar View, Header and Footer vai ar dubultklikšķi numerācijas zonā, ja ir uzlikta 
lappušu numerācija). 

10. Saglabā tekstu savā mapē ar nosaukumu pd5.doc. 

Vingrinājums 
1. Atvērt failu, piemēram, pamati.doc. 
2. Uzlikt atšķirīgus kolonntitulus pāra un nepāra lappusēm. 
3. Apakšējā kolonntitulā pāra lapās norādīt darba autoru, bet nepāra – faila nosaukumu (lai 

redzētu tā atrašanās vietas pilno ceļu). Augšējā kolonntitulā ievietot lappušu numurus, 
lappušu numerāciju sākt ar 30; pāra lappusēs norādīt mācību iestādes nosaukumu, bet 
nepāra – kursu. 
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6. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Apgūt teksta noformēšanas iespējas ar tabulu palīdzību. 
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 tabulu pielietošanas iespējām 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Izveido tabulu ar Table, Insert, Table,  
2. Transformē tabulu un to pārvieto. Tabulu izdzēš, izmantojot C+A, D. 
3. Izveido tabulu ar pogu Insert Table. Tabulu izdzēš, izmantojot Table, Delete, Table. 
4. Uzzīmē ar zīmuli nestandarta tabulu (poga Draw Table (Tables and Borders pogu rindā)), 

taisnstūrī savelkot horizontālās un vertikālās līnijas. 
5. Izveido vienādrūtiņu tabulu, zīmējot taisnstūri ar zīmuli, pēc tam izmantojot pogu Split 

Cells. 
6. Izveido tabulu 5x5, papildina tās rindu skaitu ar 

6.1. pogu Insert Row (ja ir iezīmēta rinda) vai komandu Table, Insert, Rows Above, vai 
Rows Below; 

6.2. novietojot kursoru tabulas pēdējā rindā un ar taustiņu T; 
6.3. novietojot kursoru aiz jebkuras tabulas rindas un ar taustiņu R; 
6.4. novietojot kursoru zem tabulas ar pogu Insert Rows vai komandu Table, Insert, 

Rows Above uzreiz vairākas rindas. 
7. Iezīmē un izdzēš vairākas rindas ar komandu Table, Delete, Rows vai ar pogu Cut 

(šķēres), arī ar taustiņiem S+D. 
8. Izveido tabulu ar četrām ailēm, piecām rindām, iezīmē vienu un vairākas ailes, papildina 

aiļu skaitu ar 
8.1. pogu Insert Column; 
8.2. komandu Table, Insert, Columns to the Left (Right); 
8.3. pēdējo aili (iezīmē tabulas galu un ar pogu Insert Column vai iezīmē pēdējo aili un 

Table, Insert, Columns to the Right). 
9. Iezīmē un izdzēš aili vai ailes ar komandu Table, Delete, Columns vai ar pogu Cut 

(šķēres).  
10. Maina aiļu platumu, pārvietojot vertikālo līniju un lineālā pelēkos norobežotājus. 
11. Izveido tabulu 6x7, iezīmē pirmajā rindā horizontāli trīs rūtiņas un apvieno ar pogu Merge 

Cells. Apvieno pa vertikāli, apvieno ar «dzēšgumiju» dzēšot horizontālās un vertikālās 
līnijas. Restaurē tabulu ar «zīmuli». Sadala rūtiņas ar Split Cells. 

12. Izveido tabulu 4x4, ieraksta rūtiņās skaitļus un izveido to automātiskas saskaitīšanas 
režīmu pa vertikāli un horizontāli (poga AutoSum), veido formulas, izmantojot tabulas 
rūtiņu adreses (Table, Formula), formulas pārrēķina (taustiņš 9). 

13. Izveido tabulu 4x5. Aiļu nosaukumi: Nr.p.k.; Vārds; Uzvārds; Vecums; Alga. Veic ieraksta 
rindu automātisku numerāciju (poga Numbering). Tabulu aizpilda. 

14. Lieto komandu Table, Split Table tabulas sadalīšanai un virsraksta ierakstīšanai virs 
esošas tabulas (pirms komandas izpildes kursors jānovieto tabulas pirmajā rindā). 

15. Uzliek tabulai autoformātu (Table, AutoFormat). 
16. Maina aiļu platumus un pēc tam tos vienādo, iepriekš iezīmējot (Table, AutoFit, 

Distribute Columns  Evenly) vai ar pogu Distribute Columns  Evenly. 
17.  Maina rindu augstumus un pēc tam tos vienādo, iepriekš iezīmējot (Table, AutoFit, 

Distribute Rows Evenly) vai ar pogu Distribute Rows Evenly. 
18. Nofiksē tabulas galvu. (Table Heading Rows Repeat). Pavairo ar kopēšanu tabulas 

informatīvas rindas tā, lai tabula būtu vairākas lappuses gara. Pārbauda, kā «strādā» 
tabulas galva.  

19. Atver failu pd1.doc, iezīmē teksta pēdējās četras rindas, konvertē tekstu par tabulu ar 
divām ailēm. Aktivizē šajā darbā izveidoto tabulu un konvertē to par tekstu, izmantojot 
dažādus teksta atdalīšanas elementus. 
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20.  Šķiro tabulas datus (Table, Sort... Ascendig - augošā secībā, Descendig - dilstošā secībā). 
21. Noņem un uzliek tabulas redzamās līnijas (Border) un palīglīnijas Table, Show (Hide) 

Gridlines). 

Vingrinājumi 

1. vingrinājums 
1.  Izveidot un noformēt, mainot lapas orientāciju, tabulu 5x5, rūtiņu Adrese veidot apvienojot 
ar pogu Merge Cells, bet pirmajās trīs ailēs svītru izdzēst ar «dzēšgumiju», aili Personas kods 
sadalīt ar pogu Split Cells 12 daļās: 
 

Adrese N.p.
k. Uzvārds, vārds Personas kods darba mājas 

        -        
        -        
        -        
 
2. Izveidot tabulai nosaukumu - Strādājošo saraksts (kursoru virs tabulas var novietot ar 
C+h, R vai kursoru noliekot pirmajā rindā un Table, Split Table). 
3.  Aizpildīt tabulu ar ierakstiem, neaizpildot N.p.k, adresi darba pavairot ar Drag and Drop 
paņēmienu. 
4.  Automātiski sanumurēt ierakstu rindas.  
5.  Pirmās divas rindas saglabāt kā tabulas galvu (Table, Heading Rows Repeat). 
6. Sakopēt ierakstus, lai tabula turpinātos otrā lappusē, lai varētu redzēt, kā darbojas 
automātiskā tabulas galva. 
7. Sanumurēt lappuses (Insert, Page Numbers), lai numurs būtu lapas augšā pa vidu, 
numerācija sāktos ar 2 un pirmajā lappusē numurs nebūtu redzams. 
8. Sašķirot informāciju pēc uzvārdiem (diemžēl pēc tabulas galvas rindu vertikālās 
apvienošanas nestrādās automātiskā tabulas iezīmēšana, tādēļ tabulas šķirojamās rindas 
jāiezīmē ar roku) (Table, Sort) šķirot pēc otrās ailes (Column 2). 
9.   Izdzēst tabulas rindas, lai visa tabula ietilptu vienā lappusē. 
10. Saglabāt darbu disketē ar nosaukumu tab.doc. 

2. vingrinājums 
 
 
Lietvedes – sekretāres 
(vārds uzvārds) 

A/s «Jēkabpils konservi» 
direktoram 
god. J.Ozolam 

 
 

paskaidrojums 
 

Š. g. 12. oktobrī nokavēju darbu transporta kustības traucējumu dēļ ceļa posmā 
Jēkabpils autoosta – Jēkabpils rajona centrālā slimnīca. 
 
Pielikumā: izziņa no Jēkabpils Ceļu policijas. 
 
 
Jēkabpilī 
2003. gada 26. februāris paraksts 
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1. Rakstīt tekstu, ievērojot šādus noteikumus: 
1.1.  izveidot lapas aktīvo zonu 2 cm no augšas, 1,5 – no apakšas, 3 – no kreisās malas, 

1,5 – no labās malas; 
1.2.  autoru un adresātu izvietot tabulā (1 rinda, 2 ailes), kurai līnijas izveidotas 

neredzamas; 
1.3.  pēdiņām «» jāstrādā nospiežot divus komatus (pārbaudīt vai Tools, AutoCorrect ir 

aktivizēts režīms Replace text as you type), ja tas nestrādā, tad šo AutoCorrect 
iespēju izveidot, ieliekot pēdiņas no Insert, Symbol un ievietojot tās AutoCorrect 
sistēmā, apzīmējot ar diviem komatiem; 

1.4.  uzrakstot pirmo reizi vārdu Jēkabpils, to ievietot Auto Text vai AutoCorrect sistēmā 
apzīmējot ar burtu j un visās pārējās vietās šo vārdu nerakstīt, bet izmantot Auto Text 
vai AutoCorrect iespējas. 

2. Pamattekstu izveidot ar burtu lielumu 12 pt, vārds paskaidrojums – 14 pt, trekns, slīps. 
3. Datumu var ielikt divējādi: vai Insert, Date and Time vai Insert, Field, Date and Time, 

Date. 
4.  Uzrakstīto tekstu izvietot tā, lai labi aizpildītu visu A4 formāta lapu. 
5. Uzrakstīto tekstu saglabāt datora cietajā diskā savā mapē ar nosaukumu paskaidr.doc. 
6. Ievietot datorā disketi un saglabāt šo tekstu arī disketē. 
7. Nodemonstrēt skolotājam, ka šis fails abās vietās ir ierakstīts. 

3. vingrinājums 
1. Mainīt lapas orientāciju (File, Page Setup, Paper Size, Landscape). 
2. Izveidot un noformēt tabulu (12 ailes un 8 rindas). 
3. Iezīmēt visas ailes un mainīt to platumu uz 1,5 cm (Table, Table Properties, Column). 
4. Pirmās divas ailes paplašināt (lineālā ar pelēkajiem norobežotājiem). Abas ailes 

vienādot ar pogu Distribute Columns Evenly. 
5. Sākt rūtiņu apvienošanu ar tabulas beigām, apvienojot ar  pogu Merge Cells, bet 

pirmajās divās ailēs svītras izdzēšot ar «dzēšgumiju» (poga Eraser). 
6. Aizpildīt tabulu, ievērojot teksta orientāciju (poga Change Text Direction) un 

horizontālo un vertikālo centrēšanu. 
7. Noformēt tabulu, izmantojot Table AutoFormat.... kā redzams attēlā. 
8. Saglabāt failu ar nosaukumu stundas.doc. 
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7. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Iepazīšanās ar teksta redaktora MS Word  iespējām veidot formulas. 
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 formulu redaktoru. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Ieslēdz datoru, sagatavo to darbam ar MS Word. 
2. Aplūko kādas iespējas piedāvā MS Word 2000 ar komandu Insert, Object. 
3. Aktivizē formulu redaktoru Microsoft Equation 3.0 un iepazīstas ar šīs apakšprogrammas 

īpatnībām 
3.1. Formulu redaktors piedāvā savu darbarīku paneli, kura pirmajā rindā ir pogas simbolu 

izvēlei, bet otrajā rindā  – veidņu (šablonu) izvēlei. 
3.2. Formulā nepieciešamos burtus ieraksta no klaviatūras vai izvēlas no piedāvātajiem 

sarakstiem (piemēram, grieķu alfabēta burtus un matemātiskās zīmes). Simbolu 
izmēru un atstatumu starp tiem regulē pats formulu redaktors. Ja jūs vēlaties palielināt 
atstarpi, jāievēro, ka nevar ievadīt intervālu no klaviatūras, bet jāizmanto formulu 
redaktora piedāvātā izvēle. Ja formulā vajadzīgs burts ar kādu simbolu virs tā, 
piemēram, vektora apzīmējums, vispirms uzraksta burtu un pēc tam izvēlas šablonu 
ar vajadzīgo simbolu. 

3.3. Lai uzrakstītu, piemēram, daļskaitli, jāizvēlas atbilstošais šablons un tad jāaizpilda 
piedāvātās kontūras virs un zem daļsvītras. Starp formulas daļām pārvietojas, 
klikšķinot vajadzīgajā vietā peli, bet ērtāk to izdarīt ar T taustiņu. Atrašanās vietu 
parāda mirgojošs kursors. 

3.4. Darbu ar formulu redaktoru beidz, noklikšķinot peli ārpus formulas rāmīša. Formula 
tiek ievietota tekstā kā zīmējums. Izpildot dubultklikšķi formulas rāmītī, tiek izsaukts 
formulu redaktors un var izpildīt rediģēšanu. Formulu izdzēš, to aktivizējot un 
nospiežot taustiņu D uz klaviatūras. 

Vingrinājumi 
Uzrakstiet formulas 
 

1.  
  

7.  
 

2.  
n

x
X

n

i
i∑

== 1  

 
8.  ( ) ( ) ,101

1

+−

−

−+−
−

∆+=
MMoMoMo

MoMo
o ffff

ff
xMo  

3.  
∑
∑=

f
xf

X  
 

9.  ( ) 2
1

.
∑ +

=
f

M Nre  

4.  ∑
∑ −

=
f

fxx
α  

 
10.  

Me

Me

e f

Sf
f

xM
1

0
2 −−

∆+=

∑
 

5.  
( )
∑

∑ −
=

f
fxx 2

2σ  
 

11.  
( )
∑

∑ −
=

f
fxx 2

σ  





=−

=+

15
5

22 yx
yx

°+° 42log12log 55 ctgtg



 60

8. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Iepazīšanās ar teksta redaktora MS Word iespējām pielietot grafiskos 
zīmējumus  
Darba uzdevums: Iepazīties ar MS Word 2000 grafiskajiem zīmējumiem un shēmu 
veidošanu. 

Darba gaita un metodiskie norādījumi 
1. Ieslēdz datoru, sagatavo to darbam ar MS Word. 
2. Aktivizē Drawing pogu rindu un iepazīstas ar piedāvātajām iespējām. 

3. Uzzīmē un noformē zīmējumu pēc parauga.  
4. Lai strādāt būtu ērtāk, ieslēdz lielāku apskata mērogu (150% vai 200%). Zīmējumu 

veidošanai var izmantot AutoShapes, Lines ( ) vai Basic Shapes. Izpēta, kādi 
noformējuma veidi iespējami katram objektam. Var izmantot arī Shadow un 3-D pogu 
rindas papildu efektu iegūšanai. 

5. Apvieno grupā visus zīmētos objektus, izmantojot 
konteksta izvēlni (ar labo peles taustiņu) 
Grouping, Group. Nosaka attēla izvietojumu attiecībā 
pret tekstu (Wrapping). 

6. Noformē zīmējumu pēc šāda parauga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Apgūst darbu 
ar lokiem (Auto Shapes Basic Shapes ). Noskaidro, kāda būtu racionālākā pieeja šāda 
zīmējuma veidošanai. Iepazīstietas ar komandu Draw Rotate or Flip. 

Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text

Apstiprinu, ka pievienotās vērtības nodokļa 
deklarācijā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa 
 
Atbildīgā persona: 

 
Uzvārds  Datums  

 
Paraksts Tālrunis 
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8. Pievērš uzmanību grupēšanai, un izvietojumam kopā ar tekstu. Atver failu pd5.doc, kas 
atrodas jūsu mapē, nokopē kādu no teksta rindkopām aiz zīmējuma. 

9. Ievieto attēlu tekstā. Insert Clip Art vai Insert Picture, From File… piedāvātajās mapēs, 
atrod vajadzīgo attēlu un Insert. Pārvieto attēlu, maina tā lielumu un izvietojumu tekstā, 
izmantojot konteksta izvēlnes komandu Format Object, Layout, Wrapping Style. Lai 
rediģētu zīmējumu, norāda komandu no konteksta izvēlnes Edit Picture. Tā atver speciālu 
attēlu apstrādes režīmu, no kura var iziet ar File, Close& Return to Dokument…  

 

Zīmējuma rediģēšana. 
 

10. Apgūst diagrammu veidošanas iespējas, izmantojot datora piedāvātu vai paša veidotu 
tabulu (Insert, Picture, Chart). 

11. Veic teksta māksliniecisku noformēšanu izmantojot WordArt iespējas (poga Insert 
WordArt), pēc tam izmanto pogu rindu WordArt izveidotā teksta objekta rediģēšanai un 
pārveidošanai.  

Vingrinājumi 

1. vingrinājums 
1. Izveidot savu vizītkarti. 
2. Izveidot teksta logu, kura platums ir 9 cm, augstums – 5 cm (uz rāmīša līnijas 

dubultklikšķis, Size). 

3. Izveidot teksta logu attēlam, noņemt šim logam līniju un fonu Fill Color un Line Color. 
4. Ievietot šajā logā attēlu Insert, Picture, From File. 
5. Izveidot teksta logu informācijai, noņemt šim logam līniju un fonu, ierakstīt un noformēt 

informāciju,  
6. Izmantot WordArt iespējas. 
7. Izveidot teksta logu adresei un telefonam, noņemt šim logam līniju un fonu, ierakstīt un 

noformēt adresi. 
8. Vēstules un telefona simbolu, izmantojot komandu Insert, Symbol..., ņemt no Wingdings 

tabulas. 
9. Novilkt līniju un noformēt to attiecīgā lielumā un krāsā. 

 
Tūristu klubs «ATPŪTA» 

Toms Kalniņš 
vadītājs 

 Liepu iela 10, Jēkabpils LV-5200 
  52–33333 

e-mail atputa@e118.lv 
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10. Iezīmēt visus elementus, nospiežot attiecīgo taustiņu (balta bultiņa – Select Objects) un 
apvilkt izveidotos objektus, ar labo peles taustiņu atvērt kontekstizvēlni un ar Grouping, 
Group izveidot vizītkarti kā vienu objektu; ja vajadzīgs to var pārvietot, lai pavairotu, 
pārvilkt turot C+:; lapu aizpildīt ar 8 vizītkartēm. Vizītkartes izlīdzināt un izretināt 
izmantojot pogu Draw, Align or Distribute. 

11. Iegūto dokumentu saglabāt savā mapē ar nosaukumu vizitkarte.doc. 
12. Kad vizītkartes ir izveidotas, pavairotas un skolotājs ir pārbaudījis, tās var izdrukāt. 

2. vingrinājums 
1. Izveidot stabiņu diagrammu, izmantojot šādas tabulas datus:  

 
Platība 2001. g. 2002. g.
Kvieši 15 16 
Mieži 25 28 
Rudzi 45 48 
Dārzeņi 69 23 

 

2. Izveidot un aizpildīt tabulu. 
3. Iezīmēt tabulu un ieslēgt diagrammu veidošanas apakšprogrammu Insert, Picture, Chart. 
4. Novākt palīgtabulu. 
5. Ar komandu Chart, Chart Type, izvēlēties stabiņu struktūras diagrammu. 
6. Ar komandu Chart, Chart Options, dot diagrammai un asīm nosaukumus. 
7. Sadaļā Data Labels pielikt diagrammai vērtības. 
8. Veikt labojumus: mainīt burtiem, diagrammai, fonam krāsas. Mainīt burtu lielumus 

(dubultklikšķis uz attiecīgā elementa). 
9. Iziet no diagrammu rediģēšanas režīma, pēc tam ieiet atpakaļ šajā režīmā un mainīt 

diagrammu veidus. 
10. Saglabāt izveidoto diagrammu savā mapē ar nosaukumu diagr.doc. 

Sējumu platību struktūra
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9. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000/2002. 
Darba mērķis: Iepazīties ar teksta redaktora MS Word iespējām veidot blokshēmas MS 
Organization Chart.   
Darba uzdevums: 
1. Izveidot JAK struktūras blokshēmu pēc dotā parauga. 
2. Darbu saglabāt savā mapē ar nosaukumu shema_oc.doc. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. MS Word 2002 versijā būtiski ir izmainījusies blokshēmu veidošana. Šim nolūkam 

izmanto Drawing rīku joslas pogu          vai komandu Insert, Diagram..., izvēloties    MS 
Organization Chart,  parādās shēmas sākumvariants. Rāmīti ieraksta nepieciešamo tekstu. 
Izmantojot Organization Chart  rīku joslu, var pievienot jaunus rāmīšus. Lai shēmu 
noformētu, var izmantot gatavu stilu galeriju. 

