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3. Tekstapstrāde padziļinātā līmenī (AM3) 
Microsoft Word 2003 

3.1 Rediģēšana 
3.1.1 Teksts 
3.1.1.1 Lietot teksta efektus: pārsvītrots, apakšraksts, augšraksts, ēnots. 

Izmanto komandu Format / Font. 

 
Lapiņas Font sadaļas Effects attiecīgās izvēles rūtiņas: 

• pārsvītrots – Striketrough; 

 
• apakšraksts – Subscript; 

 
• augšraksts – Superscript; 

 
• ēnots– Shadow (efekts labāk saskatāms liela izmēra burtiem). 
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Apakšraksta un augšraksta iegūšanai un atcelšanai var izmantot arī taustiņu kombinācijas: 

• apakšraksts – Subscript  +  + ; 

• augšraksts – Superscript  + ; 

3.1.1.2 Lietot animētos teksta efektus. 

Izmanto komandas Format / Font... lapiņu Text Effects. Efekti paredzēti skatīšanai ekrānā. 

 
3.1.1.3 Izmantot automātiskās teksta labošanas iespējas. 

Izmanto komandu Tools / AutoCorrect Options. 
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Lapiņā AutoCorrect var norādīt, piemēram, lai automātiski: 

• pārveidotu par lielajiem teikumu pirmos burtus (tos, kas seko pēc punkta, jautājuma un 
izsaukuma zīmēm) – Capitalize first letter of sentences. Pārveidošana notiek pēc vārda 
pabeigšanas, kad nospiež atstarpes vai pieturas zīmes taustiņu kā arī rindkopas pirmajiem 
vārdiem; 

 
• pārveidotu par lielajiem tabulas šūnu pirmos burtus – Capitalize first letter of table cells; 

• pārveidotu par lielajiem dienu nosaukumu pirmos burtus – Capitalize names of days; 

• izlabotu kļūdainu taustiņa  lietojumu – Correct accidental usage cAPS LOCK 

key. Automātiski izslēdzas arī taustiņš ; 

 
• veiktu automātisko teksta labošanu – Replace text as you type. Ko (Replace) ar ko 

(With) maina var redzēt apakšā izvietotajos sarakstos. 

Lai sarakstam pievienotu jaunus elementus, tos ievada tukšajos lodziņos, piemēram: 

 
Nospiež pogu Add. Turpmāk tekstā notiks automātiska aizvietošana, ja tā būs atļauta:   

 
Automātiskā pārveidošana notiek tūlīt pēc ievades un to var atcelt ar komandu Undo. Ja ir 
atzīmēta izvēles rūtiņa Show AutoCorrect buttons, var izmantot arī speciālo vietagu: 

 
Šajā komandkartē var arī apturēt attiecīgo automātisko pārveidošanu (Stop Auto...). 
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3.1.1.4 Lietot teksta automātiskās formatēšanas iespējas 

Izmanto komandu Tools / 
AutoCorrect Options.... 

Lapiņā AutoFormat izvēlas, ko un 
kā formatēt automātiski, piemēram: 

• automātiski noteikt un 
pielietot – Apply: 

o iebūvētos virsrakstu 
stilus – Buitl-in 
Headings styles. 
Piemēram, tekstam, 
kas ir ar lielākiem 
burtiem pielieto 
noteikta līmeņa stilu 
Heading;  

o sarakstu stilus – List styles. Piemēram, rindkopai, kura sākas ar kārtas numuru, 
tiek lietots numurēta saraksta stils; 

o aizzīmju stilus – Automatic bulleted lists. Piemēram, rindkopai, kura sākas ar 
kādu simbolu, šis simbols tiek izmantots kā aizzīme; 

o citus rindkopu stilus – Other paragraph styles.  