 
 
 
 
 
 

 
2. MS Word 2000 versijā izmanto Insert, Object... un sadaļā Create New izvēlas MS 

Organization Chart. Atveras shēmas sākuma variants. Kursoru novieto rāmītī, kur grib 
ierakstīt tekstu. To var izvietot 4 rindās, bet teksts pa rindiņām jāsadala pašam lietotājam. 
Esošais teksts Type Title Here ir jāiezīmē, un tam jāraksta virsū vai jānodzēš. Tekstu, kas 
iekļauts < > iekavās, var ignorēt - tā tiek vienīgi apzīmēta vieta, kur var ierakstīt lietotāja 
frāzi. Ja vieta netiek aizpildīta, gatavajā shēmā tā neparādās. 

3. Nevajadzīgos rāmīšus iezīmē ar peles klikšķi un dzēš. 
4. Papildu rāmīšus ievieto, noklikšķinot attiecīgo ikonpogu: Subordinate – pakļautais 

līmenis, Coworker – līdzstrādnieks, Manager – vadītājs, Assistant - palīgs. Pēc tam 
uzklikšķina peli uz rāmīša, kam jāpievieno attiecīgais objekts.  

5. Līmeņus var iezīmēt ar peles klikšķi; papildu rāmīšus iezīmē, klikšķinot ar nospiestu 
taustiņu S. 

6. Lai veidotu shēmas, izmanto izvēlnes komandas Edit, Select, Edit Select levels 
(iezīmēšana), Styles (iezīmēto objektu grupēšana), Text (teksta noformēšana), Boxes 
(rāmīšu noformēšana), Lines (līniju noformēšana), View, Show Draw Tools (papildu pogas 
zīmēšanai). 

7. Dokumentā atgriežas ar File Exit and Return… Pirms tam var izpildīt File Update… 
Shēma tiek ievietota tekstā kā zīmējums, to var palielināt vai samazināt (ieteicams 
proporcionāli). 

8. Izveidotas shēmas labošanas režīmu ieslēdz, izpildot uz tās dubultklikšķi. 
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DIREKTORS 

ADMINISTRATORS SEKRETĀRE 

GRĀMATVEDĪBA 

DIR. VIETN. 
MĀC. DARBĀ

DIR. VIETN. 
SAIMNIEC. DARBĀ

DIR. VIETN. 
ĀRPUS KL. ORG.

DIR. VIETN. 
PRAKT. APMĀCĪBĀ

DIR. VIETN. 
NEKLĀTIENES STUD.

DISPEČERS 

METODIĶI 

SKOLOTĀJI 

AUDZĒKŅI 

DIENESTA  
VIESNĪCA

PĀRVALDNIEKS 

AUDZINĀTĀJS 

DEŽURANTS 

AUDZĒKŅU 
PĀSPĀRVALDE 

AUTO 
APMĀCĪBA 

TURĪBA 

LLU 

JAK 



Vingrinājums 
1. Blokshēmu, kas izveidota ar MS Organization Chart palīdzību kā paraugā, izveidot ar 

Drawing rīku joslas pogu Text Box, Line, Shadow Style, AutoShapes un izvēlnes Draw, 
Align or Distribute palīdzību. 

2. Darbu saglabāt disketē ar nosaukumu shema_draw.doc. 
3. Novērtēt, kurš no blokshēmu veidošanas paņēmieniem izdevīgāks, kāpēc? 

10. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Apgūt MS Word formu lauku veidošanu. 
Darba uzdevums: 
1. Sagatavot datoru darbam ar teksta redaktoru Microsoft Word 2000.  
2. Atvērt jaunu failu un izveidot iesniegumu, izmantojot formu laukus (Form Fields) pēc 

zemāk dotajiem norādījumiem: 
 

 
 
Lauku izskatā: 

 
Lauka 
numurs Lauka nosaukums Paskaidrojums 

1.  FORMTEXT Teksta lauks ar maksimālo garumu 3 simboli 
2.  FORMTEXT Teksta lauks neierobežota garuma, katrs vārds 

sākas ar lielo burtu – Title Case 
3.  FORMTEXT Teksta lauks ar maksimālo garumu 3 simboli 
4.  FORMDROPDOWN Teksta lauks neierobežota garuma, katrs vārds 

sākas ar lielo burtu – Title Case 
5.  FORMTEXT Teksta lauks ar maksimālo garumu 3 simboli 
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Lauka 
numurs Lauka nosaukums Paskaidrojums 

6.  FORMDROPDOWN Izkrītošā saraksta lauks (dienas, stundas) 
7.  FORMDROPDOWN Izkrītošā saraksta lauks (uzskaitīti visi stundu 

neapmeklēšanas gadījumi) 
8.  FORMDROPDOWN Izkrītošā saraksta lauks (uzskaitītas visas izziņas, 

kas attaisno kavējumus) 
9.  FORMDROPDOWN Izkrītošā saraksta lauks ar mācību gadiem 
10.  FORMTEXT Teksta lauks ar maksimālo garumu 2 simboli 
11.  FORMDROPDOWN Izkrītošā saraksta lauks ar mācību gada mēneša 

nosaukumiem 
 
3. Aizliegt pārējā teksta (ārpus formu laukiem) labošanu, t.i., «aizslēgt» formu.  
4. Saglabāt failu kā tikai lasāmu (Read-only) ar nosaukumu forma.doc. 
5. Izveidot savu veidlapu (to var izdomāt pats, bet var paņemt arī kādu gatavu formu vai 

anketu bankā, pastā vai tml. un izveidot līdzīgu datorā, izmantojot piemērotākos formu 
laukus un to parametrus).  

6. Saglabāt failu kā tikai lasāmu (Read-only) ar nosaukumu tikai_mana.doc. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Veidojot iesniegumu, jāievēro lietvedības noteikumi. 
2. Formu rīku joslu ieslēdz ar komandu View, Toolbars, Forms. Šajā rīku joslā iespējams 

izvēlēties šādas pogas: 

 
3. Izvēloties kādu no formu laukiem, ar pogu Form Field Properties var definēt šī lauka 

īpašības. Teksta lauka īpašības tiek definētas dialoglogā Text Form Field Options: 

 
* sarakstlodziņā Type: izvēlas teksta tipu:  
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* lodziņā Default text: var ievadīt tekstu, kas būs redzams, atverot failu;  
* lodziņā Maximum length: var ierobežot laukā ievadāmā teksta garumu (ja tas nav 

nepieciešams, atstāj Unlimited):  

 

* sarakstlodziņā Text format: izvēlas teksta formātu:  

 

* Dialoglogā iespējamās izvēles ir atkarīgas no izvēlētā teksta tipa. 
 
4. Lai izveidotu izkrītošā saraksta lauku, jāņem vērā tā īpašības. Izkrītošā saraksta lauka 

īpašības tiek definētas dialoglogā Drop-Down Form Field Options: 

 
* katru no izkrītošā saraksta elementiem pēc kārtas ievada lodziņā Drop-down item:;  
* ar pogu Add pievieno šo elementu sarakstam Items in drop-down list:;  
* ja kāds no elementiem pievienots sarakstam kļūdaini, to var izmest ar pogu Remove;  
* ar Move bultiņām var mainīt saraksta elementu secību.  

 
5. Kad uzdevums būs izpildīts un forma aizslēgta, tās aizpildīšanas laikā izkrītošo sarakstu 

izmanto tāpat kā, piemēram, fonta vai simbolu lieluma izvēli: 

6. Darbam var pievienot krustlauciņus, kuros izdara atzīmi, norādot, vai kavējumi attaisnoti 
vai neattaisnoti. Tāpēc jānodefinē krustlauciņa īpašības.  
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Tās tiek definētas dialoglogā Check Box Form Field Options: 

 

* sadaļas Check box size lodziņā Exactly: var izvēlēties krustlauciņa izmēru (Auto - 
lauciņa izmērs tāds pats kā tekstam);  

* sadaļā Default value izvēlas, kā lauciņš izskatīsies, atverot failu (Not checked - 
nepārsvītrots, bet Checked - pārsvītrots).  

7. Kad uzdevums būs izpildīts un forma aizslēgta, tās krustlauciņa pārsvītrošana vai 
pārsvītrojuma atsaukšana notiek ar peles kreisās pogas klikšķi. 

8. Lai saglabātu izveidoto iesnieguma formu tā, lai tajā kāds nevarētu izdarīt izmaiņas vai 
saglabāt jau aizpildītu formu ar to pašu faila nosaukumu, to ieteicams saglabāt kā tikai 
lasāmu (Read-only): 
* izpildīt komandu File, Save As...;  
* lodziņā File name: ierakstīt faila nosaukumu;  
* no saraksta Tools izvēlēties komandu General Options...:  
* sadaļā File sharing options for "Document..." izvēlēties Read-only recommended:  

* apstiprināt izvēli ar OK un saglabāt failu.  
9. Atverot šādu failu, tiek piedāvāts to atvērt kā tikai lasāmu. Ja failā tiek veiktas kādas 

darbības (piemēram, aizpildīta anketa), to iespējams saglabāt tikai ar citu nosaukumu. 
10. Lauku ēnojums netiek izdrukāts uz papīra neatkarīgi no tā, vai tas ir ieslēgts vai izslēgts. 
11. Aizpildot aizslēgtu formu, pārvietošanos starp lauciņiem veic ar T taustiņu vai peli. 

11. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Iepazīties ar teksta redaktora MS Word iespējām teksta noformēšanā. 
Darba uzdevums: 
Iepazīties ar MS Word 2000 sleju un stilu veidošanu un izmantošanu dokumentos. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Ieslēdz datoru, sagatavo to darbam ar MS Word. 
2. Atver doto liela apjoma dokumentu (pēc skolotāja norādījuma). 
3. Ar komandu Format, Style noformē virsrakstu stilus Heading1, Heading2 un Heading3. 

Galvenie virsraksti (1. līmenis) ar 16 pt, lielajiem (All Caps), trekniem burtiem, 
apakšnodaļu virsraksti (2. līmenis) 14 pt trekni burti, 3. līmenī – 14 pt slīpie burti. Visiem 
virsrakstiem jābūt centrētiem un numurētiem, apakšnodaļu numuros iekļaujot augstākā 
līmeņa virsraksta numuru (1; 1.1; 1.1.1 utt.) 
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4. Dotajam tekstam pievieno virsrakstus, izmantojot stilus Heading1, Heading2 un 
Heading3. Veido tādu dokumenta struktūru, it kā tas sastāvētu no divām galvenajām 
nodaļām ar dažām otrā un trešā līmeņa apakšnodaļām katrā.  

5. Tabulas un attēlus numurē, izmantojot komandu Insert Caption. Taču tā paredz 
«anglisku» formu, pievienojot numuru aiz «nosaukuma» (piemēram, Tabula 1), kas 
neatbilst latviešu gramatikas prasībām. Lai uzrakstītu gramatiski pareizu nosaukumu, to 
izveido formā . tabula (punkts, intervāls, objekta nosaukums) un pēc ievietošanas 
dokumentā numuru pārvieto uz nosaukuma sākumu (pirms punkta). Rezultātā no 
. tabula 1 izveidojas 1. tabula (lai katrreiz nebūtu numurs jāpārvieto, izmanto Tools, 
Macro, Record New Macro un izveido makrokomandu, ko palaiž ar izveidoto taustiņu 
kombināciju).  

6. Ievietojot tekstā norādi (Insert Cross-reference), izmanto režīmu Only label and number, 
kas ievietos tekstā tikai objekta numuru. Nosaukuma daļu pieraksta ar roku gramatiski 
pareizā formā, piemēram, veidojot norādi: «skatīt 1. tabulā», kur 1 ir attiecīgās tabulas 
numurs, kas ievietots ar komandu Cross-reference. 

7. Ievieto tekstā norādes uz tabulām, attēliem vai nodaļu virsrakstiem dažādās formās pēc 
izvēles. 

8. Ieslēdz apskata režīmu View Outline vai arī uzklikšķinot uz pogas . Tagad var 
kontrolēt sava dokumenta struktūru, to dažādi uzlabot un pārveidot. Ieslēgt Outline režīmu 
var, izmantojot pogu MS Word loga apakšējā kreisajā stūrī. To izdarot, atvērsies speciālā 

Outline rīku josla , MS Word logs 
būs izmainījies – neredzēsiet vertikālo un horizontālo lineālu. 

9. Novieto peles rādītāju uz krustiņa pirms otrās 
nodaļas pirmās apakšnodaļas virsraksta. Ar 
nospiestu peles kreiso taustiņu pārvelk šo virsrakstu 
pie pirmās nodaļas apakšnodaļām. Apskatās, kā 
mainās virsraksta numerācija. Ar šo darbību ir 
pārvietots ne tikai virsraksts, bet arī attiecīgās 
apakšnodaļas teksts. Ieslēdz pogu All un pārliecinās 
par to.  

10. Maina (paaugstina) kāda apakšvirsraksta līmeni. 
Apskatās, kā mainās tā noformējums un numerācija. 

11. Pārslēdzas normālā apskata režīmā (View Normal) 
un novieto kursoru tukšā rindā teksta beigās C+e. Izveido tabulu sarakstu aktivizējot 
Insert, Index and Tables...sadaļu Table of Figures. Pēc tam līdzīgi izveido arī attēlu 
sarakstu. 

12. Visa teksta beigās izveido satura rādītāju Insert, Index and Tables...sadaļu Table of 
Contents. 
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12. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Apgūt MS Word iebūvēto veidņu (Templates) izmantošanu un lietotāja 
veidņu veidošanu. 
Darba uzdevums: 
1. Izveidot divpusēju bukletu par izvēlēto tēmu. 
2. Saglabāt bukletu savā mapē, piešķirot lappusēm atbilstošus faila nosaukumus buklets1.doc 

un buklets2.doc. 
3. Izveidot uzņēmuma veidlapu pēc dotā parauga. 
4. Saglabāt to kā veidni veidlapa.dot. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Ieslēdz datoru, sagatavo to darbam ar Microsoft Word 2000. 
2. Aktivizē File, New....Publications, Brochure (iepazīties arī ar citām iebūvētajām 

veidnēm) 
3. Bukleta veidošanai izmanto šādas tēmas:  

Jēkabpils agrobiznesa koledža; Grāmatveža specialitāte; Studentu pašpārvalde; 
Ziemassvētki un Jaunais gads; Mis un Misters koledža; Valentīna diena; 1. septembris; 
Smieklu diena, Izlaidums; Pirmkursnieku iesvētīšana kopmītnēs; Lieldienas; Mūsu kurss u.c. 
pēc savas izvēles, ja piedāvātās tēmas neapmierina. 
4. Bukletam jābūt reklamējošam vai informatīvam, doto 

parādību aprakstošam vai paskaidrojošam. Tajā jāizmanto 
visdažādākie noformēšanas elementi. 

5. Veidojot uzņēmuma veidlapu, jāievēro, ka uzņēmuma 
rekvizīti jāievieto augšējā kolonntitulā, lai nejauši tie 
netiktu izmainīti. Lai nākamajā lapā neatkārtotos veidlapas 
rekvizīti, dialoglogā Page Setup atzīmē Diferent first page 
(File, Page Setup, Layout – Headers and footers). 

6. Izveidoto veidlapu saglabā File, Save As dialogloga lodziņā 
Save as type, norādot saglabāšanas veidu – Document 
Template. 

Veidlapas paraugs 

 



 71

Vingrinājumi 

1. vingrinājums 
1. Noformēt pēc dotā parauga a/s «Daugava» lietu nomenklatūru. Izmantot pamattekstā 

fontu Times New Roman, 12 pt, virsraksts 14 pt, retināts 4 pt. 
2. Apakšējo apstiprinājumu daļu veidot kā neredzamu tabulu. Dokumentu saglabāt disketē.  

 
Akciju sabiedrība 

  
Reģ. Nr. 010374524 

Pasta ielā 1, Jēkabpilī, tālr. 33444 
 

APSTIPRINU 
Akciju sabiedrības «Daugava» 
priekšsēdētāja 
____________ B. Pakalne 
Jēkabpilī ___.10.2002. 

 
L I E T U  N O M E N K L A T Ū R A  

2002. gadam 
Jēkabpilī 

2002. gada 10. septembrī 

Li
et

as
 

in
de

ks
s 

Struktūrvienības un lietas nosaukums 
Lietas 
sējumu 
skaits 

Glabāšanas termiņš Piezīmes 

 1. Kanceleja    

1 - 1 Priekšsēdētājas rīkojumi par pamatdarbības 
problēmām  Pastāvīgi  

1 – 3 Lietu nomenklatūra, 2001. gads  10 gadi  

1 – 4 Arhīvā nodoto pastāvīgi glabājamo lietu 
apraksti  Pastāvīgi  

 2. Personāla daļa    

2 – 1 Statistiskais gada pārskats par darbinieku skaitu 
2001. gads  Pastāvīgi  

2 – 2 Darba grāmatiņu un to ieliktņu veidlapu 
uzskaites grāmata  10 gadi  

2 – 6 Darba līgumi  7 gadi pēc līguma termiņa 
izbeigšanās  

 
Kancelejas vadītāja I. Surkule 
 
AKCEPTĒTS 
a/s «Daugava» ekspertu 
komisijas 11.10.2002. 
sēdē, prot. Nr.3 
 

SASKAŅOTS 
Jēkabpils zonālā valsts arhīva  
direktore 
______________ A. Kalniņa 
___.10. 2002. 
 

2. vingrinājums 
Izveidot veidnes (templates) lievedībā apgūtajiem personālietvedības dokomentiem. 



 72

13. praktiskais darbs 
Temats: Teksta redaktors MS Word 2000. 
Darba mērķis: Apgūt standarta vēstuļu Mail Merge sagatavošanu (vēstules vairākiem 
adresātiem) un adrešu datu bāzes veidošanu. 
Darba uzdevums:.  

1. Izveidot adrešu datu bāzi. 
2. Izmantot izveidoto adrešu datu bāzi standartvēstuļu sagatavošanā. 
3. Izveidot uzaicinājumu uz izlaidumu visiem audzēkņu vecākiem, izmantot izveidoto 

kursa datu bāzes failu MS Excel vidē. 
4. Izmantot adrešu datu bāzi aplokšņu sagatavošanā. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
Lai sagatavotu tipveida vēstuli, ir jāizveido pamatdokuments un datu avots. 

Pamatdokuments satur tekstu, kas visām vēstulēm ir vienāds. Datu avots (adrešu datu bāze), 
satur informāciju, kas katrā vēstulē mainās (piemēram, uzvārds, adrese). Pamatdokumentā 
noteiktās vietās, kur paredzēts drukāt informāciju no datu avota, ievieto saistīto lauku vārdus. 
Drukājot, katrā vēstulē norādītajās vietās, tiek ievietota konkrēta informācija (lauku saturs) no 
datu avota. 

1. Lai sagatavotu adrešu datu bāzi  
* izpilda komandu Tools, Mail Merge...; 
* dialoglogā Mail Merge Helper zem Main 

document izvēlas Create, Form Letters...: 
* izvēlas Active Window: 

 

 
* dialoglogā Mail Merge Helper zem Data source izvēlas Get Data, Create Data 

Source...: 

 
* dialoglogā Create Data Source ar pogas Remove Field Name palīdzību izdzēš visus 

piedāvātos lauku nosaukumus no sadaļas Field names in header row:. Tad lodziņā 
Field name: pēc kārtas ievada visus uzdevumā dotos lauku nosaukumus, ar pogu Add 
Field Name pievieno tos sarakstam: 
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* pēc visu lauku nosaukumu pievienošanas nospiež OK, un pēc programmas 
pieprasījuma failu saglabā savā mapē ar nosaukumu dati.doc. Nākošajā dialoga logā 
izvēlas Edit Data Source:  

 

* dialoglogā Data Form (MS Word 2002 versijā New Adress List) pēc kārtas ievada 
datus par visām firmām (vecākiem, klientiem u.tml.). Starp lauciņiem pārvietojas ar 
taustiņa T vai peles palīdzību. Nākošās 
firmas datu ievadīšanai nospiež Add New. Pēc 
visu datu ievadīšanas nospiež OK:  

* failu saglabā un aizver. Datu bāze datora atmiņā glabājas kā vienkāršs MS Word 
dokuments tabulas veidā. Tā rediģēšana iespējama gan ierastajā veidā, gan Data Form 
režīmā (poga Data Form no Database rīku joslas). 

 
2. Lai izmantotu adrešu datu bāzi standartvēstuļu sagatavošanā 

* izpilda komandu Tools, Mail Merge...; 
* dialogalogā Mail Merge Helper zem Main 

document izvēlas Create, Form Letters...; 
* izvēlas Active Window; 
* dialoga logā Mail Merge Helper zem Data 

source izvēlas Get Data, Open Data 
Source...; 

* dialoga logā Open Data Source izvēlas datu 
bāzes faila nosaukumu dati.doc un nospiež 
Open; 
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* izvēlas Edit Main Document: 

 
* uz ekrāna parādās jauna rīku josla Mail Merge: 

 
* vēstuli veidot šādi: 

* uzraksta vārdu Firmas un ieliek pēdiņu kreiso pusi («); 
* nospiež taustiņu Insert Merge Field un izvēlēties lauku Firma; 
* ieliek pēdiņu labo pusi (») un uzrakstīt vārdu direktor; 
* nospiež taustiņu Insert Word Field un izvēlas If...Than...Else..., lai vārdam direktor 

tiktu pievienota pareizā galotne aizpilda nosacījuma logu Insert Word Field: If; 
* nospiež OK un vēstulē pāriet jaunā rindā; 
* nospiež taustiņu Insert Merge Field un izvēlēties laukus «Vārds» «Uzvārds»; 
* lai atkarībā no dzimuma, vārdam tiktu pievienota uzruna Ļ. cien vai A. god. aizpilda 

nosacījumu logu pēc parauga:  
 

* nospiež OK; 
* nospiež pogu View Merged Data un iegūst: 
 

 
 
 

* ievada visu pārējo vēstules tekstu; 

* nospiež pogu  Merge to New Document rīku joslā Mail Merge; 
* rezultātā izveido jaunu dokumentu, kurš sastāv no tik vēstuļu lapām, cik firmas 

pievienotas adrešu datu bāzei. 
* saglabā izveidoto failu ar nosaukumu vestules.doc. 

 
3. Lai izveidot uzaicinājumu uz izlaidumu visiem audzēkņu vecākiem, izmanto doto kursa 

datu bāzes failu MS Excel vidē 

* logā Mail Merge Helper nospiež pogu Get Data, atverot izvēles lodziņu.  
* izvēlas apakškomandu Open Data Source..., atverot dialoglogu Create Data Source.  
* failu sarakstā izvēlas datu avota failu – Personas kartites1.xls. 
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* atveras dialoglogs Confirm Data Sorce, kurā izvēlas Microsoft Excel Worksheet via 
Converter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* atveras paziņojums, izvēlas pogu Edit Main Document. 
 
 
 
 
 
 
*  ievieto nepieciešamos laukus pamatdokumentā, atverot Insert Merge Field sarakstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* atver pamatdokumentu, kas paredzēts tipveida vēstulei, izveido vēstules tekstu. 

*  nospiež pogu  (Merge to New Document) Mail Merge rīku joslā. 
* tiek izveidots jauns dokuments, kurš sastāv no 26 (ierakstu skaits datu bāzē) lapām ar 

vēstulēm visiem vecākiem. 
* saglabā izveidoto failu ar nosaukumu ielūgumi.doc. 

4. Lai izmantotu adrešu datu bāzi aplokšņu sagatavošanā 

* izpilda komandu Tools, Mail Merge.... 
* logā Mail Merge Helper zem Main document izvēlas Create, Envelopes....  
* izvēlas Active Window.  
* logā Mail Merge Helper zem Data source izvēlas Get Data, Open Data Source. 
* logā Open Data Source izvēlas datu bāzes faila nosaukumu dati.doc un nospiež Open.  
* izvēlas Set Up Main Document.  
* uz ekrāna parādas dialoga logs Envelope Options, kurā norāda aplokšņu izmērus un 

teksta noformējuma uzstādījumus un nospiež OK.  

«Uzvārds_vārds» 
«Vecāku_dzīves_vietas_adrese» 
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* loga Envelope address sadaļu Sample envelope address: sagatavo pēc zemāk dotā 
parauga, izvēloties datu bāzes laukus pēc pogas Insert Merge Field nospiešanas 
nospiest pogu OK.  

* dialoga logā Mail Merge Helper zem Merge the data with the document izvēlas 
Merge...  

* dialoga loga Merge sadaļā Records to be merged izvēlas, kurus datu bāzes ierakstus 
izmantot aplokšņu sagatavošanā un nospiež Merge. 

 

* tiek izveidots jauns dokuments, kurš sastāv no tik aploksnēm cik ir firmu datu bāzē.  
* dokumentu saglabā ar nosaukumu aploksnes.doc.  
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Vingrinājums 
1. Izveidot vēstuli, kas paredzēta vairākiem adresātiem. 
2. Noformēt vēstuli tā, lai sievietes uzrunātu ļoti cienījamai, bet vīriešus – augsti 

godājamam. 
Adresāti: 

Vārds Uzvārds Firma Adrese Pasta_kods 
Aivaram Arumam Baltic - Data Dzirnavu 140, Rīgā LV - 1050 
Pēterim Ceram Latvijas datoru centrs K. Barona 30, Rīgā LV - 1011 
Dacei Smelterei  BatSoft Peldu 26/28, Rīgā LV - 1050 
Jānim Bergam Fortek Dzirnavu 91, Rīgā LV – 1011 
Uldim Dzenim Tilde Smilšu 5, Rīgā LV – 1050 
Jānim Pakalnam JP Stabu 58, Rīgā LV – 1652 

 
Vēstules teksts: 

Jums raksta Jēkabpils agrobiznesa koledžas direktors Roberts Glaudiņš. 
Mainot mācību prioritātes no lauksaimniecības uz komercizglītību, ekonomikas un 
tieslietu zinībām esam pārstrukturējuši mācību procesu un, lai audzēkņiem varētu 
piedāvāt mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas, mēs savā darbā orientējamies 
uz jaunajām  komunikācijas iespējām.  

Šai sakarā mēs apzinām visus iespējamos grāmatvedības, lietvedības, 
finansu, uzskaites un ar tieslietām saistīto programmu izstrādātājus un izplatītājus. 

Jums ir lieliska iespēja piedāvāt savu datorprogrammu iekļaut mūsu koledžas 
mācību plānā, jo mūsu audzēkņi nākotnē, būs jūsu produkcijas pasūtītāji un pircēji. 
Ja Jūs uzskatāt par iespējamu pieņemt mūsu piedāvājumu, mēs garantējam iekļaut 
mācību programmā apmācību par Jūsu programmas lietošanu un iespējām. 

Kopīgs darbs ir mūsu panākumu ķīla. 
Ar cerību uz sadarbību 

 
Koledžas direktors R. Glaudiņš 

04.06.2002. 
 

UZDEVUMI PATSTĀVĪGAM DARBAM 
Temats: Teksta redaktors Microsoft Word 2000. 
Darba mērķis:  
1. Apgūt darbu ar liela apjoma dokumentiem (referāti, kursa darbi, individuālie darbi). 
2. Apgūt racionālus darba un pareizus teksta rakstīšanas paņēmienus. 
3. Sekmēt patstāvīgā darba iemaņas un prasmes darbā ar datortehniku. 
4. Praktiski lietot klases lokālo tīklu. 
5. Iegūt praktiskas iemaņas informācijas zaudēšanas novēršanā, izmantojot zināšanas par 

datu drošību.  
Darba uzdevums: 
1. Izveidot savā mapē apakšmapi Word_pats. 
2. Ievadīt doto tekstu un noformēt to atbilstoši lietvedības nosacījumiem. 
3. Izmantojot AutoShapes, izveidot titullapas noformējuma maketu. 
4. Izveidot satura rādītāju, ja dokuments aizņem vairākus failus. 
5. Pareizi noformēt literatūras sarakstu. 
6. Ievietot darbā atsauces. 
7. Izveidot formulu noformēšanas paraugu. 
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8. Ievietot tabulas noformēšanas paraugu. 
9. Ievietot attēla noformēšanas paraugu. 
10. Ievietot diagrammas noformēšanas paraugu. 
11. Izveidot automātisko satura rādītāju. 

Darba gaita un metodiski norādījumi  
1. Sagatavo datoru darbam, ņemot vērā datorklases iekšējās kārtības noteikumus. 
2. Savā mapē (folder) izveido apakšmapi Word_pats. 
3. Sagatavojas darbam ar MS Word 

* izveido optimālu ikonu izvietojumu; 
* ieslēdz (iznes) darbā nepieciešamās rīku joslas; 
* uzstāda automātiskās saglabāšanas intervālu (Tools, Options, Save); 

* uzstāda automātiskas rezerves kopijas veidošanu (Tools, Options, Save); 
* uzdod dokumenta lapas parametrus, ņemot vērā lietvedības nosacījumus; 

* apgūst jauna dokumenta atvēršanas veidus (ar konteksta izvēlni – uz ekrāna, savā 
mapē, ar galveno izvēlni File, New, ar ikonu – New Blank Document, ar taustiņu 
kombināciju C+N); 

4. Apgūst teksta rakstīšanu un noformēšanu:  

* pareizus teksta rakstīšanas paņēmienus; 
* teksta iezīmēšanas un kopēšanas paņēmienu lietošanu; 
* AutoCorrect, AutoText lietošanu; 
* atkāpju un starprindu intervālu lietošanu; 
* dažādu šriftu lietošanu;  
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* ietvaru ievietošanu dokumentā; 
* ietvaru izveidošanu, titullapas maketa veidošanu; 
* ietvara formatēšanu;  
* gatava ietvara izmēru un novietojuma maiņu; 
* ietvaru precīzu novietošanu. 

5. Titullapas maketa noformēšanai izmanto AutoShapes. 
6. Apgūst Format, Tabs lietošanu. 

7. Apgūst vairāklīmeņu numerāciju. 
8. Ievieto atsauces dokumentā. 
9. Ievieto formulas dokumentā (Insert, Object... Microsoft Equation 3.0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ievieto tabulas dokumentā: 
* tabulas formatē; 
* izmaina aiļu un rindu skaitu, nosaka aiļu platumu un rindu augstumu, savieno tabulas 

šūnas; 
* sadala tabulas, novelkot tabulas sadalošo 

līniju. 
11. Ievieto un noformē attēlu. 
12. Izveido un noformē diagrammu.  
* tieši no tabulas datiem; 
* no MS Excel šablona tabulas datiem, tos 

attiecīgi koriģējot. 
13. Pārbauda kļūdas, izmantojot Spelling and 

Grammar. 
14. Ievieto apakšējo kolonntitulu, kurā norāda faila 

nosaukumu un lappuses numuru. 
15. Darba beigās izveido automātisku satura rādītāju, izmantojot Insert, Index and Tables... 

un dialoglogā atverot sadaļu Table of Contents (attēlā). 
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JAUTĀJUMI VIELAS NOSTIPRINĀŠANAI 
1. Kādas ir iespējas iezīmēt vārdu, vārdus, rindu, rindkopu, visu tekstu?  
2. Kā maina fontus, kā noskaidro, kuri fonti ir latviskoti?  
3. Kā var ielikt tekstā simbolus, kuri nav attēloti uz klaviatūras, piem., , , , , *, ? 
4. Kā maina fontu lielumu, kāds ir minimālais un maksimālais fontu lielums?  
5. Kādas iespējas ir mainīt rindkopas izvietojumu lapā? Kā to veic?  
6. Kādi ir varianti un iespējas automātiskai rindkopu numerācijai un iezīmēšanai ar 

simboliem? 
7. Kā veic teksta kopēšanu, izmantojot komandkartes un taustiņus?  
8. Kā veic teksta pārnešanu un kopēšanu, izmantojot Drag and Drop paņēmienu?   
9. Kad un kā lieto autotekstu (AutoText)?  

10. Kad un kā lieto autokorektoru (AutoCorrect)? 
11. Kad un kā lieto formātu otu (Format Painter)? 
12. Kā lieto dažādus stilus? Kā stilu modificē, un kā izveido jaunu stilu?  
13. Kādas ir teksta pasvītrošanas iespējas?  
14. Kādi ir līniju veidi un rāmji (Format, Borders and Shading, Page Border), kā tos ietonē 

un pieliek ēnas (Shading)? 
15. Kā var pārveidot burtu izskatu (Sentence case, lowercase, Title Case, tOGGLE cASE)?  
16. Kā izpaužas pielietojamie efekti (small caps, superscript, subsript, outline, shadow, 

emboss, engrave, hidden)?  
17. Kādas ir pirmā burta (Drop cap) noformēšanas iespējas? 
18. Kā tekstu saspiež, retina, nobīda uz augšu vai uz leju? 
19. Kā var noformēt tekstu, izmantojot animācijas un skaņu efektus? 
20. Kā veic kļūdaino darbību atsaukšanu? 
21. Kā izmanto lineālu teksta lauka ieregulēšanai un teksta atkāpes izveidošanai? 
22. Kādi ir tabulācijas simboli, kāda ir to nozīme un kā tos lieto? 
23. Kā izveido rindkopas pirmās rindas atkāpi? 
24. Kā nobīda rindkopu? 
25. Kā lieto komandu Format, Paragraph? 
26. Kā var veikt vairāku līmeņu numerāciju? 
27. Kā un kādam nolūkam izmanto komandu Format, Tabs…?  
28. Kādas ir tabulācijas taustiņa pielietošanas iespējas, strādājot ar tabulām, formām un 

dialoglogiem? 
29. Kā tekstā automātiski ievieto datumu un laiku, un ar ko tas atšķiras no datuma lauka? 
30. Kā viena veida simbolus aizvieto ar citiem? 
31. Kā veic pareizrakstības kļūdu labošanu? 
32. Kādos veidos var veikt dokumenta saglabāšanu (ierakstīšanu diskā, disketē)? 
33. Kā atver eksistējošu dokumentu?  
34. Kā var atvērt konkrētu dokumentu no servera, izmantojot klases lokālo datortīklu? 
35. Kā veic faila nosaukuma maiņu? 
36. Ar kādu taustiņu kombināciju var iegūt ekrāna izskatu, un kā pēc tam to var ievietot Word 

dokumentā? 
37. Kā veic rindkopu šķirošanu? 
38. Kā veic failu meklēšanu? 
39. Kādos veidos var atvērt jaunu Word dokumentu, un kurš no paņēmieniem un kādos 

gadījumos būtu ērtāk lietojams? 
40. Kā izveido tabulas (3 veidi)? 
41. Kā iezīmē rūtiņu, rindu, kolonnu un tabulu, kāpēc tas nepieciešams? 
42. Kā pievieno un izdzēš tabulas rindas? 
43. Kā pievieno un izdzēš tabulas ailes? 
44. Kā maina tabulas rindu un aiļu platumu? 
45. Kā lieto tabulas autoformātu? 
46. Kā uzliek un noņem tabulas līnijas un palīglīnijas? 
47. Kā šķiro informāciju tabulā? 
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48. Kā veic matemātiskās darbības ar tabulā esošajiem skaitļiem, un kā pārrēķina formulas, ja 
ir izmainīti skaitļi? 

49. Kā tabulas rūtiņu sadala vairākās daļās, un kā vairākas rūtiņas apvieno vienā? 
50. Kā nostiprina tabulas galvu, kad to lieto? 
51. Kā var sadalīt tabulu, un kā var tikt virs esošās tabulas? 
52. Kā vienādo tabulas ailes vai rindas? 
53. Kā tabulā centrē informāciju pa horizontāli un vertikāli? 
54. Kā tabulā maina teksta novietojuma orientāciju? 
55. Kā notiek teksta konvertēšana par tabulu, un otrādi? 
56. Kā tabulas pārvieto un modificē? 
57. Kā tekstu sadala slejās ar ikonpogu un komandu? 
58. Kā numurē lappuses? 
59. Kā maina lapas orientāciju? 
60. Kā maina lappuses teksta lauka parametrus? 
61. Kā lapas noformē ar kolonntituliem (Header and Footer)? 
62. Kā izmanto izdrukājamā teksta kopskata (Print Preview) iespējas? 
63. Kā veic teksta pārvietošanu pa ekrānu, kursora pārvietošanu tekstā (pa lapām, rindkopām, 

vārdiem, tabulām, diagrammām)? 
64. Kā sagatavot datoru, lai tas automātiski veidotu failu rezerves kopijas? 
65. Kā var ielikt lappuses pārrāvumu? 
66. Kā var izveidot formulu, lietojot MS Equation 3.0? 
67. Kā veic tabulu automātisko numerāciju (1.tabula, 2.tabula …)? 
68. Kā var ielikt atsauces (zemsvītras norādes) Footnote…? 
69. Kā veido un modificē diagrammas?  
70. Kā zem teksta var ievietot dažādus simbolus, objektus? 
71. Kā lieto teksta rāmi (Text Box), kā panāk lai teksta rāmis būtu neredzams, caurspīdīgs un 

precīzi uzzīmēts pēc dotiem  izmēriem un novietots konkrētā vietā? 
72. Kā veido vēstuli vairākiem adresātiem (Mail Merge…)? 
73. Kā un kādiem nolūkiem teksta dokumentā izmanto saiknes (Hyperlink…)? 
74. Kā lieto stilus teksta veidošanā? 
75. Kāda ir stilu nozīme virsrakstu noformēšanā? 
76. Kā izveido īslaicīgu stilu? 
77. Kā izveido jaunu, ilglaicīgu stilu? 
78. Kā modificē stilus, kāds ir šīs darbības rezultāts? 
79. Kā automātiski izveido satura rādītāju? 
80. Kā notiek satura modificēšana un satura izmantošana, lai pārvietotos pa tekstu?  
81. Kādas ir pogas Document Map lietošanas iespējas? 
82. Kā mākslinieciski noformē tekstu (Word Art)? 
83. Kā un kāpēc tekstā vajag ievietot komentārus? 
84. Ar kādiem paņēmieniem iespējams izveidot organizācijas blokshēmas, un kurš no tiem ir 

izdevīgāks? 
85. Kā tekstā var ielikt iezīmes jeb grāmatzīmes (Bookmark), un kā tās izmanto? 
86. Kā veido formas (Forms)? 
87. Ar ko atšķiras Text Form Field no Drop-Down Form Field un Check Box Form Field, 

kādos gadījumos katru no tiem lieto? 
88. Kā var ietonēt teksta rāmi un tam uzlikt ēnu? 
89. Kādos gadījumos ir izdevīgi veidot vēstuli vairākiem adresātiem? 
90. Kā veido vēstuli vairākiem adresātiem, ja datu bāze ir izveidota? 
91. Kā veido vēstuli vairākiem adresātiem, ja datu bāze ir jāveido? 
92. Kā var rediģēt jau izveidoto datu bāzi? 
93. Kas jāievēro, veidojot datu bāzes laukus? 
94. Kādam nolūkam var izmantot Word laukus (Insert Word Field)? 
95. Kas jāievēro, lai izveidoto dokumentu ierakstītu disketē un tas darbotos kā Mail Merge 

dokuments? 
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TESTS 
1. Lai tekstā pārvietotu kursoru no rindas vidus uz rindas beigām, jānospiež šāds (i)  

klaviatūras taustiņš (i) 

A. r vairākas reizes; 
B. r vienu reizi; 
C. C un r vienlaicīgi; 
D. e. 

2. Lai tekstā pārvietotu kursoru uz dokumenta pirmo vārdu, jānospiež šāds (i)  klaviatūras 
taustiņš (i) 

A. u vienu reizi; 
B. l un t vairākas reizes; 
C. C un h vienlaicīgi; 
D. h. 

3. Lai tekstā pārvietotu kursoru uz dokumenta pēdējo vārdu, jānospiež šāds (i) klaviatūras 
taustiņš (i) 

A. d vienu reizi; 
B. b un r vairākas reizes; 
C. C un e vienlaicīgi; 
D. e. 

4. Lai tekstā pārvietotu kursoru no rindas vidus uz rindas sākumu, jānospiež šāds (i)  
klaviatūras taustiņš (i) 

A. l vairākas reizes; 
B. l vienu reizi; 
C. C un l vienlaicīgi; 
D. h. 

5. Lai tekstā iezīmētu vienu vārdu 

A. jāizdara peles dubultklikšķis uz vārda; 
B. turot nospiestu peles kreiso taustiņu, jāpārvelk peles kursors pāri vārdam; 
C. turot nospiestu peles labo taustiņu, jāpārvelk peles kursors pāri vārdam; 
D. jātur nospiests klaviatūras taustiņš S un ar taustiņu l vai r jāpārvieto kursors 

pāri vārdam. 