• aizstāt (Replace): 

o parastās pēdiņas aizstāt ar atšķirīgām atverošajām un aizverošajām – "Straiht 
quotes" with „smart quotes”; 

o anglisko kārtas numuru pārveidošana – Ordinals (1st) with superscript; 

o daļskaitļu (dažu) pārveidošana vienā rakstzīmē – Fractions (1/2) with fraction 
character (½ ); 

o divu secīgu domju zīmju pārveidošana vienā garākā – Hypens (--) with dash (–) ; 

o interneta un datortīkla adrešu pārveidošana par hipersaiti – Internet and network 
paths with hyperlinks.  

Automātiskā pārveidošana notiek tūlīt pēc 
ievades un to var atcelt ar komandu Undo vai 
arī speciālo vietagu. 

Automātisko pārveidošanu jau uzrakstītam 
tekstam ar veikt ar komandu Format / 
AutoFormat. 
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3.1.1.5 Izmantot automātiskās teksta ievadīšanas iespējas. 

Izmanto komandas Insert /AutoText... apakšizvēlnes, piemēram: 

 
Izvēlnes saturu var mainīt komandas Tools / Autocorrect Options lapiņā Autotext. 

  
Lai ievietotu jaunu elementu, to ievada lodziņā Enter AutoText entries here un nospiež pogu 
Add. No saraksta atlasīto elementu var izmest ar pogu Delete. 

Var lietot arī piedāvāto automātiskās teksta pabeigšanas līdzekli (atzīmēta izvēles rūtiņa Show 
AutoComplete suggestions), piemēram: 
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3.1.1.6 Izmantot teksta izkārtošanas iespējas. 

Jebkurā rakstlaukuma vietā ieklikšķināt un 
sākt ievadi. Novietojot peles rādītāju kādā 
tukšā vietā, tam ir īpaša forma: , ,  un 

, kas norāda uz paredzamo formatējumu. 
Attālums no pēdējās ievades vietas līdz 
jaunajai tiek aizpildīts ar tukšām rindkopām. 

Šis režīms darbojas, ja ir atzīmēta komandas 
Tools / Options lapiņas Edit izvēles rūtiņa 
Enable Click and Type. 

Sarakstā Default paragraph style var 
izvēlēties stilu, kāds būs jaunajai rindkopai.  

Kā attēls vai cits objekts ir novietots attiecībā 
pret tekstu, izvēlas komandas Format Picture 
(AutoShape, Object, u.c.) lapiņā Layout. 

 

Sadaļā Wrapping style izvēlas teksta un 
objekta savstarpējo izvietojumu: vienā līnijā ar 
tekstu (In line with text), taisnstūrveida 
laukums ap objektu (Square), applūst ap 
objektu, ja tam ir caurspīdīga apkārtne 
(Tight), zem teksta (Behind text) un virs 
teksta (In front of text). 

Sadaļā Horizontal alignment var redzēt un 
mainīt horizontālo novietojumu: pa kreisi 
(Left),  vidū (Center), pa labi (Right) un cita 
(Other). 

 
3.1.1.7 Mainīt teksta orientāciju. 

Lai mainītu teksta orientāciju tabulas šūnās 
vai teksta rāmīšos, izmanto komandu 
Format / Text Direction.  

 



 

Tekstapstrāde padziļinātā līmenī (AM3) Microsoft Word 2003 7

Lietojuma piemēri: 

 
3.1.1.8 Lietot pieejamās teksta izskata galerijas. 

Teksta mākslinieciskos uzrakstus veidošanas 
vedni var atvērt ar: 

• zīmēšanas rīkjoslas Drawing pogu 
Insert WordArt; 

• komandu Insert / Picture / WodrArt. 

Atveras logs, kurā izvēlas noformējuma veidu: 

 

 Nākamajā logā ievada tekstu un var izvēlēties fontu (Font), izmēru (Size) un stilu. 