6. Lai tekstā iezīmētu vienu rindkopu 

A. jāizdara viens peles klikšķis uz rindkopas; 
B. jāizdara trīskāršs peles klikšķis uz rindkopas; 
C. turot nospiestu peles kreiso taustiņu, jāvelk peles kursors gar rindkopas kreiso malu; 
D. turot nospiestu peles labo taustiņu, jāvelk peles kursors gar rindkopas labo malu. 

7. Lai tekstā iezīmētu vienu teikumu 

A. jāveic dubultklikšķis ar peli teikuma beigās; 
B. turot nospiestu peles kreiso taustiņu, jāvelk peles kursors pāri teikumam; 
C. teikuma sākumā jānovieto mirgojošais teksta kursors, bet beigās jāklikšķina peles 

kursors, vienlaikus turot nospiestu klaviatūras taustiņu S; 
D. jātur nospiests klaviatūras taustiņš S un ar taustiņu l vai r jāpārvieto kursors 

pāri teikumam. 
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8. Lai iezīmētu visu dokumenta tekstu 

A. jānospiež taustiņu kombinācija C+A; 
B. turot nospiestu peles kreiso taustiņu, jāvelk peles kursors gar dokumenta kreiso malu 

no sākuma līdz beigām; 
C. jānospiež klaviatūras taustiņi C un d vienlaicīgi; 
D. jāizmanto izvēlne Edit, Select All. 

9. Dokumentā iezīmēta viena rindkopa. Uz klaviatūras tiek nospiests taustiņš P 

A. iezīmējas viss dokuments; 
B. iezīmējums noņemas; 
C. iezīmētais teksts tiek nodzēsts un aizvietots ar burtu P; 
D. burts P tiek pievienots iezīmētā teksta beigās. 

10. Dokumentā iezīmēts viens vārds. Uz klaviatūras tiek nospiests taustiņš R 

A. iezīmētais teksts tiek dzēsts; 
B. teksta kursors pārvietojas uz iezīmējuma beigām, un iezīmējums tiek noņemts; 
C. iezīmējums saglabājas; 
D. tiek uzdots jautājums, vai gribat pārvietot iezīmēto vārdu. 

11. Dokumentā iezīmēta viena rinda. Uz klaviatūras tiek nospiests taustiņš t 

A. iezīmētā rinda novietojas pirms iepriekšējās teksta rindas; 
B. iezīmējums saglabājas, un teksta kursors pārvietojas vienu rindu uz augšu; 
C. tiek uzdots jautājums, vai vēlaties dzēst iezīmēto rindu; 
D. iezīmējums noņemas, un teksta kursors pārvietojas vienu rindu pirms iezīmētās. 

12. Dokumentā iezīmēts viens vārds. Ja uz klaviatūras tiek vienlaicīgi nospiesti taustiņi 
S un e 

A. tiek dzēsts teksts no iezīmējuma līdz rindas beigām; 
B. tiek dzēsts iezīmētais teksts; 
C. iezīmējums noņemas; 
D. iezīmējas rinda līdz beigām. 

13. Kursors novietots teksta beigās un tiek ieslēgts noformēšanas režīms «slīpie burti» (Italic) 

A. viens nākamais vārds tiks rakstīts slīpiem burtiem; 
B. pēdējais vārds noformēsies slīpajā rakstā; 
C. viss turpmākais teksts tiks rakstīts slīpajā rakstā; 
D. tiek paziņots, ka noformēšana nav iespējama. 

14. Vārdi, kam jābūt uzrakstītiem ar lielajiem burtiem, uzrakstīti ar mazajiem 

A. jānodzēš un jāraksta par jaunu; 
B. jāiezīmē un jāizmanto komanda Format, Change Case; 
C. komandā Format, Font jāieslēdz režīms All Caps; 
D. jāiezīmē un jānospiež vienlaicīgi klaviatūras taustiņi S un 3 vajadzīgo reižu 

skaitu. 

15. Iezīmēts teksts ar noformējumu Superscript. Izvēlnē Format, Font tiek ieslēgts 
noformējums Subscript 

A. tiek paziņots, ka tāds noformējums nav iespējams; 
B. iezīmētajam tekstam tiek lietoti abi noformējuma veidi; 
C. iezīmētais teksts noformējas formātā Subscript; 
D. tiek jautāts, kuru noformējuma veidu jūs vēlaties izmantot. 
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16. Teksts noformēts trekniem, slīpiem burtiem un pasvītrots ar dubultsvītru. Lai pārveidotu 
tekstu bez noformējuma 

A. iezīmē tekstu, noklikšķina pogas B, I un U; 
B. noklikšķina pogas B, I un komandas Format, Font lodziņā Underline izvēlas 

komandu (none); 
C. iezīmēt tekstu, noklikšķināt pogas B, I un komandas Format, Font lodziņā Underline 

izvēlas komandu (none); 
D. iezīmēt tekstu un rakstīt no jauna. 

17. Tekstā iezīmēts teikums. Tiek nospiesta taustiņu kombinācija C + C 

A. iezīmētais teikums tiek nodzēsts un aizvietots ar burtu c; 
B. iezīmētais teikums tiek nodzēsts; 
C. iezīmētais teikums tiek kopēts datora atmiņā; 
D. iezīmētais teikums tiek kopēts datora atmiņā un tiek izdzēsts no dokumenta. 

18. Tekstā iezīmēts teikums. Ja tiek nospiesta taustiņu kombinācija C+X 

A. iezīmētais teikums tiek nodzēsts un aizvietots ar burtu x; 
B. iezīmētais teikums tiek nodzēsts; 
C. iezīmētais teikums tiek kopēts datora atmiņā; 
D. iezīmētais teikums tiek kopēts datora atmiņā un tiek izdzēsts no dokumenta.  

19. Tekstā iezīmēts teikums. Ja tiek izpildīta komanda Edit, Paste 

A. nekas nenotiek; 
B. iezīmētais teksts tiek kopēts datora atmiņā; 
C. iezīmētais teksts tiek aizvietots ar atmiņas bufera saturu, kurā atrodas agrāk izpildītās 

komandas Edit, Copy vai Edit, Cut darbības rezultāts; 
D. iezīmētais teksts tiek pavairots. 

20. Tekstā iezīmēts teikums un izpildīta komanda Edit, Cut. Lai ievietotu šo teikumu 
dokumenta beigās 
A. jāizpilda komanda Edit, Paste; 
B. jānovieto teksta kursors dokumenta beigās un jānospiež vienlaicīgi taustiņi C +V; 
C. jānovieto teksta kursors dokumenta beigās un jāizpilda komanda Edit, Paste; 
D. jānovieto teksta kursors dokumenta beigās un jāizpilda komanda Edit, Copy. 

21. Tekstā jāatrod personas uzvārds Kociņš.Visracionālākais paņēmiens: 
A. izvēlnē Edit, Find jāuzraksta meklējamais vārds un jānoklikšķina poga Find Next; 
B. komandā Edit, Find jāuzraksta meklējamais vārds, jāieslēdz izvēle Match Case un 

jānoklikšķina poga Find Next; 
C. jālasa teksts no sākuma, kamēr atrod vajadzīgo vārdu; 
D. komandā Edit, Find jāuzraksta meklējamais vārds, jāieslēdz izvēles Match Case un 

Find Whole Words Only un jānoklikšķina poga Find Next. 
22. Dažās dokumenta vietās uzvārds Kociņš jāaizvieto ar uzvārdu Krūmiņš. Visracionālākais 

paņēmiens 
A. komandas Edit, Replace lodziņā Find What jāuzraksta vārds Kociņš un lodziņā 

Replace With - vārds Krūmiņš. Jānoklikšķina poga Replace All; 
B. jālasa teksts un jālabo vajadzīgās vietas; 
C. komandas Edit, Replace lodziņā Find What jāuzraksta vārds Kociņš un lodziņā 

Replace With - vārds Krūmiņš. Jāklikšķina poga Find Next un vajadzīgajās vietās 
poga Replace; 

D. komandas Edit, Replace lodziņā Find What jāuzraksta vārds Kociņš un lodziņā 
Replace With - vārds Krūmiņš. Jāieslēdz izvēles Match Case un Find Whole Words 
Only. Jāklikšķina poga Find Next un vajadzīgajās vietās poga Replace. 
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23. Tekstā vārds ar jāaizvieto ar vārdu bez 

A. jālasa teksts un jālabo; 
B. komandā Edit, Replace jāieraksta meklējamais vārds ar un aizvietotājs bez, 

jānoklikšķina poga Replace All; 
C. komandā Edit, Replace jāieraksta meklējamais vārds ar un aizvietotājs bez, jāieslēdz 

izvēle Find Whole Words Only, jānoklikšķina poga Replace All; 
D. komandā Edit, Replace jāieraksta meklējamais vārds ar un aizvietotājs bez, jāieslēdz 

izvēle Find Whole Words Only, jānoklikšķina poga Find Next un Replace vajadzīgo 
reižu skaitu. 

24. Tekstā jāatrod visas vietas, kur stāstīts par datortīkla lietošanu 

A. izvēlnē Edit, Find jāieraksta vārds datortīkls un jānoklikšķina poga Find Next; 
B. komandā Edit, Find jāieraksta vārds tīkl, jāieslēdz izvēles Match Case un Find Whole 

Words Only, jānoklikšķina poga Find Next; 
C. komandā Edit, Find jāieraksta vārds tīkl, jāpārliecinās, ka izslēgtas izvēles Match 

Case un Find Whole Words Only, jānoklikšķina poga Find Next; 
D. jālasa viss teksts. 

25. Tekstā ir divas dažādi noformētas rindkopas. Tiek nodzēsta pirmās rindkopas beigu zīme 

A. abas rindkopas apvienojas vienā, saglabājot pirmās rindkopas noformējumu; 
B. abas rindkopas apvienojas vienā, saglabājot otrās rindkopas noformējumu; 
C. abas rindkopas apvienojas vienā, katra teksta daļa saglabā savu noformējumu; 
D. teksta noformējums nemainās. 

26. Tekstā iezīmētas divas rindas. Izvēlnē Format, Paragraph tiek noteikta kreisās malas 
atkāpe 2 cm 

A. noformējums tiek piešķirts iezīmētajām rindām; 
B. noformējums tiek piešķirts rindkopai, kurā atrodas iezīmētās rindas; 
C. noformējums tiek piešķirts visam dokumentam; 
D. tiek paziņots, ka noformēšana nav iespējama. 

27. Tekstā iezīmēta 2., 3. un 4. rindkopa. Izvēlnē Format, Paragraph tiek noteikta 12 pt liela 
atstarpe pirms un pēc rindkopas 

A. aiz 2. un 3. rindkopas izveidojas 12 pt liela atstarpe; 
B. aiz 2. un 3. rindkopas izveidojas 24 pt liela atstarpe; 
C. pirms 2. un aiz 4. rindkopas izveidojas 12 pt liela atstarpe un aiz 2. un 3. rindkopas 

izveidojas 24 pt liela atstarpe; 
D. aiz 1., 2., 3. un 4. rindkopas izveidojas 12 pt liela atstarpe. 

28. Kursors atrodas rindkopā, kurai noteikts kreisais nolīdzinājums. Tiek noklikšķināta poga, 
kas norāda centrēto nolīdzinājumu 

A. tiek paziņots, ka noformēšana nav iespējama; 
B. rindkopa pārveidojas centrētajā nolīdzinājumā; 
C. rindkopa novietojas lapas centrā, saglabājot kreiso nolīdzinājumu; 
D. viss dokumenta teksts noformējas ar centrēto nolīdzinājumu. 

29. Izvēlnē File, Page Setup noteikta 3 cm plata kreisā mala un vienai teksta rindkopai 
noteikta 2 cm atkāpe no kreisās malas 

A. šo rindkopu sāks drukāt 3 cm no kreisās lapas malas; 
B. šo rindkopu sāks drukāt 2 cm no kreisās lapas malas; 
C. šo rindkopu sāks drukāt 5 cm no kreisās lapas malas; 
D. pirms drukāšanas tiks jautāts, kuru atkāpi ievērot. 
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30. Divās rindkopās ir pa 6 teksta rindiņām. Pirmajai no šīm rindkopām noteikts noformējums 
Keep With Next. Daļa teksta pirms šīs rindkopas tiek dzēsta. Kā mainīsies teksta 
sadalījums lappusēs? 

A. daļa no šīs rindkopas nonāks iepriekšējā lappusē; 
B. pirmā rindkopa nonāks iepriekšējā lappusē, bet otrā paliks nākamajā lappusē; 
C. visa rindkopa novietosies iepriekšējā lappusē tikai tad, ja tur pietiks vietas arī daļai no 

nākamās rindkopas; 
D. visa rindkopa novietosies iepriekšējā lappusē tikai tad, ja tur pietiks vietas arī visai 

nākamajai rindkopai. 

31. Tekstā iezīmēta viena rinda. Izvēlnē File, Page Setup tiek noteikta 2 cm plata no kreisā un 
labā mala 

A. viss dokuments drukāsies ar 2 cm platu labo un kreiso malu; 
B. iezīmētā rinda noformēsies kā atsevišķa sekcija un drukāsies atsevišķā lappusē ar 2 cm 

platām baltajām malām. Pārējā tekstā tiks ievērots agrākais lappuses noformējums; 
C. tiks paziņots, ka tāds noformējums nav iespējams; 
D. visam tekstam tiks ievērots iepriekšējais malu platums, bet viena iezīmētā rinda tiks 

drukāta ar 2 cm platām baltajām malām. 
32. Uzrakstītam dokumentam komandā File, Page Setup tiek noteikts lapas novietojums 

Landscape 
A. teksts aizpildīs šķērsām novietotas lapas; vārdu skaits rindā palielināsies; 
B. teksts drukāsies šķērsām novietotās lapās, saglabājot iepriekšējo rindiņu garumu; 
C. tā lapa, kurā noformējuma maiņas brīdī atradās kursors, drukāsies šķērsām, pārējās - kā 

parasti; 
D. tiks paziņots, ka šis noformējuma veids jāizvēlas tikai jaunam, vēl neaizpildītam 

dokumentam. 

33. Kursors atrodas tabulas rūtiņā. Tiek nospiests taustiņš T 

A. rūtiņā tiek ierakstīts tabulācijas simbols; 
B. tabulas rindu skaits pieaug; 
C. kursors pārlec uz nākamo rūtiņu pa labi; 
D. kursors pārlec uz nākamo rūtiņu pa labi, bet ja tas jau atradās rindas pēdējā rūtiņā, tad 

uz nākamās rindas pirmo rūtiņu. 

34. Pēc teksta ierakstīšanas tabulas rūtiņā tiek nospiests taustiņš R 

A. kursors pārlec vienu rūtiņu pa labi; 
B. kursors pārlec vienu rūtiņu uz leju; 
C. rūtiņā tiek ierakstīts rindkopas beigu simbols, rakstīšana turpināsies šajā pašā rūtiņā; 
D. rūtiņa tiek iezīmēta. 

35. Tabulā iezīmēta rūtiņa. Tiek nospiests taustiņš D 

A. tiek izdzēsts rūtiņas saturs; 
B. tiek izdzēsta rūtiņa, tabulas rinda kļūst par vienu rūtiņu īsāka; 
C. tiek izdzēsts rūtiņas noformējums; 
D. tiek izdzēsta rūtiņa, tabulas kolonna kļūst par vienu rūtiņu īsāka. 

36. Tabulā iezīmēta rūtiņa. Tiek izpildīta komanda Table, Delete Cells: 

A. tiek izdzēsta rūtiņa, tabulas rinda kļūst par vienu rūtiņu īsāka; 
B. tiek izdzēsta rūtiņa, tabulas kolonna kļūst par vienu rūtiņu īsāka; 
C. tiek izdzēsts rūtiņas saturs; 
D. tiek izdzēsta rūtiņa, tiek jautāts, kādā virzienā pārvietot pārējās rūtiņas. 
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6. ELEKTRONISKĀ TABULA MICROSOFT EXCEL 

PRAKTISKIE DARBI 

1. praktiskais darbs 
Temats: Elektroniskā tabula (izklājprogramma) MS Excel. 
Darba mērķis: Iepazīties ar elektroniskās tabulas MS Excel vadības sistēmu. 
Darba uzdevums: 
1. Iepazīties ar MS Excel darba principiem, datu tipiem, elementu relatīvo un absolūto 

adresāciju, izteiksmēm, funkcijām, datu virknēm, skaitļu formatēšanas iespējām. 
2. Apgūt elektroniskās tabulas formatēšanas pamatus. 
3. Apgūt tabulas noformēšanu pēc nosacījuma. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Ieslēdz datoru, pārbauda Windows 98 vides parametru atbilstību lietvedības standartiem 

Start, Settings, Control Panel. 
 
Number – skaitļu formāta uzstādīšana (decimāl-
atdalītājs var būt punkts vai komats). 
Curency – nauda vienības izvēle (lats). 
Date – datuma stila iestādīšana (dd.MM.yyyy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Savā mapē izveido jaunu apakšmapi darbam ar MS Excel. 
3. Ielādē izklājprogrammu (angļu val. – spreadsheet) MS Excel un, izmantojot mācību 

palīgmateriālus, iepazīstas ar MS Excel ekrāna struktūru un darba principiem. 
4. Sagatavo darbam MS Excel vidi View, Toolbars... ieslēdz divas instrumentu rindas 

Standart un Formating. Uzstāda MS Excel darba parametrus Tools, Options...: 
 

 
 
 

 

General galvenie MS Excel darba 
parametri 

Settings darba parametru uzstādīšana 
Sheets in 
new 
workbook 

lapu skaits jaunā darba 
grāmatā 

Standard 
font 

lapas standartfontus 

Default file 
location 

failu atrašanās vieta 
noklusēšanas gadījumā 
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5. Darba grāmatā izveido četras lapas Insert, Worksheet vai izmanto taustiņu kombināciju 
S+!. Lai dzēstu lieku lapu izpilda Edit, Delete Sheet. 

 
! Izdzēšot kādu lapu, neatgriezeniski tiek zaudēta visa informācija, kas tajā atrodas. Šo 
darbību nav iespējams atcelt, izmantojot komandu Undo. 
6. Pirmajā lapā ievada dažāda tipa datus vērtību skatā: Tools, Options...View.  
7. Ieslēdz datu ievadīšanu formulu skatā: Tools, Options...,View. 
 
8. Šo burtnīcas lapu nosauc par Datu_tipi, izpildot dubultklikšķi uz lapas nosaukuma. 
9. Sevišķu uzmanību pievērš darba iemaņām ar Excel funkcijām un to dažādiem ievadīšanas 

paņēmieniem. Izmanto vienkāršākās Excel funkcijas: 
SUM(number1; number2…), AVERAGE(number1; number2…,) MIN(number1; 
number2…), MAX(number1; number2…), SIN(number) un citas. 
Pārbauda funkciju parametru ievadīšanu divos veidos («ar roku», «ar iešanu»). 

Aktivizē Insert, Function…, Paste Function, Function category: 

 
Ērtāk ir izmantot joslas pogu  (Paste Function) vai taustiņu kombināciju 

S+3. 

View MS Excel ekrāna 
noformējuma iespējas 

Show formulu un 
informatīvās rindas 
ieslēgšana vai 
izslēgšana 

Comments komentāru un to 
indikatoru attēlošanas 
režīmi 

Objects speciālo simbolu 
attēlošanas režīms 

Window 
options  

 ekrāna parametri 
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Visas funkcijas tiek iedalītas vairākās grupās: 
 

* Financial – finansu funkcijas; 
* Date & Time – datuma un laika funkcijas; 
* Math & Trig – matemātiskās un 

trigonometriskās funkcijas; 
* Statistical – statistiskās funkcijas; 
* Lookup & Reference – adresācijas 

funkcijas; 
* Database – datu bāzu funkcijas; 
* Text – teksta funkcijas; 
* Logical – loģiskās funkcijas 

(atsevišķi vēlāk tiks apskatīta 
funkcija IF); 

* Information – informatīvās funkcijas; 
* Engineering – inženierzinātņu funkcijas. 
* Funkciju grupā Most Recently Used atrodamas pēdējās 10 uz konkrētā datora 

izmantotās funkcijas, bet grupā All – visas funkcijas. 
 

10. Otro lapu nosauc par Darbs_ar_elementiem, apgūst galvenās darbības ar Excel šūnām 
(elementiem) un apgabaliem. Ievada elementu saturu pēc saviem ieskatiem un izmēģina 
elementu (Cells), stabiņu, rindiņu un bloku iezīmēšanas, to saturu un formāta kopēšanas – 
Copy, pārnešanas – Move, notīrīšanas – Clear un izgriešanas – Delete dažādus variantus. 

11. Darbu ar relatīvajām (mainīgajām) un absolūtajām (nemainīgajām) adresēm izpilda trešajā 
lapā, to nosauc par Rel_un abs_norades. Lai noskaidrotu relatīvo un absolūto adrešu 
pielietošanu, izveido šādu tabulu: 
* stabiņā A ievada skaitļus; 
* stabiņiem B – G ievada tikai pirmo rindiņu ar relatīvām, absolūtajām un jauktajām 

norādēm (adresēm). Lai iegūtu absolūtās un jauktās norādes, izmanto funkcionālo 
taustiņu 4; 

* elementu B2:G8 saturu iekopē – pavairojot no pirmās rindiņas; 
 

* pārslēdz tabulu vērtību skatā (darbu ar absolūtajām un relatīvajām norādēm izpilda 
vērtību skatā). Tools, Options..., View ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

*  pārslēdz tabulu formulu skatā Tools, Options... View ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
* izpilda bloka B1:G8 kopēšanu – Copy uz bloku I10:N17. 
* pārnes – Move bloku B1:G8 uz citu apgabalu. 
* izdara secinājumus par relatīvo, absolūto un jaukto norāžu (adrešu) pielietošanu. 

! Atcerieties, ka kopējot – Copy relatīvās norādes mainās, kopējot mainās arī jaukto norāžu 
rindiņas vai stabiņi (ailes), absolūtās norādes nemainās! Pārnesot – Move relatīvās norādes 
nemainās! 
 
12. Ceturto lapu nosauc par Datu_virknes. MS Excel piedāvā vairākas datu virkņu 

izveidošanas automatizācijas iespējas. Pavairo iezīmētā apgabala saturu: 
* izvēlas elementu, apgabalu, kurā ievadīti atkārtojamie dati; 
* peles kursoru novieto uz apgabala jutīgā punkta; 
* velk turot peles taustiņu, pavairo vertikālā vai horizontālā virzienā 

 
Veido skaitļu virknes ar noteiktu soli, aritmētiskās progresijas, arī datumu virknes ar noteiktu 
soli: 
* tabulas elementos ieraksta progresijas divus pirmos skaitļus; 
* iezīmē šos divus elementus; 
* velk ar peli vajadzīgā virzienā 

Veido dažādu datu virkes ar komandām: 
* izvēlas datu virknes sākotnējo elementu, ieraksta virknes sākuma vērtību  

Edit, Fill Series. 
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Veido iepriekš noteiktu datu virknes: 
* apraksta lietotājam vajadzīgās datu virknes Tools, Options, Custom Lists – List 

entries – Add; 
* ieraksta tabulas elementā lietotāja izveidotās datu virknes jebkuru vērtību, ar kuru 

jāuzsāk šī virkne; 
*                                  ar peli velk vajadzīgajā virzienā. 

 

13. Formatē skaitļu datumu, laiku, valūtu un citu informāciju: 
* ievieto jaunu lapu Insert, Worksheet, piektajai lapai piešķir nosaukumu 

Skaitlu_formatēšana. Ailes A elementos A20:A9 ievada sekojošus skaitļus, pārkopē ar 
pavairošanu A stabiņā ievadītos skaitļus uz stabiņiem B : J; 

 

* Izpilda kolonnās skaitļu dažāda veida formatēšanu. Pirmajā rindiņā uzraksta skaitļu 
formatēšanas veidus, iezīmē pirms formatēšanas attiecīgā stabiņa elementus. 

A sākotnēji ievadītie nenoformētie skaitļi  
B skaitļi ievadīti kā veseli skaitļi Format, Cells, Number, Number, 

Decimalplaces: 0 
C skaitļi noformēti kā veseli skaitļi ar 

diviem decimālcipariem 
Format, Cells, Number, Number, 
Decimalplaces: 2 

D skaitļi noformēti kā skaitļi eksponentā 
formā ar četriem decimālcipariem 

Format, Cells, Number, Scientific 
Decimalplaces: 4 

E skaitļi noformēti kā parastie daļskaitļi Format, Cells, Number, Fraction Type... 
F skaitļi noformēti kā procenti ar diviem 

decimālcipariem 
Format, Cells, Number,Percentage, 
Decimalplaces: 2 

G skaitļi noformēti datuma formātā 
(datuma un laika formātā), izpētiet arī 
laika formātu 

Format, Cells, Number, Date (Time) 
saskaņā ar uzrādīto noformēšanas tipu – 
Type... 
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H skaitļi noformēti valūtas pieraksta 
formātā 

Format, Cells, Number, Currency,  
Decimalplaces: 2 ar valūtas apzīmējuma 
simbolu Symbol: Ls un negatīvu valūtas 
vērtību atainošanas veidu Negative numbers

I skaitļi noformēti ar lietotāja skaitļu 
formatēšanas kodu 

Format, Cells, Number, Custom, ar 
lietotāja skaitļu formatēšanas kodu 
Type: # ##0,00\ RKB akc. 

J skaitļi noformēti teksta formā Format, Cells, Number,Text 

14. Bez tabulas parastā noformējuma papildus izmanto tabulas noformēšanu pēc nosacījuma. 
Nosacījuma noformējums noder, ja jāizceļ tabulas apgabalā šūnas, kas atbilst noteiktam 
(vai vairākiem) kritērijam. Lai noformētu kādu tabulas apgabalu pēc nosacījuma: 
* iezīmē šūnu apgabalu, kuru vēlas pakļaut nosacījuma noformējumam; 
* izpilda komandu Format, Conditional Formatting...; 
* dialoglogā Conditional Formatting sastāda nosacījumu Condition 1, izmantojot 

salīdzināšanas operatorus; 
* dialoglogā Conditional Formatting nospiež pogu Format..., lai dialogloga 

Format Cells lapiņās izvēlētos noformējumu šūnām, kas atbildīs izvēlētajam 
kritērijam Condition 1; 

 
* lai pievienotu nākošos kritērijus, dialoga logā Conditional Formatting nospiež pogu 

Add>> un rīkojas analoģiski, līdz pievienoti visi nosacījumi: 
* nospiež pogu OK, lai noformējumi stātos spēkā. 

15. Saglabā failu (darba grāmatu) ar nosaukumu pamati.xls. 
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Vingrinājumi 

1. vingrinājums 
1. Aprēķināt sējumu platību struktūru, izmantojot absolūtās adreses. 

Kultūraugi Platība, ha Sējumu platību 
struktūra, % 

Graudaugi 25  
Kartupeļi 10  
Dārzeņi 5  
Lopbarības augi 30  
Kopā  100,00 

2. Saglabāt failu ar nosaukumu struktura.xls.  

2. vingrinājums 
Ģimene iepērkas skolai, katrs skolēns nopērk sev vajadzīgo lietu skaitu 

 
Aprēķināt: 
1. Cik lietu katrs bērns nopirka pēc skaita? 
2. Cik ģimene nopirka kopā katru no precēm? 
3. Papildināt tabulu ar vajadzīgām rindām un ailēm, aprēķināt un noformēt pēc parauga: 
* Cik naudas iztērēja katrs bērns? 
* Cik par katra veida preci iztērēja ģimene? 
* Cik iztērēja visa ģimene par visām precēm? 
* Cik vidēji par katru preces vienību iztērēja katrs bērns? 
* Cik vidēji par katru preces vienību iztērēja visa ģimene? 
* Kāds ir maksimālais iegādātās viena veida preces skaits? 
* Cik gadījumos tika nopirkta tikai preces viena vienība? 
* Cik gadījumos bērniem attiecīgā prece nebija vajadzīga? 
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3. vingrinājums 
Izveidot un noformēt tabulu: 

SIA «DAC» grāmatu pārdošanas apjoms (skaits) 

Pilsētas 1. cet. 2. cet. 3. cet. 4. cet. Gadā % no 
pārdošanas 

apjoma 
Jēkabpils 55 125 99 199   
Aizkraukle 35 85 72 75   
Madona 20 15 45 55   
Ventspils 220 170 330 350   
Daugavpils 40 160 120 228   
Ogre 258 147 123 256   
Kopā       
Vidēji       

Aprēķināt: 
1. Cik grāmatu pārdots katrā pilsētā gadā? 
2. Cik grāmatu pārdots katrā ceturksnī? 
3. Cik grāmatu pārdots vidēji katrā ceturksnī (rezultātu attēlot ar diviem cipariem aiz 

komata)? 
4. Cik grāmatu pārdots kopā gadā? 
5. Cik grāmatu procentos no kopējā pārdoto grāmatu skaita gadā nopirka katra pilsēta? 

(Rezultātu attēlot procentu formātā vesela skaitļa veidā) 

4. vingrinājums 
1. Sastādīt pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina karti pēc dotā parauga 
 

SIA «AKCENTS» reģ. Nr. 43004006005 
PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMA APRĒĶINA KARTE IV KATEGORIJAI 
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Atlikusī 
vērtība uz 

gada 
beigām 

(Ls) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1996 2000      2000 2000 x 40% 800 800 1200
1997 101      2101 1301 x 40% 520 1320 781

            

2. Veikt aiļu automātisko numerāciju un aprēķinos izmantot vajadzīgās formulas. 
3. Lapu noformēt šādi: 

Atkāpes no lappuses malām:  no kreisās malas 3 cm, 
 no labās malas 1 cm, 
 no augšējās malas 2 cm, 
 no apakšējās malas 2 cm. 

4. Lapai izvēlēties horizontālo orientāciju. Novietot tabulu lapas vidū, lapas apakšējā 
kolonntitulā (Footer) kreisajā malā ievietot faila nosaukumu, centrā ievietot datumu un 
laiku, labajā malā uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu. 

5. Darba grāmatu saglabāt savā mapē ar nosaukumu plkarte.xls. 
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5. vingrinājums 
1. Izveidot tabulu, kurā, izmantojot jaukto adresāciju, šūnā B3 izveidot formulu, kuru 

pārkopējot pa labi līdz šūnai K3, pēc tam uz leju līdz 12. rindai, tiek izveidota reizrēķina 
tabula. Darba lapai piešķirt nosaukumu Reizrēķins. 

 
2. Tabulu noformēt pēc saviem ieskatiem un saglabāt ar nosaukumu rezrek.xls. 

6. vingrinājums 
1. Izveidot tabulu  

2. Veikt aprēķinus ietonētajās šūnās (absolūto adresāciju iegūst, izmantojot funkcionālo 
taustiņu 4). 

3. Kādai no precēm pievienot komentāru par tās kvalitāti. 
6. Šūnā B3 ierakstīt EUR kursu. 
7. Tabulā pievienot jaunas ailes, kurās veikt aprēkinus, lai noskaidrotu, cik pirkumam 

nepieciešamas EUR. Salīdzināt dolāru un eiro kursus. 
8. Saglabāt failu ar nosaukumu valuta.xls. 
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2. praktiskais darbs 
Temats: Elektroniskā tabula (izklājprogramma) MS Excel. 
Darba mērķis: Iepazīties ar lietišķās grafikas izmantošanas iespējām. 
Darba uzdevums: 
1. Izmantojot dotos datus, pēc parauga izveidot 8 diagrammas (krāsas un diagrammās 

ievietotie attēli brīvi izvēlēti). Katra no diagrammām jānovieto uz jaunas lapas, kas 

jānosauc attiecīgās diagrammas vārdā, piemēram, Diagr1, Diagr2 utt. 

* diagramma – diagrammas tips Line, apakštips – Line with markers displayed at 
 each data value: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lauksaimniecību kultūru platību dinamika
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Lai nomainītu datus attēlojošo punktu izskatu, dialogloga Format Data Series lapiņas 
Patterns sadaļā Marker lodziņos Style:, Foreground:, Background: un Size: jāveic 
nepieciešamās izmaiņas. Līnijas veida maiņu nodrošinās šīs pašas lapiņas sadaļa Line, kur 
iespējams nomainīt līnijas stilu (Style:), krāsu (Color:) un biezumu (Weight:), kā arī 
nolīdzināt līnijas lauzuma punktus (Smoothed line). 

* 2. diagramma – diagrammas tips Column, apakštips – Clustered Column: 

Augļu un dārzeņu platību dinamika
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Dialogloga Format Data Labels lapiņā Number lodziņā Decimal places: var 
samazināt ciparu skaitu aiz komata pie stabiņiem. Turpat, bet tikai lapiņā Alignment, šos 
skaitļus var pagriezt par 45°. Pirms ievietot attēlus stabiņos, jāpalielina to platums, dialogloga 
Format Data Series sadaļā Options samazinot skaitli lodziņā Gap width:. Dialogloga 
Format Data Series sadaļā Patterns sadaļā Area ar pogu Fill Effects… atver Fill Effects 
dialoglogu. Sadaļā Picture, nospiežot pogu Select Picture…, varēs izvēlēties attēlus 
ievietošanai stabiņos. Parasti tie atrodas MS Office mapes Clipart kādā no apakšmapēm, 
piemēram, 

C:\Program Files\Microsoft Office\Clipart\Popular. 

* 3. diagramma – diagrammas tips Column, apakštips – Clustered column with a 3-D 
visual effect: 

Attēlus stabiņos ievieto tāpat kā otrajā diagrammā. Pēc attēla izvēlēšanās 
dialogloga Fill Effects sadaļas Picture sadaļā Apply to var izvēlēties, kurās kolonu sienās 
attēlus ievietot – Sides (malās), Front (priekšā), End (galā). 
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* 4. diagramma – diagrammas tips Line – Column on 2 Axes (Custom Types sadaļā): 
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* 5. diagramma – diagrammas tips Column – Clustered Column (stabiņu diagramma ir 

līniju diagrammas paveids). Tas ir pats vienkāršākais diagrammu veids, ko iegūst, pēc 
datu iezīmēšanas nospiežot funkcionālo taustiņu !. Lai diagramma būtu 
uzskatāmāka, ieteikums noņemt fona pelēko krāsu. Fona tonējumu var noņemt 
dialogloga Format Plot Area sadaļas Patterns sadaļā Area. Datu sēriju noformējumu 
var mainīt dialogloga Format Data Series sadaļā Patterns. 
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Lauksaimniecības kultūru platību dinamika
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* 6. digramma – diagrammas tips Tubes (lenšu diagramma). Lai to iegūtu, nokopē 

iepriekšējo diagrammu un nomaina tās tipu (Custom Types sadaļā).  
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* 7. diagramma – diagrammas tips Pie  – Exploded Pie (sektora diagramma). Attēlo 

lauksaimniecības kultūraugu platību struktūru pēc 2000. gada datiem. Ļoti jāuzmanās 
ar iezīmēšanu. Labāk tabulas 2. un 3. aili noslēpt Format, Column, Hide. 
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* 8. diagramma –  diagrammas tips brīvi izvēlēts. 

2. Darba grāmatu saglabāt ar nosaukumu diagrammas.xls. 

 

Vingrinājums 
Dota tabula ar šādiem datiem: 

1. Veikt norādītos aprēķinus un noformēt tabulu pēc parauga 
1.1. Aprēķināt ieņēmumu summu par katru produktu. 
1.2. Aprēķināt vidējo pārdoto produktu vienības cenu un ieņēmumu summu. 
1.3. Noskaidrot maksimālo un minimālo pārdoto daudzumu, cenu un summu. 
1.4. Aprēķināt kopējo ieņēmumu summu. 

Sējumu platību diagramma 2000. gadā

Rapsis; 6,9
Linšķiedra; 1,6

Cukurbietes; 12,7

Kartupeļi; 51,3

Augļi; 12,4

Dārzeņi; 9,7

Lopbarības saknes; 9,0



 101

1.5. Aprēķināt “Ieņēmumi % no kopsummas” par katru produktu. 
1.6. Lapai piešķirt nosaukumu Aprēķini. 
1.7. Tabulas virsrakstu iecentrēt virs tabulas ailēm (12 pt, treknināts). 
1.8. Noformēt lapas (Header/Footer) apakšējos uzrakstus: kreisajā malā – faila 

nosaukums, vidū – lapas numurs, labajā malā – lapas nosaukums. 
2. Jaunā lapā izveidot līniju digrammu, kas parāda pārdoto produkcijas daudzumu un 

ieņēmumu summu pa datumiem. Izveidoto lapu nosaukt par Līniju diagrammu. 
3. Jaunā lapā izveidojiet apļa diagrammu no ieņēmumu summām laika periodā no 25. līdz 

30. martam. Izveidoto lapu nosaukt par Apļa diagramma. 
4. Sastādīt formulu, kuras rezultāts ir paziņojums “mazi ieņēmumi”, ja ieņēmumu summa nav 

lielāka par 200, “vidēji ieņēmumi”, ja summa nav lielāka par 400, vai “labi ieņēmumi”, ja 
summa ir 400 vai lielāka 

   =IF($E3>400;"labi ieņēmumi";IF($E3<200;"mazi ieņēmumi";"vidēji ieņēmumi")). 
5. Saglabāt failu savā mapē ar nosaukumu produkcija.xls. 