 
Mākslinieciskā uzraksta noformēšanai var izmantot rīkjoslu Word Art pogas: 

 

• jauna objekta izveidošanai –  (Insert WordArt); 

• teksta rediģēšanas loga Edit WordArt Text atvēršanai – ; 
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• noformējuma veida loga WordArt 
Gallery atvēršanai –  (WordArt 
Gallery); 

• formatēšanas loga WordArt Gallery 
atvēršanai –  (Format WordArt); 

 

• teksta izvietojuma formas izvēlei –  (WordArt Shape); 

 

• vienāda augstuma burtu iegūšanai –  (WordArt Same Letters Heights); 

 

• burtu izvietojumam vertikāli iegūšanai –  (WordArt Vertical Text); 
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• teksta līdzināšanas veida izvēlei –  (WordArt Alignment): 
pa kreisi (Left Align), centrā (Center), pa labi (Right Align), 
pēc abām malām palielinot atstarpes starp vārdiem (Word 
Justify), pēc abām malām palielinot atstarpes starp rakstzīmēm 
(Letter Justify); pēc abām malām palielinot rakstzīmju 
platumu (Stretch Justify). Var izmantot tad, ja teksts izvietots 

vairākās rindkopās (ievadot lietots taustiņš ); 
 

 

 
• attāluma līdzināšanas starp rakstzīmēm 

–  (WordArt Character Spacing): 
ļoti mazs (Very Tight), mazs (Tight), 
parastais (Normal), liels (Loose), ļoti 
liels (Very Loose) un procentos no 
parastā (Custom). 

 

 

 
Māksliniecisko uzrakstu noformēšanai var izmantot zīmēšanas rīkjoslas Drawing pogas un 
izvēlnes. 
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3.1.2 Rindkopas 
3.1.2.1 Iekrāsot rindkopas 

Izmanto komandas Format / Borders and Shading lapiņu Shading: 

 
Lai iekrāsotu visu rindkopu, lodziņā Applay to jābūt izvēlētai rindkopai (Paragraph). (Piemēros 
attālums starp rindkopas rindām ir 1.5 line). 

 
Ja lodziņā Applay to ir izvēlēts teksts (Text) iekrāsots tiks tikai teksts. 

 
Iekrāsošanu noņem, izvēloties No Fill. 
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3.1.2.2 Pievienot rindkopai apmales. 

Izmanto komandu Format / Borders and Shading. 

Lapiņā Borders: 

• sadaļā Setting izvēlas 
ierāmējuma veidu; 

• sarakstā Style izvēlas 
līnijas veidu; 

• sarakstā Color izvēlas 
līnijas krāsu; 

• sarakstā With izvēlas 
līnijas biezumu; 

• ja sadaļā Setting izvēlas 
veidu Custom, sadaļā 
Preview var izvēlēties 
dažādu atsevišķu līniju 
noformējumu.  

 
Lai ierāmētu visu rindkopu, lodziņā Applay to jābūt izvēlētai rindkopai (Paragraph). (Piemēros 
attālums starp rindkopas rindām ir 1.5 line) 

 
Ja lodziņā Applay to ir izvēlēts teksts (Text) ierāmēts tiks tikai teksts. 
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3.1.2.3 Atļaut/aizliegt atraitņrindiņas un bāreņrindiņas veidošanos. 

Komandas Format / Paragraph lapiņā Line 
and Page Breaks jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai 
Winow / Orphan control. 

Ta nodrošina, ka rindkopai jaunā lappusē netiek 
pārnesta tikai pēdējā rindiņa vai atstāta tikai 
pirmā, tādējādi uzlabojot teksta izskatu un 
lasāmību. 

 
3.1.2.4 Izveidot jaunus rakstzīmju un rindkopu stilus. 
Lai atvērtu stilu uzdevumrūti, izmanto komandu Format / Styles and Formating. 

Lai izveidotu jaunu stilu, izmanto pogu New Style.... Dialoga logā New Style: 

   
• tekstlodziņā Name ievada jaunā stila nosaukumu; 

• sarakstā Styles type izvēlas, stila tipu: 

o rindkopa – Paragraph; 

o rakstzīme – Character; 

o tabula – Table; 
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o saraksts – List; 

• sarakstā Style based on: izvēlas stilu, kuru izmantot par 
pamatu jaunajam vai arī nevienu (no style); 

• ja veido jaunu rindkopas stilu, sarakstā Style based on: var 
izvēlēties stilu, kurš būs nākamajai rindkopai; 

• sadaļā Formatting izvēlas sila formatējumu ar pogām vai 
komandām, kuras satur izvēlne Format; 

• zem parauga lodziņa redzams stila apraksts.  
3.1.2.5 Modificēt esošos rakstzīmju un rindkopu stilus. 
Lai atvērtu stilu uzdevumrūti, izmanto komandu Format / Styles and Formating. 