3. praktiskais darbs 
Temats: Elektroniskā tabula Microsoft Excel 200/2002. 
Darba mērķis:  

1. Veikt darba algas aprēķināšanu un  analīzi. 
2. Sekmēt patstāvīgā darba iemaņas un prasmes darbā ar datortehniku. 
3. Praktiski lietot klases lokālo tīklu. 
4. Iegūt praktiskas iemaņas informācijas zaudēšanas novēršanā, izmantojot zināšanas par 

datu drošību.  
Darba uzdevums: 

1. Sastādīt firmas darba algas izmaksu aprēķinu saskaņā ar grāmatvedības likumiem un 
esošajām nodokļu likmēm.  

2. Izveidot darba algas kopsavikuma tabulu I ceturksnī, pusgadā un gadā. 
3. Veikt tabulas datu analīzi. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Sastādīt darba algas saraksta tabulu ar šādiem rekvizītiem: 
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2. Aizpildīt tabulu ar tekstu (vismaz 15 darbinieki). Teksta noformēšanas iespējas: 

* centrēšana pāri ailēm (poga Merge and Center), 
* Format, Cells, sadaļa Alignment teksta rotācija, centrēšana pa horizontāli un vertikāli, 

sadalīšana vairākās rindās vienā rūtiņā (lodziņš Wrap Text). 
3. Izveidotās tabulas rindu numerācijas automātiska iegūšana: 
* raksta 1 (bez punkta), tur C un velk peli, nospiežot ar melno krustu, 
* raksta 1, R, 2, R, abus iezīmē, velk peli nospiežot ar melno krustu, 
* raksta 1, Edit, Fill, Series, atzīmēt Columns, norāda beigu vērtību Stop Value. 
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4. Ierakstīt dotās un arī citas formulas. Tās pavairo ar melno krustu, izdarot dubultklikšķi pie 
izveidotās formulas (šīs formulas ir pieskaņotas konkrētajam dotajam uzdevumam): 

 
Neapliekamā summa =21+10,5*D4 
Soc. nodoklis =ROUND(F4*9%;2) 
Ienāk. nodoklis =IF(F4-G4>E4; ROUND(F4-E4-G4;0)*25%;2) 
Ieturēts kopā  
Izmaksājamā summa  

5. Iegūt kopsummas, iezīmējot visus tabulas summējamos lielumus, tad lietot autosummas 
pogu. 

6. Iepazīties ar režīmu Print Preview, Setup. Apskatīt lapas robežas 50% un 25% izskatā. 
7. Noformēt tabulu ar līnijām, treknām līnijām, trekninājumiem, krāsām, foniem. 
8. Veikt darbinieku šķirošanu alfabētiskā secībā (pirms šķirošanas ielikt jaunu rindu pirms 

rindas Kopā (Insert, Row) un to sabīdīt neredzamu). Šķirot ar komandu – Data, Sort. 

9. Izmantojot MS Excel komandu Tools, Goal Seek, noteikt, kāda ir aprēķinātā darba alga 
grāmatvedei Edītei Jērānei, kurai ir 3 apgādājamie, juristei Ingai Zvaigznei, kurai ir 5 
apgādājamie un  ekonomistei Ivetai Veigurei, kurai nav neviena apgādājamā, ja 
izmaksājamā summa katrai no viņām bija LS 100,00. 

 
10. Veikt darba algas aprēķina tabulas kopēšanu uz citām darba burtnīcas lapām (peles 

kursoru uz Sheet1, turēt C un pārvilkt uz Sheet2, tad vēlreiz, neatlaižot C, utt.). 
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6. Noformēt darba grāmatas lapas (dubultklikšķis uz Sheet1 un raksta - Janvāris utt.). 
11. Lapā I ceturksnis izveidot darba algas kosavilkuma tabulu. 
12. Veikt darbu grupveida (Group) režīmā, atcelt to. 
13. Nodzēst janvāra darba algas aprēķina tabulā rindu Kopā, lai varētu sarakstu automātiski 

papildināt. 
14. Ieslēgt režīmu (Data, Form). Pievienot sarakstam vēl divus ierakstus (New, tad ar T 

taustiņu vai peli, kad ieraksts beidzas R). 

 

15. Veikt datu labošanu, bīdot lokāciju vai Find Next un Find Prev. 
16. Veikt dažādu datu atlasi, izmantojot Criteria. 
17. Veikt datu atlasi izmantojot Data, Filter, Auto Filter. Pamēģināt dažādus variantus arī 

Custom skaitliskai informācijai, kas ļauj izveidot jebkuru atlasi. 

 
18.  Lai atceltu visu filtru darbību, lietot (Data, Filter, Show All), bet lai izietu no Filter 

režīma, vēlreiz izvēlēties komanda Auto Filter. 
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19. Aplūkot Outline pielietošanas iespējas (Data, Group and Outline, Auto Outline). 
20. Noformēt darba grāmatas lapas (atkāpes no lappuses malām: no kreisās malas 3 cm no 

labās – 2 cm no augšējās – 2 cm no apakšējās – 2 cm).  
21. Visām lapām izvēlēties horizontālo orientāciju. Novietot tabulu lapas vidū. Lapas augšējā 

kolonntitulā (header) kreisajā malā uzrakstīt virsrakstu «Praktiskais darbs», vidū ievietot 
lapas nosaukumu, apakšējā kolonntitulā (footer) labajā malā – ievietot faila nosaukumu, 
vidū – lappuses numuru, kreisajā malā – darba veicēja vārdu un uzvārdu.   

22. Saglabāt šo darbu savas mapes (folder) apakšmapē Excel ar nosaukumu Darba_alga.xls. 
Saglabājot failu, piešķirt tā atvēršanas paroli. 

Novērtēšana: Darbs tiek vērtēts ar vienu atzīmi, ņemot vērā tabulā minētos kritērijus. 

Balles Kritēriji 

4 Ja pilnībā nav izpildīts viss darba apjoms un vēl bez tam pieļautas aprēķinu, 
pareizrakstības un noformēšanas kļūdas  

5 Ja darbs izpildīts tam atvēlētajā laikā, bet pieļautas būtiskas noformēšanas, aprēķinu 
pareizrakstības kļūdas  

6  - 7 Ja darbs izpildīts tam atvēlētajā laikā, bet pieļautas neuzmanības jeb nenozīmīgas 
kļūdas (noformēšanā, aprēķinos un pareizrakstībā) 

8 Ja darbs izpildīts bez kļūdām un tam atvēlētajā laikā; 

9 - 10 
Ja darbs izpildīts bez kļūdām un veikts jūtami ātrāk par tam  atvēlēto laiku. Darba 
veicējs spēj paskaidrot citam audzēknim, prot izdarīt secinājumus un  dot 
priekšlikumus 

UZDEVUMI PATSTĀVĪGAM DARBAM  
1. Izveidot savas grupas datu bāzi, izmantojot MS Excel iespējas.  

Datu bāzes lauki, piemēram, var būt šādi: 

 
2. Sašķirot izveidoto kursa datu bāzi alfabētiskā secībā. 
3. Izveidot kursa sekmju pārskata tabulu. 
4. Kursa datu bāzē audzēkņu vidējo atzīmi iegūt no sekmju pārskata, tos sasaistot, lai 

mainoties atzīmei sekmju pārskatā , tā mainītos arī kursa datu bāzē. 
5. Izmantojot Data, Filter, AutoFilter, atlasīt visus audzēkņus, kuriem vidējā atzīme ir virs 6 

ballēm. 
6. Atlasīt tos audzēkņus, kuri dzīvo Jēkabpilī. 
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JAUTĀJUMI VIELAS NOSTIPRINĀŠANAI 
1. Kādos veidos var atvērt jaunu MS Excel dokumentu? Kurš paņēmiens un kādos 

gadījumos būtu ērti lietojams? 
2. Kā iznes nepieciešamās rīku joslas un atsevišķas ikonas? 
3. Kā sagatavo datoru, lai tas automātiski veidotu failu rezerves kopijas? 
4. Kā sagatavo datoru, lai tas automātiski ik pa 20 minūtēm saglabātu MS Excel failu? 
5. Kā var nodrošināt, lai, izdrukājot lielu MS Excel tabulu, vienmēr atkārtotos tabulas rinda 

ar rādītājiem (tabulas galvas - rows to repeat at left)? 
6. Kā var nodrošināt, lai, izdrukājot lielu MS Excel tabulu, vienmēr atkārtotos tabulas 

kolonna ar rādītājiem (Columns to repeat at top)? 
7. Kā veic failu meklēšanu? 
8. Kā var ielikt, rediģēt un izdzēst komentāru (Comment)? 
9. Kā izveido augšējo un apakšējo kolonntitulus (Header and Footer)? 
10. Kā automātiski tabulā ievieto datumu un laiku? 
11. Kā veic informācijas saglabāšanu disketē un cietajā diskā? 
12. Kā ievieto diagrammu, un kā veic tās modificēšanu? 
13. Kā Excel tabulā var pievienot vai izdzēst rindas un ailes? 
14. Kā pareizi tabulā noformē datus? 
15. Kā var kolonntitulos ievietot faila nosaukumu?  
16. Kā var kolonntitulos ievietot darba lapas nosaukumu? 
17. Kā veido formulu, izmantojot Paste Function? 
18. Kā izmanto loģisko funkciju IF? 
19. Kā var apvienot tabulas? 
20. Kā var strādāt grupu (group) režīmā? 
21. Kā var veikt datu šķirošanu? 
22. Kā var veikt datu filtrēšanu? 
23. Kādus datu analīzes pņēmienus jūs zināt? 
24. Kā saglabā failu ar paroli? 
25. Kā aizsargā šūnu, darba lapu un darba grāmatu? 
26. Kā veic informācijas rediģēšanu? 

IESKAITE 
Dota elektroniskā tabula 
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Aprēķināt: 

1. Kavētās stundas kopā  
a) visam kursam,  
b) katram audzēknim,  
c) nokavētās stundas pa kavējumu veidiem. 

2. Aprēķināt vidēji nokavēto stundu skaitu pa kavējumu veidiem uz vienu audzēkni. 
3. Noteikt, kuriem audzēkņiem jāsamazina stipendiju, ja tā tiek samazināta, ja 

neattaisnoti kavētas vairāk par 5 stundām (izmantot funkciju IF). Darba lapai piešķirt 
nosaukumu kav_pārskats_nov. 

4. Atlasīt tos audzēkņus, kuri pavisam nokavējuši 80 un vairāk stundu (darba lapu 
nosaukt kavētāji). 

5. Izveidot 3-D stabiņu diagrammu, kas raksturo audzēkņu kavējumus. Darba lapu 
nosaukt par diagr1. 

6. Darba lapu kav_pārskats_nov pārkopēt uz divām darba lapām kav_pārskats_nov(2) 
un kav_pārskats_nov(3). Pirmo kopiju nosaukt par kav_pārskats_dec, bet otro –
kopsavilkums. 

7. Izveidot divu mēnešu kavējumu kopsavilkumu (saskaitot kav_pārskats_nov un 
kav_pārskats_dec). 

8. Darba lapas noformēt atbilstoši lietvedības noteikumiem. Augšējā kolonntitula 
(Header) labajā malā uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu, apakšējā kolontitula (Footer) 
kreisajā malā norādīt faila nosaukumu, vidū – lapas numuru, labajā malā – darba lapas 
nosaukumu. 

9. Disketē izveidot mapi ieskaite un failu saglabāt ar nosaukumu iesk_uzvards.xls. 
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7. DATU BĀZE MICROSOFT ACCESS 2000 

PRAKTISKIE DARBI 

1. praktiskais darbs 
Temats: Datu bāze MS Access. 
Darba mērķis: Iepazīties ar MS Access darba vidi, iegūt priekšstatu par tabulu, formu un 
pārskatu veidošanu. 
Darba uzdevums: 

Izveidot pārskatus par audzēkņu sekmēm, kur katrā lapā būtu tikai viens audzēknis un 
atzīmju skaitliskajām vērtībām blakus ailē būtu arī to vārdiskais novērtējums (apmierinoši, 
gandrīz labi, labi, ļoti labi, teicami, izcili). 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Atver relācijas datu bāzi Microsoft Access. 

2. Izveido jaunu datu bāzi, kurai piešķir nosaukumu db_sekmes. 
3. Izvēlas Table,New,Design View. 
4. Pieliek primāro atslēgu sk_id. 
5. Aizver logu, veic saglabāšanu, nosaucot tabulu par Sekmes_vards. Nospiež Open pogu. 

Atveras tabula «sekmes_vards».  
6. Iezīmē tabulas ailes un izvēlas komandu Format, Font. Izvēlas lodziņā Script, Balt.  
7. Aizpilda tabulu ar 5 ierakstiem. 
8. Aizver tabulu, to saglabājot. 
9. Izvēlas Queries, New.  
10. Izvēlas Design View. 
11.  Parādās tabula Show Table. Nospiež pogu Add. Aizver logu. 
12. Aizpilda Queries tabulu, izmantojot funkciju  
Choose (Function GetChoice(Ind As Integer) 
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal") 
End Function  
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matemātika:Choose([matemātik];"fui";"fui";"fui";"gandrīz 
apmierinoši";"apmierinoši";"gandrīz labi";"labi";"ļoti labi";"teicami";"izcili") 
14. Izvēlas sadaļu Forms, New. 

15. Izvēlas Form Wizard. Lodziņā Choose the table or query 
here izvēlas pieprasījumu «sekmes audz.» 

16. Iezīmē laukus no kuriem veidos formu. 
17. Izvēlas stila veidu. 
18. Piešķir formai virsrakstu. 
19. Nospiež pogu Design un noformē formas izskatu. 
20. Nospiež ikonu Field List. Atrod nepieciešamo informāciju, 

iezīmē to un ievelk formā. Veic formatizēšanu (nospiežot 
peles labo taustiņu, iegūst operatīvo komandkarti, kur izvēlas 
Special Effect un citas iespējas). 

21. Izveidoto formu saglabā un atveram. 
22. Pārbauda, kā tā strādā. Pievieno vēl pāris ierakstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Izvēlas Report, New. Atveras dialoglogs New Report. Izvēlas Report wizard. 
Izveido dažādus pārskata veidus. 
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Sekmju pārskats konstruēšanas režīmā 

 
Pārskatu noformē, atverot rīku joslu, izmantojot pogu 
 
Viens no izveidotajiem pārskatiem 
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2. praktiskais darbs 
Temats: Datu bāze Mirosoft Access 2000/2002. 
Darba mērķis: Apgūt tabulu, vaicājumu, formu un pārskatu veidošanas pamatus. 
Darba uzdevums: 
1. Izveidot jaunu datu bāzi «Koledža».  
2. Datu bāzē nodefinēt visām tabulām struktūru (lauki, lauku tipi un to īpašības) un noteikt 

relāciju saites starp tabulām.  
3. Katrā tabulā ievadīt datus (visas specialitātes, studentus (vismaz 20), viņu adreses). 
4. Izveidot šādus vaicājumus (queries): datu atlases (select), summēšanas (totals), 

šķērstabulas (crosstab), datu izmaiņas (update). 
5. Izveidot formu Studenti. 
6. Izveidot pārsktu Specialitātes. 

Darba gaita un metodiski norādījumi 
1. Veidojot tabulas Design režīmā jāatceras, ka lauku nosaukumiem jābūt īsiem, vēlams bez 

garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, kā arī jāsastāv no viena vārda. Taču, aizpildot 
tabulas lauku īpašības, virsrakstā (caption) var būt gan vairāki vārdi, kas var sastāvēt no 
latviešu burtiem, un tieši to varēs arī redzēt, atverot tabulas normālajā režīmā. 

2. Ir dažādi lauku tipi un tiem ir arī atšķirīgas īpašības. Biežāk lietotās ir šādas: 
* Lauka lielums (Field size) – teksta tipa laukiem var norādīt lielāko ievadāmo simbolu 

skaitu, piemēram, vārdam var atvēlēt 10-15 simbolus, bet adresei, kas ir garāka – kādus 30 
simbolus. Skaitļu tipa laukiem ir izvēlne ar dažādiem tipiem, piemēram, Integer – veselo 
skaitļu tips. 

* Formāts (Format) – tas ir aktuāls tieši skaitļa tipa vai datuma tipa laukiem, tad parādās 
izvēlne un var izvēlēties atbilstošāko variantu. 

* Maska (Input Mask) –izmanto, lai atvieglotu datu ievadi. Izdevīgi izmantot, ja katrā 
ierakstā atkārtojas vieni un tie paši simboli, piemēram, "LV-"0000; 

* Virsraksts (Caption) – sk. iepriekš. 
* Noklusētā vērtība (Default Value) – izdevīgi izmantot, ja ir liela iespēja, ka ieraksta 

vērtība bieži atkārtosies. 
* Required – norāda, vai ierakstam jābūt aizpildītam. Ja būs yes, tad, aizpildot tabulu, 

nevarēs pāriet pāri šai lauka šūnai, to neaizpildot. 
* Indexed – paātrinās datu atlasi pēc šāda kritērija, kā arī, ja būs izvēle yes – no duplicates, 

tad šajā laukā nevarēs izdarīt divus vienādus ierakstus. 

3. Veidojot tabulu, nedrīkst atzīmēt kādu lauku ar primāro atslēgu. Šā lauka ierakstiem ir 
jābūt unikāliem, t.i., nedrīkst būt divu vienādu, tāpēc parasti primāro atslēgu liek laukiem 
ar tipu AutoNumber, bet tas nav obligāti. 

4. Relāciju saites iegūst, izmantojot pogu Relationships vai izvēlas komandu 
Tools, Relationships. 
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5. Definē tabulas Specialitātes  ailes – kods, specialitāte, apmācības ilgums un iegūstamā 
kvalifikācija.  

 
* Norāda katra lauka īpašības (Field Properties). Lauka īpašības daļā parādas tā lauka 

īpašības, uz kura atrodas kursors veidošanas loga augšējā daļā. Atkarībā no lauka tipa 
īpašību saraksts var mainīties.  

* Iespējamas šādas General sadaļas, t. i., vispārējas īpašības: Field Size – lauka izmērs. 
Text laukiem pēc noklusēšanas tas ir 50 rakstzīmes, var mainīt no 0 līdz 255. Number tipa 
laukiem iespējamas šādas vērtības:  

 
* Byte – naturāliem skaitļiem no 0 līdz 255. 

Aizņem 1 baitu. 
* Integer – veseliem skaitļiem no -32 768 līdz 

32 767. Aizņem 2 baitus. 
* Long Integer –  -2 147 483 648 līdz 

2 147 483 648. Aizņem 4 baitus. 
* Single – skaitļiem ar 7 decimālzīmju 

precizitāti no +/- 1 401298E-45 +/- 
3 402823E38. Aizņem 4 baitus. 

* Double – skaitļiem nodrošina 15 decimāl-
zīmju precizitāti. Aizņem 8 baitus. 

* Replication ID – aizņem 16 baitus. 
Decimal – skaitļi ar 28 decimālzīmju 
precizitāti aizņem 12 baitus. 
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6. Aizpilda tabulu Specialitātes: 

 

7. Definē tabulas Studenti ailes – apliecības numurs, vārds, uzvārds, personas kods, 
dzimums, specialitāte, kurss, stipendija, vai dzīvo dienesta viesnīcā  

 

8. Aizpilda tabulu Studenti 
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9. Definē tabulas adrese ailes – rajons, adrese, pasta indekss, tālrunis. 

 

10. Aizpilda tabulu Adreses. 

 

11. Veidojam atlases vaicājumu (Query):  

* Datu bāzes logā Query sadaļā izvēlas pogu New un no piedāvātajām iespējām izvēlas 
Design View. 
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* Atveras vaicājuma veidošanas skata Design View logs, kam virspusē atrodas Show 
Table logs. Show Table logā iezīmē tabulu Adreses, tad nospiež Add pogu, tabulas 
attēls tiek novietots vaicājuma veidošanas loga augšējā daļā. Pēc tam pievieno tabulu 
Studenti. 

 

* Atlasa to studentu vārdus un uzvārdus, 
kuri dzīvo Jēkabpils rajonā, kā arī 
norāda, kurā kursā viņi studē. Rezultātā 
iegūst tabula ar atlasītajiem datiem. 
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12. Atlasa visus studentus, kuri nesaņem stipendiju. 

* Vaicājumu veidošanas skatā pievienojam tabulas Studenti un Specialitātes. 

 

* Laukam stip pievienojam kritēriju nulle. 

* Rezultātā iegūst tabulu ar šādiem atlasītajiem datiem. 

 

13. Noskaidro, cik katras specialitātes studentu dzīvo dienesta viesnīcā? 

* Lai datus sagrupētu, ir jānospiež poga Σ.(autosum). Parādas jauna rinda ar virsrakstu 
Total. Šajā rindā norāda, pēc kuriem laukiem dati tiek grupēti un kuros laukos 
izmanto matemātiskās operācijas. Šo rindu aizpilda, tajā nrdrīkst būt tukšumi. Laukos 
ar noklusēto vērtību Group By ieraksti tiek grupēti.  



 116

* Rezultātā iegūst tabulu ar šādiem atlasītajiem datiem. 

 

14. Noskaidro, cik ir studentu katrā specialitātē pa kursiem (izmanto Crosstab query). 

 

* Lai izveidotu šādu vaicājumu, galvenajā izvēlnē Query ir izvēlas Crosstab Query tipa 
vaicājumu. 

 

* Tad parādas 2 papildu rindiņas: Total (dati tiek grupēti) un Crosstab, kurā ir 
jāizvēlas, vai šie dati būs šķērstabulas rindu nosaukumi (Row Heading), kolonnu 
nosaukumi (Column Heading) vai vērtības (Value).  



 117

* Rezultātā iegūst tabulu ar šādiem atlasītajiem datiem. 

 

15. Noskaidro, cik latu tiek izmaksāts stipendijās katrā specialitātē sievietēm, cik vīriešiem? 

* Galvenajā izvēlnē Query ir izvēlas Crosstab Query tipa vaicājumu. 

 
* Izpilda dubultklikšķi uz saites starp tabulām Studenti un Specialitātes, atveras saišu 

īpašibu logs. 

 

* Rezultātā iegūst tabulu ar šādiem atlasītajiem datiem. 
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16. Izveido datu izmaiņu vaicājumu. Visiem studentiem, kas saņem stipendiju, palielina to par 
Ls 5 (izmantojot Update Query). 

* Izvēlas Query, Update Query. Parādas jauna rinda Update To: rindiņā raksta lauka 
jauno vērtību – stipendijas pieaugumu Ls 5. 

 
* Pieprasījumu izpilda ar komandu Query, Run vai ar pogu, uz kuras attēlota 

izsaukuma zīme (Run). 

17. No tabulas Studenti izveido šāda tipa formu..  

 
* Formu veido ar wizard palīdzību. 
* To saglabā ar nosaukumu stud1. 
* Specialitātes combo box veidošanā vērtības jāizvēlas no tabulas Specialitātes un 

combo box īpašību laukā Data Source ir jānorāda tabulas Studenti lauks „spec”. 
* Adrese ir apakšforma, ko izveido, izmantojot wizard vai arī iepriekš izveido kā jaunu 

formu no tabulas Adreses. 
* Pirmās četras pogas veido kategorijā Record Navigation, bet pēdējā Record 

Operations. 
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18. Izveido pārskatu pēc savas izvēles, piemēram: 

 

JAUTĀJUMI VIELAS NOSTIPRINĀŠANAI 
1. Kas ir datu bāze, kāpēc tā nepieciešama? 
2. Kāpēc nevar iztikt ar Excel datu bāzes iespējām? 
3. Vai Excel datu bāzi var konvertēt par Access datu bāzi? 
4. Kas ir datu bāzes lauks, un ar ko tas raksturojas? 
5. Cik datu bāzēs var iegūt informāciju par sevi? 
6. Kā tiek veidotas saiknes starp tabulām? 
7. Kāds ir pirmais solis, veidojot datu bāzi programmā Microsoft Access? 
8. Kas ir datu bāzes pamats? 
9. Cik garš var būt lauka nosaukums, veidojot tabulas programmā Microsoft Access? 
10. Vai tabulas primārās atslēgas lauks ir obligāti jādefinē?  
11. Kas ir datu bāzes tabula, kas jāņem vērā tabulu veidošanā? 
12. Kas ir pieprasījumi jeb vaicājumi (query)? 
13. Kas ir datu bāzes forma? Kā to izveido? 
14. Kas ir datu bāzes pārskats?  
15. Kādus pārskata veidus jūs zināt? 
16. Kā var izveidot datu bāzes pārskatu? 
17. Kas ir makrokomandas, kādam nolūkam tās izmanto? 
18. Kas ir OLE – objekti? 
19. Kas ir atslēgas lauks? 
20. Kādus datu tipus jūs zināt? 
21. Cik garš var būt Text lauks? 
22. Cik garš var būt Memo lauks, kādam nolūkam to izmanto? 
23. Cik garš var būt atslēgas lauks? 
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8. MICROSOFT POWERPOINT 2000 

PRAKTISKAIS DARBS 
Temats: Microsoft  PowerPoint 2000. 
Darba mērķis:  
1. Apgūt prezentācijas slaidu izveidošanu, izmantojot citu programmu līdzekļus (tabulu 

iekļaušana prezentācijā, datu grafiskā attēlošana diagrammās, organizācijas shēmu 
veidošana, attēlu lietošana u.c.). 

2. Uzskatāmi sniegt informāciju par datoru uzbūvi, datu drošību un datortīkliem. 
3. Padziļināt zināšanas izvēlētajā tematā. 
4. Sekmēt audzēkņu mācīšanās motivāciju. 
5. Iemācīties praktiski lietot internetu un klases lokālo tīklu. 
6. Iegūt praktiskas iemaņas informācijas zaudēšanas novēršanā, izmantojot zināšanas par  

datu drošību.  
Darba uzdevums: 
1. Izveidot 12 dažāda tipa slaidus, izmantojot dažādus efektus, datorzinību tematikas 

prezentācijai (datu drošība, internets, datoru uzbūve, operētājsistēma u.c.). 
2. Apgūt darbības ar slaidiem. 
3. Veikt prezentācijas programmas ģenerālmēģinājumu. 
4. Demonstrēt prezentācijas programmu auditorijai. 

Darba gaita un metodiski norādījumi darba veikšanai 

Tā kā uzdevuma izpildes gaitā būs jāizmanto radio austiņas, pārbauda vai tās ir darba 
kārtībā, ja datorklasē tās nav pieejamas, var ņemt līdzi savas. 
1. Savā mapē (folder) izveido apakšmapi PowerPoint. 
2. Iepazīstas ar mapes Informacija saturu. 
3. Iepazīstas ar kabinetā pieejamiem materiāliem par izvēlēto tematu. 
4. Iepazīstas ar internetā pieejamo literatūru par izvēlēto tematu. 
5. Izmantojamos materiālus pārkopē savā apakšmapē PowerPoint. 
6. Veic Microsoft Powerpoint ielādi, izmantojot atbilstošo ikonu uzdevuma joslā vai Start, 

Programs, Microsoft PowerPoint.  
7. Atveras PowerPoint dialoglogs, kurā izvēlas 

Blank presentation. 
8. Izvēlas prezentācijas objektu (tēmu) un 

atbilstoši tam veido slaidus. 

 
 

 
9. Izvēlas jaunu slaidu un vēlamo maketu – New Slide. 
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10. Ievadot tekstu, kursoru novieto laukā Click to add title/text. 

* izmanto burtu palielināšanas vai samazināšanas ikonu; 
* izmanto burtu ēnojumu; 
* ievieto WordArt tekstu. 

11. Pārbauda, vai redzamas visas nepieciešamās pogas (ikonas), kas atvieglo darbu ar MS 
PowerPoint (izvēlnes View apakšizvēlnē Toolbars ķeksītis pie nepieciešamās rīku joslas 
nosaukuma). Lai varētu ērti uzsākt darbu, nepieciešamas rīku joslas: Standard, Formating 
un Drawing. 

12. Slaida formātu izvēlas logā Page Setup. Norāda On-screen Show (prezentācija uz ekrāna) 
citos gadījumos – kāds ir papīra izmērs, uz kura tiks izdarītas izdrukas. 

13. Izvēlas prezentācijas veidu un vispārējos nosacījumus. Izvēlnes Slide Show apakšizvēlnē 

Set Up Show… (sk. att.) 

 
14. Izvēlas slaidus ar attēliem no ClipArt galery, izvēlēto attēlu palielina / samazina (pēc 

vajadzības), daļu nogriež, maina krāsu. 
15. Izveido slaidus ar tabulu un grafisku attēlu atbilstoši tematam. 
16. Izveido slaidus ar animācijas efektu (animācijas faili – Media Clip). 
17. Izveido slaidus ar Hyperlink adresēm, norādot nepieciešamo failu no savas mapes 

Insert, Hyperlink, File. 
18. Nokopē ekrāna daļu PowerPoint slaidu kadrā: 

* atver vajadzīgo ekrāna veidu, 
* nospiež klaviatūras taustiņu Print Screen; 
* atver Paint programmu, veic Edit, Paste; 
* kad iegūta kadra kopija, iezīmē daļu no attēla un Edit, Copy; 
* atver 7 slaidu un Paste. 

19. Ievieto PowerPoint slaidā vairākus objektus – formulu un diagrammas attēlu. 
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20. Pievieno visiem esošiem slaidiem Header and Footer (View izvēlnē), uzrādot savu vārdu 
un uzvārdu un numurējot kadrus. 

21. Kādā no slaidiem ievietotajam attēlam piešķir Ungroup režīmu un objektu daļām piešķir 
dažādus animācijas efektus. To panāk šādi: izvēlas attēlu, iezīmē to, nospiež labo peles 
taustiņu; atveras konteksta izvēlne, kur izvēlas Grouping, Ungroup. Rezultātā viss objekts 
tiek sadalīts gabalos un katram var uzlikt savu animācijas un skaņas efektu.  

 

22. Nospiežot labo peles taustiņu, konteksta izvēlnē aktivizē Custom Animation. Šajā 
dialoglogā izvēlas sadaļu Order & Timing un katrai objekta daļai izvēlas savu animācijas 
efektu. Rezultātu pārbauda Slide Show režīmā.. 

23. Nokopē kādu attēlu no interneta un ievieto kādā no slaidiem. 

* Atrod attēlu, nospiež labo peles taustiņu.  
* Izvēlas Save pictures as... un saglabā attēlu ar piedāvāto nosaukumu savā mapē. 

24. Lai izveidotu hipersaiti uz nākamo (vai 
kādu citu) slaidu, nepieciešams izveidot 
norādi uz to. (norāde var būt bultiņa, 
attēls vai jebkāds cits objekts). Darbību 
pogas izvēlas no jau esošajām vai arī tās 
izveido pats.  

* Gatavās darbības pogas iespējams 
izvēlēties izvēlnes Slide Show, 
apakšizvēlnē Action Buttons.  
Izvēlas darbību pogas formu un peles 
kursoru novieto iedomātajā pogas 
vietā. Turot nospiestu peles kreiso 
taustiņu, uzzīmē pogu nepieciešamajā 
izmērā.  
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* To izdarot, automātiski atvērsies logs Action Settings, kurā tiek piedāvātas dažādas 
darbības, kas notiek, aktivizējot objektu ar «klikšķi» vai «pārvelkot» objektam ar peles 
kursoru. Izvēlas Hiperlink to: Next slide (hipersaite uz nākošo slaidu).  

25. Lai kā norādni (adresi) uz hipersaiti izmantotu kādu citu objektu, nepieciešams aktivizēt to 
ar «klikšķi». Izvēlnes Slide Show apakšizvēlnē Action Settings … un tālāk jāatkārto tādas 
pašas darbības kā iepriekš darbībās ar gatavajām darbību pogām. 

26. Apgūst darbības ar slaidiem: 

* darba režīmu maiņa; 

* šablonu izvēle un fona krāsu maiņa; 
* slaidu sakārtošanas Slide Sorted View režīms; 
* slaida demonstrēšanas režīma Slide Transition izvēle. 
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27. Veic prezentācijas programmas ģenerālmēģinājumu. Demonstrējot slaidus, uzņem to 

demonstrēšanas ilgumu (Rehearse Timing). . 
28. Demonstrē prezentācijas programmu. 
29. Saglabā darbu apakšmapē PowerPoint ar nosaukumu prezent1.ppt. 
 
Novērtēšana: Darbs tiek vērtēts ar divām atzīmēm: 

* pēc atspoguļotā temata satura. 
* pēc prezentācijas noformējuma (dažādu demonstrācijas efektu lietošanas, oriģinālu 

ideju izmantošanas noformējumā, Hyperlink lietošanas, Internet izmantošanas). 
 

Vērtēšanas kritēriji 

Balles Noformējums Saturs 

4 Ja darba apjoms neatbilst prasībām Ja uzdevuma aprakstā ir 
būtiskas neprecizitātes 

5 
Ja darba apjoms atbilst prasībām, bet izmantoti tikai 
daži slaidu veidošanas paņēmieni (bez animācijas 
efektiem un vadības pogām) 

Ja teorētiskais uzdevuma ap-
raksts ir veikts formāli, ne-
izceļot svarīgāko 

6  - 7 

Ja darba apjoms atbilst prasībām, izmantoti dažādi 
slaidu veidošanas paņēmieni (ar animācijas efektiem 
un vadības pogām), bet neveiksmīgi izvēlēts de-
monstrēšanas ilgums atsevišķiem elementiem 

Ja izvēlētā tēma teorētiski 
izklāstīta pareizi, bet nav 
savas attieksmes pret 
apskatīto jautājumu 

8 

Ja darba apjoms atbilst prasībām, izmantoti dažādi 
slaidu veidošanas paņēmieni (ar animācijas efektiem 
un vadības pogām), veiksmīgi izvēlēts dēmons-
trēšanas ilgums atsevišķiem elementiem un slaidiem, 
noformējums atbilst tematikai, darbs ir vizuāli 
pievilcīgs, saistošs un pietiekami asprātīgs 

Ja izvēlētā tēma teorētiski 
izklāstīta pareizi un jūtama 
autora attieksme pret 
apskatīto jautājumu 

9 - 10 

Ja darba apjoms atbilst prasībām, izmantoti dažādi 
slaidu veidošanas paņēmieni (ar animācijas efektiem 
un vadības pogām), veiksmīgi izvēlēts dēmons-
trēšanas ilgums atsevišķiem elementiem un slaidiem, 
noformējums atbilst tematikai, noformējumā 
izmantotas oriģinālas idejas, kas nav mācītas 
koledžā.  

Ja temats izklāstīts tā, ka šo 
materiālu var izmantot citi 
audzēkņi šī temata apgūšanai 
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JAUTĀJUMI VIELAS NOSTIPRINĀŠANAI 
1. Kā uzsāk jaunas prezentācijas veidošanu? 
2. Kā pievieno jaunu slaidu un izvēlas slaidu izkārtojumu? 
3. Kā ievada un organizē tekstu slaidā? 
4. Kā veic strukturēta teksta importēšanu prezentācijā no MS Word? 
5. Kā veic prezentācijas dizaina maiņu? 
6. Kā veic kopīgās informācijas pievienošanu slaidiem (Header Footer)? 
7. Kā noformē no parauga atšķirīgus slaidus? 
8. Kā no parauga atšķirīgus slaidus atkal noformē pēc parauga? 
9. Kā veic slaida krāsu sistēmas maiņu? 
10. Kā veic fona nomaiņu slaidos? 
11. Kā veic fontu izmaiņas uzreiz visai prezentācijai? 
12. Kā veic simbolu un rindkopas noformēšanu? 
13. Kā pievieno tekstu slaidam brīvi izvēlētā vietā? 
14. Kā veic objektu savienošanu, veidojot informācijas plūsmas shēmas Flowchart? 
15. Kā veic videoklipa meklēšanu? 
16. Kā iekļauj objektu slaidā no faila? 
17. Kā objektu piesaista slaidam? 
18. Kā diagrammai piešķir animācijas efektus? 
19. Kā veic ar citām programmām veidotu objektu attēlu apstrādi slaidā? 
20. Kā veic slaidu atlasi un kārtošanu? 
21. Kā pievieno slaidu no citas prezentācijas? 
22. Kā veic izdrukas lapas parametru noteikšanu? 
23. Kā veic prezentācijas nosūtīšanu uz MS Word vidi? 
24. Kā veido slaidu pārejas? 
25. Kā sagatavo interaktīvus slaidus demonstrācijai? 
26. Kā veido hipersaites? 
27. Kā var pielietot vadības pogas? 
28. Kā veic slaidu automātisku demonstrāciju? 
29. Kā taisa pauzi un kā beidz slaidu demonstrāciju? 
30. Kā pievieno komentārus slaidiem? 
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9. INTERNETS  

PRAKTISKAIS DARBS 
Temats: Internets. 
Darba mērķis: Iegūt patstāvīgā darba iemaņas darbā ar Inernet. 
Darba uzdevums: 
1. Izveidot savu e-pastkastīti kādā no serveriem (www.delfi.lv, www.one.lv, www.mail.lv, 

www.apollo.lv  
2. Uzrakstīt vēstuli un nosūtīt to sev pašam (ne visas e-pastkastītes to atļauj). 
3. Pievienot izveidotajai vēstulei failu. 
4. Uzrakstīt secinājumus par savām problēmām darbā ar vēstulēm. 

Darba gaita un metodiski norādījumi  
1. Pieslēdzas Internet tīklam. 
2. Aktivizē kādu interneta pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Exploer.  
3. Adrešu lodziņā ieraksta vajadzīgo serveri, piemēram,  www.apollo.lv  

 
Ir vesela virkne līdzīgu serveru (www.delfi.lv, www.one.lv www.mail.lv www.inbox.lv, 

www.bigfoot.com utt.), kuru galvenais uzdevums ir sagādāt interneta lietotājam prieku, 
piešķirot tam bezmaksas e-pasta kontu (pastkastīti).  

 
 

Izvēlamies sadaļu  e-pasts 
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4. Nospiež pogu «Reģistrēties» Nākamajā reizē, kad jums jau būs sava kastīte, uzreiz 
varēsiet ievadīt savu pazīšanās vārdu un paroli Apollo mājas lapā.  

5. Izlasa noteikumus, kas sastāv no 3 soļiem. 

 
Šobrīd Apollo e-pasts piedāvā 5 MB atmiņas ietilpību. Pie tam, ja divus mēnešus 

nelietosiet savu pastkastīti, pasta serveris automātiski apstādinās jūsu pastkastītes darbību un 
likvidēs tās saturu. 

 
6. Aizpilda portāla login vārds:, tas ir jūsu pseidonīms, kas ir jūsu adreses neatņemama 

sastāvdaļa. Login vārds var būt, piemēram, vijaa. Ja kāds pirms jums būs izvēlējies šo 
Login vārdu, tad jāizvēlas kāds cits vārds (var arī būt jebkāds burtu vai ciparu salikums, 
piemēram, 123qwe).  

Nospiež pogu 
reģistrēties 
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7. Šajā gadījumā adrese būs vijaa@e-apollo.lv. Pēdējais punkts nepieder pie jūsu adreses. 
Izvēlas paroli (ne īsāku par 4 zīmēm), lai neviens nevarētu piekļūt pie jūsu vēstulēm.  

 
8. Turpiniet un jūs nonāksiet savā ieejošo vēstuļu pastakastītē. Nospiež pogu Jauna vēstule. 

 
 

 

Nospiež pogu Jauna vēstule 

Lai nosūtītu pievienoto failu, rīkojas sekojoši, 
nospiež pogu PIEVIENOT FAILUS 
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Saņemot vēstuli, var iegūt šādu informāciju: autors No, izsūtīšanas Datums, vēstules Izmērs, 
īsa vēstules anotācija - Temats.  

 
9. Lai izlasītu vēstuli - noklikšķina vienkārši uz vēstules adreses. Ja vēstuli grib izdzēst, to 

nelasot, tad jāieklikšķina tukšajā lodziņā un jānospiež poga IZDZĒST. Tas viss attiecas ne 
tikai uz šo pirmo vēstuli, bet arī uz visām pārējām, kuras vēl tikai saņems. 

 

Ja nezina pievienojamā faila atrašanās vietu, 
nospiež pogu Browse, atrod, pēc tam pogu 
pievienot un beidzot pogu OK.

 

Šī saspraude norāda, ka vēstulei pievienots fails. 
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Pēc vēstules izlasīšanas var uz to atbildēt, to var pārsūtīt vai nodzēst. 
 

10. Pārbauda prasmi izveidot savu e-pasta kastīti, nosūtot sev pašam vēstuli ar pievienotu 
neliela apjoma failu.  

11. Sāk jaunu darba seansu ar savu pastkastīti. Aizver visus logus un no jauna pieslēdzas 
www.apollo.lv. Ieraksta savu Login vārdu un paroli lodziņā. Apstiprina, nospiežot pogu 
IEVADĪT. 

(Ja jūs esat pareizi ievadījis savu vārdu un paroli, tad nonākat savā pasta kastītē. Tā ir 
tukša: neviens jums nav atrakstījis, ja vien jūs jau neesat paguvis iedot kādam draugam jauno 
elektroniskā pasta adresi.) 
12. Uzraksta vēstuli sev vai draugam.  

Kreisajā pusē ir visas galvenās mapes un komandas: Ienākošie (mape, kurā nonāk visas 
ienākošās vēstules), Jauna vēstule (jaunu vēstuļu rakstīšanas vieta), Adreses (adrešu bloks), 
Mapes (jaunu mapju veidošana), Uzstādījumi (dažādu parametru uzstādīšana), Palīdzība, 
Beigt darbu (atslēgšanās no savas pastkastītes). 
13. Izveido savu e-pasta kastīti vēl kādā serverī, piemēram, www.118.lv. (Ja jums ir mobilais 

tālrunis, tad labk izvēlēties www.one.lv). 
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UZDEVUMI PATSTĀVĪGAM DARBAM 
Temats: Sava darba prezentācija, Internet izmantošana. 
Darba mērķis: Nostiprināt iemaņas MS PowerPoint un Internet izmantošanā. 
Darba uzdevums: 
1. Izveidot ne mazāk kā sešus MS PowerPoint prezentācijas slaidus par tēmu «Internets un 

manas mīļākās mājas lapas»; ja strādājat vairāki kopā, norādiet savu konkrēto 
ieguldījumu grupas darbā. 

2. Prezentācijas failā izmantot visus galvenos MS PowerPoint darba režīmus (tai skaitā arī 
multiplikāciju grafiskajos objektos un tekstā). 

3. Sagatavot arī piezīmju lapas ar nepieciešamo komentāru tekstu par prezentācijas kadriem.  
4. Saglabāt izveidoto prezentācijas failu mapē Patstāvīgais darbs ar nosaukumu prez.ppt. 
5. Izlasīt materiālu par Internet, tā pārlūkošanas iespējām, kas atrodas ftp://ftp.liis.lv. 
6. Internetā, atvērt mājas lapu www.tvnet.lv/ ; adrese jāuzraksta adreses logā precīzi, bez 

kļūdām; ja lappuse vai sadaļa neatveras, var ņemt informāciju no brīvi izvēlētas mājas 
lapas). 

7. Iepazīties ar piedāvātajiem tematiem šajā mājas lapā. Izvēlēties sadaļu «Māksla un 
kultūra» un iepazīties ar piedāvātajiem materiāliem. 

8. Atvērt MS PowerPoint programmu. Izveidot MS PowerPoint prezentācijas failu 6 kadru 
garumā par kādu no tematiem šīs mājas lapas sadaļā «Māksla un kultūra», piemēram, 
«Fotogrāfija». 

9. Internetā sameklētos attēlus var saglabāt faila veidā, uz attēla noklikšķinot peles labo 
taustiņu un no konteksta komandkartes izvēloties režīmu Save Picture As (pēc tam seko 
parastā faila saglabāšanas procedūra). Prezentācijas kadrā šādu attēla failu ievieto, lietojot 
Insert, Picture, From File (tālāk jāsameklē attēla fails).  

10. Prezentācijas failā lietot visus galvenos programmas darba režīmus (protams, gaumīgi); 
uzraksīt arī piezīmju lapas ar komentāriem par katru no sagatavotajiem demonstrācijas 
kadriem.  

11. Saglabāt izveidoto prezentāciju faila veidā savā mapē ar nosaukumu maksla_internet. 

IESKAITE 
1. Atveriet jaunu MS Word dokumentu, kur secīgi sanumurējot iekopēsiet nākošajos 

jautājumos norādīto informāciju kā arī attiecīgo interneta adresi, kur Jūs to esat 
atraduši, jo vienu un to pašu lietu var atrast dažādās interneta adresēs. 

2. Sameklējiet internetā Latvijas prezidentes biogrāfiju pārkopējiet to teikumu, kur 
rakstīts, kādas svešvalodas prot prezidente un savā dokumentā ievietojiet prezidentes 
fotogrāfiju. 

3. Sameklējiet Internetā Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas mājas lapu, atrodiet 
koledžas paraugnolikumu un pārkopējiet tā pirmo punktu savā dokumentā! 

4. Sameklējiet mājas lapu par "dolāru origami", atrodiet kāds izskatās taurenis (butterfly) 
un iekopējiet tā attēlu savā dokumentā, lietojiet informācijas meklēšanas dienestu 
AltaVista. 

5. Sameklējiet mācību grāmatu apgāda "Lielvārds" mājas lapu internetā pārkopējiet 
pēdējās grāmatas attēlu, kas ir izdota datorzinībās! 

6. Noskaidrojiet, kāds laiks tuvākajās trīs dienās gaidāms Rīgā, Stokholmā, Atēnās un 
ierakstiet savā dokumentā! 

7. Sameklējiet internetā Marijas Naumovas fotoattēlu, pēdējo izdoto muzikas disku.  
8. Sameklējiet internetā L. Di Kaprio attēlu un pārkopējiet to. 
9. Atrodiet un pārkopējiet interneta adreses, kurās var atrast jau gatavus referātus. 
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IESKAITE DATORZINĪBĀS 
1. biļete 

1. Informātika. Informācija un tās nesēji. 
2. Darbs Windows vidē. Veikt dotās darbības ar failiem un mapēm. 
3. Darbs ar liela apjoma tekstu. Sanumurēt lappuses, pievienot augšējo un apakšējo 

kolonntitulu. 
2. biļete 

1. Informācijas kodēšana. Skaitīšanas sistēmas. Informācijas daudzuma mērvienības. 
2. Darbs ar teksta redaktoru. Sagatavot datorā doto tekstu atbilstoši paraugam, nodrukāt to. 
3. Darbs ar Internet. Nosūtīt uz norādīto adresi elektroniskā pasta vēstuli ar norādīto 

pielikuma failu. 
3. biļete 

1. Informācijas apstrādes līdzekļu attīstības vēsture. Datoru tipi. Datoru attīstības vēsture. 
2. Darbs ar datu bāzi. Izveidot datu bāzi pēc dotajiem nosacījumiem. 
3. Izmantojot piemērotu programmu, izveidot savu vizītkarti. 

4. biļete 
1. Datoru galvenās sastāvdaļas un to funkcijas. 
2. Darbs ar datu bāzi. Ierakstīt datu bāzē jaunus datus, neizjaucot pastāvošo kārtību, un veikt 

esošo datu meklēšanu un korekciju. 
3. Dotajai tabulai uzzīmēt diagrammu un ievietot to teksta dokumentā. 

5. biļete 
1. Datoru ārējās iekārtas un to funkcijas. 
2. Darbs ar elektronisko tabulu. Lietojot doto tabulu, veikt prasītos aprēķinus. 
3. Sagatavot PowerPoint prezentāciju par norādīto tēmu. 

6. biļete 
1. Skolas informātikas kabineta tehniskais un programmnodrošinājums. Kabineta lokālais 

tīkls, tā darbības princips. 
2. Darbs ar datu bāzi. Izveidot un nodrukāt atskaiti pēc dotās datu bāzes atbilstoši 

uzdevumam. 
3. Apvienot vienā failā tekstus, kuri atrodas vairākos failos. Noformēt tekstu vienotā stilā. 

7. biļete 
1. Ergonomika. Datora ietekme uz veselību. 
2. Darbs ar datu bāzi. Ielādēt doto datu bāzi un veikt tajā datu atlasi atbilstoši uzdevumam. 
3. Darbs ar elektronisko tabulu. Lietojot doto tabulu, veikt darbības ar tabulas apgabaliem 

atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. 
8. biļete 

1. Datora programmvadības princips. Sistēmas un lietišķās programmas. Operētājsistēmas. 
2. Darbs ar teksta redaktoru. Rediģēt doto tekstu atbilstoši uzdevumam, veicot darbības ar 

rindkopām. 
3. Izveidot iestādes darbinieku algu aprēķinu tabulu pēc dotajiem nosacījumiem. 

9. biļete 
1. Windows vide, tās galvenās funkcijas, īpatnības un priekšrocības. Logu ideoloģija. 
2. Darbs ar teksta redaktoru. Izveidot tipveida vēstuli pēc dotā parauga. 
3. Darbs ar Internet. Sameklēt informāciju par doto tēmu un ievietot to teksta dokumentā. 

10. biļete 
1. Attēla datorizētas apstrādes pamatprincipi. Grafiskie redaktori, to darbības principi un 

iespējas. 
2. Darbs ar arhivēšanas programmu. 
3. Izveidot iestādes veidlapas šablonu pēc dotā parauga. 
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11. biļete 
1. Teksta datorizētas apstrādes pamatprincipi. Teksta redaktori, to darbības principi un 

iespējas. Teksta gramatiskā analīze un pareizrakstības pārbaude. 
2. Darbs ar datorklases lokālo tīklu. 
3. Lietojot doto elektronisko tabulu, veikt nepieciešamo datu atlasi un datu tabulas 

kārtošanu. 

12. biļete 
1. Elektroniskās tabulas, to uzbūve, pamatfunkcijas un lietošanas iespējas. 
2. Darbs ar grafisko redaktoru. Ielādēt doto zīmējumu un veikt tā korekciju atbilstoši 

uzdevumam. 
3. Veikt dotā teksta faila rediģēšanu un lapas parametru noteikšanu pēc dotajiem 

nosacījumiem. 

13. biļete 
1. Lietišķā grafika, tās pamatveidi un lietojums. 
2. Darbs ar Internet servisa programmām. Atrast prasīto informāciju norādītajās WWW 

lapās. 
3. Atvērt doto tekstu un izveidot tam satura rādītāju. 

14. biļete 
1. Datu bāzes pamatjēdzieni, datu bāzes vadības sistēmas, to uzbūve un pamatfunkcijas. 

Informācijas meklēšana. 
2. Darbs ar grafisko redaktoru. Ievietot doto zīmējumu un veikt tā korekciju, izmantojot 

kopēšanas komandas. 
3. Izveidot aprēķinu tabulu atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. 

15. biļete 
1. Multimēdiju sistēmu pamatprincipi, iespējas, lietošana, prasības pret datora resursiem. 
2. Darbs ar teksta redaktoru. Salikt datorā doto tekstu un tabulu. 
3. Attēlot doto skaitlisko informāciju grafiskā veidā. Konstruēt dotās funkcijas grafiku. 

16. biļete 
1. Datoru pielietojums izglītības sistēmā, skolā, mācību darbā, pašizglītībai. 
2. Darbs ar grafisko redaktoru. Sagatavot zīmējumu pēc dotās skices. 
3. Atvērt doto tekstu, noformēt to, izmantojot vairākas slejas un WordArt. 

17. biļete 
1. Datoru tīkli, to iedalījums un lietošana. Internet, tā iespējas, servisa programmas. 
2. Darbs ar elektronisko tabulu. Attēlot doto skaitlisko informāciju grafiskā veidā. 
3. Izveidot bukletu pēc dotā parauga. 

18. biļete 
1. Komunikāciju tehnoloģijas (elektroniskā pasta programmas, WWW programmatūra, 

attālinātais pieslēgums, FTP programmatūra). 
2. Darbs ar teksta redaktoru. Atvērt doto tekstu, izlabot tajā kļūdas un veikt teksta 

formatēšanu atbilstoši uzdevuma prasībām. 
3. Sagatavot PowerPoint prezentāciju par norādīto tēmu. 

19. biļete 
1. Datorvīrusi. Profilakse un cīņa ar tiem. 
2. Darbs ar datora profilakses programmatūru. 
3. Salikt datorā doto tekstu ar matemātiskajām formulām. 
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ATRISINĀJUMI UN ATBILDES 

INFORMĀCIJA UN INFORMĀTISKIE PROCESI 
1.  

2.  
3. Piemēram, Jēkabpils ģimnāzija = 19 baiti 
 Zariņš = 6 baiti 
 Smaidis = 7 baiti 
4. 1 KB = 1024 baiti 
 1 MB = 1048576 baiti 
 1 GB = 1073741824 baiti 
 1 TB = 109951162776 baiti 
5.  
6.1.  
6.2.  
6.3.  
7.  
8.1.  
8.2.  
8.3.  
8.4.  
8.5.  
8.6.  
8.7.  
  

  

8.8.  
9.  

10.1.  
 
 

Simbols Decimālais skaitlis Binārais kods 
k 107 01111011 
o 111 01111111 
k 107 01111011 
l 108 01111100 
e 101 01100101 

10.2. 
 

   
2 50 00110010 
0 48 00110000 
0 48 00110000 
2 50 00110010 

10.3. 
 

   
d 100 01100100 
a 97 01100001 
t 116 01110100 
o 111 01111111 
r 114 01110010 
s 115 01110011 

 

( ) ( )
( ) ( )vārdibaiti

bitibaiti
81922163842

131072816384102416
=÷=

=×=×
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Ieskaites testa atbildes 

1. A B C D  10. A B C D 

2. A B C D  11. A B C D 

3. A B C D  12. A B C D 

4. A B C D  13. A B C D 

5. A B C D  14. A B C D 

6. A B C D  15. A B C D 

7. A B C D  16. A B C D 

8. A B C D  17. A B C D 

9. A B C D  

 

Ieskaites testa vērtēšana 

Punkti 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12 13 – 14 15 16 17 
Balles 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

DATORA APARATŪRA UN PROGRAMMATŪRA 

Krustvārdu mīklu atrisinājumi 
1. krustvārdu mīklas atrisinājums 

 P R I N T E R I S     

S K E N E R I S       

   F O R M A T Ē Š A N A 

  K O M P A K T D I S K S 

  P R O C E S O R S    

   M O N I T O R S    

   Ā T R D A R B Ī B A  

   T A S T A T Ū R A   

M A N I P U L A T O R S   

D I S K E T E        

  H A K E R S       

2. krustvārdu mīklas atrisinājums 

D I S P L E J S        

A U S T I Ņ A S        

T A S T A T Ū R A       

O P E R Ē T Ā J S I S T Ē M A 

R A M             

S I S T Ē M B L O K S     
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3. krustvārdu mīklas atrisinājums 

P                 

R W                

A D A               

P E L E              

E X C E L             

D A T O R S            

K U R S O R S           

M O N I T O R S          

P R I N T E R I S         

K L A V I A T Ū R A        

I N F O R M Ā T I K A       

K O M U N I K Ā C I J A      

P R O G R A M M A T Ū R A     

A P A K Š P R O G R A M M A    

O P E R Ē T Ā J S I S T Ē M A   

K O N T E K S T I Z V Ē L N E S  

L I E T O J U M P R O G R A M M A 

4. krustvārdu mīklas atrisinājums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
P P P P P P P P P P P P P P P 
A A A A Ā E I I I L O R R R R 
M P R S R L E K R A R I O O O 
A L O T L E E S Ā T T N G G T 
T A L K Ū  J E T E S T R R O 
V Š E A K  A L I   E A A K 
I I  S P   I S   R M M O 
R N  T R   S M   I M M L 
S A  Ī O    S   S A Ē S 
M J  T G         T  
A U  E R         Ā  
 M   A         J  
 S   M         S  
    M           
    A           
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Ieskaites testa atbildes 

1.  A B C  22. A B C

2.  A B C  23. A B C

3.  A B C  24. A B C

4.  A B C  25. A B C

5.  A B C  26. A B C

6.  A B C  27. A B C

7.  A B C  28. A B C

8.  A B C  29. A B C

9.  A B C  30. A B C

10.  A B C  31. A B C

11.  A B C  32. A B C

12.  A B C  33. A B C

13.  A B C  34. A B C

14.  A B C  35. A B C

15.  A B C  36. A B C

16.  A B C  37. A B C

17.  A B C  38. A B C

18.  A B C  39. A B C

19.  A B C  40. A B C

20.  A B C  41. A B C

21.   A B C      

 

 

Ieskaites testa vērtēšana 

Punkti 1 – 4 5– 8 9 – 13 14 – 18 19 – 23 24 – 28 29 – 32 33 – 37 38 – 39 40 – 41 
Balles 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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OPERĒTĀJSISTĒMA MICROSOFT WINDOWS 

Ieskaites testa atbildes 

1.  A B C  13. A B C 
2.  A B C  14. A B C 
3.  A B C  15. A B C 
4.  A B C  16. A B C 
5.  A B C  17. A B C 
6.  A B C  18. A B C 
7.  A B C  19. A B C 
8.  A B C  20. A B C 
9.  A B C  21. A B C 
10.  A B C  22. A B C 
11.  A B C  23. A B C 
12.  A B C  24. A B C 

Vērtēšanas kritēriji 
 

Punkti (24 – maksimālais 
punktu skaits) Vērtēšana (balles) 

Līdz 10 punktiem 3 (vāji) 
10-12 punkti 4 (gandrīz viduvēji) 
13-14 punkti 5 (viduvēji) 
15-16 punkti 6 (gandrīz labi) 
17-18 punkti 7 (labi) 
19-20 punkti 8 (ļoti labi) 
21-22 punkti 9 (teicami) 
23-24 punkti 10 (izcili) 
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PIELIKUMI 
 

Teksta aizvietošana 
 
Tekstu aizvietošanas komanda Replace jālieto, ja vienveidīgi jākoriģē kāds vārds trīs un 

vairākās vietās, piemēram, lai aizvietotu agrāko iestādes nosaukumu ar citu, pārstrādājot 
līgumus un citus lietvedības dokumentus.  
 
Visā dokumentā var veikt šādas darbības: 
* nomainīt konkrēta vārda formatējumu (fontus, izmērus utt.); 
* izmest visus attēlus ^g vai apmainīt tos pret buferī ievadīto tekstu ^c; 
* dokumentos, kas veidoti citos teksta redaktoros, kā arī citās versijās, apmainīt visus 

nepareizi (citādi) veidotos garos patskaņus un mīkstinātos līdzskaņus pret pareiziem (ja 
nav attiecīgās teksta konvertēšanas programmas); 

* sakārtot sliktā stilā uzrakstītu  dokumentu atbilstoši dokumentu veidošanas principiem; 
* attīrīt dokumentu no tukšām rindām, t.i., divus rindkopas beigu simbolus ^p^p aizvietot ar 

vienu ^p (tukšu rindu veido nospiežot taustiņu R); 
* aizvietot tabulāciju ar atstarpi, ja tā lietota nevietā; 
* izmest liekās atstarpes starp vārdiem, aizvietojot divas atstarpes ar vienu, to atkārto tik ilgi 

līdz dubultās atstarpes netiek atrastas; 
* atbrīvoties no liekiem rindkopas simboliem katras rindas beigās (tā dažkārt raksta 

iesācēji). Šim nolūkam var izmantot  arī komandu Format/AutoFormat. 
Šos speciālos simbolus meklējamo un aizvietojamo tekstu logos var rakstīt tieši: 
^p - rindkopas beigu simbols ¶ 
^t - tabulācijas simbols 
^~ - stingā defise 
^- - fakultatīvā defise 
^l - rindas mīkstais lauzums S+R 
^m - lapas beigu lauzums 
^n - dubultslejas sekcijas beigas 
Tikai meklēšanas lodziņā rakstāmi šādi speciālie simboli 
^? - jebkurš simbols ^d - lauks 
^$ - jebkurš burts ^f - zemsvītras atsauce (footnote) 
^# - jebkurš cipars ^g - grafika 
^w - atstarpes (TAB) ^s - stingā atstarpe 
^b - sekcijas beigas   
Tikai aizvietošanas lodziņam paredzēti šādi speciālie simboli 
^c - bufera saturs ^& - meklējamais teksts (papildināšanai) 
 