Sarakstā Pick Formating to applay izvēlas modificējamo stilu un noklikšķina uz bultiņas pa labi 
no stila nosaukuma. 

Piedāvātajā sarakstā izvēlas Modify Style. 

  
Atveras logs Modify Style, kurā ir tādas pašas iespējas, kā logā New Style (sk. punktu 3.1.2.4). 

Ar izvēli Select All x Instance(s) var atlasīt visā dokumentā dotajā stilā noformēto tekstu. 
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Ar komandu Format / Reveral Formating var atvērt 
uzdevumrūti  Reveral Formating, kurā var apskatīt jebkura 
atlasītā teksta detalizētu formatējuma aprakstu. Ja nepieciešams 
veikt kādas izmaiņas formatējumā, uzdevumrūtī ar hipersaiti 
atver attiecīgo dialoga logu. 

Stilus var redzēt arī speciālā zonā, ja komandas Tools / Options 
lapiņas View lodziņā Style area width ir ierakstīta no 0 atšķirīga 
vērtība. 

Skatos Normal un Outline tad pa kreisi no teksta atrodas stilu zona, kurā pretī katrai rindkopai 
var redzēt tās stila nosaukumu. 
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3.1.2.6 Izmantot kontūrskata iespējas 

Kontūrskatu ieslēdz ar komandu View  / Outline. To izmanto darbam ar lieliem dokumentiem. 

 
Skatā automātiski atveras rīkjosla Outlining: 

 

• ar pogām  (Expand) un  (Collapse) vai simboliem  un  dokumentā, var atvērt 
vai aizvērt izvēlēto bloku (visu, kas ir līdz tāda paša līmeņa nākamajam virsrakstam); 

• ar pogām  (Move Up) un  (MoveDown) var pārvietot izvēlēto bloku, ja atlasīts 
virsraksts, par vienu tāda paša līmeņa vienību uz augšu vai leju; 

• ar pogām  (Promote) un  (Demote) var pārveidot izvēlēto rindkopu vai virsrakstu 
par vienu līmeni augstāku vai zemāku. Līmeni var redzēt lodziņā starp šīm pogām, 
piemēram, . Ar Body Text apzīmēts parasts teksts;  

• sarakstā Show Level var izvēlēties rādīt tikai virsrakstus līdz noteiktam līmenim, 
piemēram, ; 

• pogu  (Show First Line Only) izmanto, lai radītu / nerādītu tikai katras rindkopas 
pirmo rindiņu; 

• pogu  (Show Formatting) izmanto, lai radītu / nerādītu teksta formatējumu. 

Citas izmantošanas iespējas apskatītas punktā 3.2.1. 

3.1.3 Veidnes 
Jebkura jauna dokumenta pamatā ir veidne. Pēc 
noklusēšanas, programmu atverot vai veidojot jaunu 
dokumentu ar pogu New tā ir Normal.dot. Lai dokumenta 
pamatam izmantotu citu veidni, lieto komanda File / New. 

Veidnes (datnes formāts Document Template) parasti tiek 
saglabātas īpašā veidņu mapē Templates, piemēram: 

Veidnei ir no teksta dokumenta atšķirīga ikona – . 
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3.1.3.1 Mainīt veidnē teksta un objektu formatēšanas un izvietojuma iespējas. 

Lai atvērtu veidni labošanai, izmanto komandu File / Open. 

Lai vieglāk būtu atrast veidnes, vēlams sarakstā Files of type izvēlēties Document Templates.  

 
Veidnes rediģēšana, formatēšana un izdarīto izmaiņu saglabāšana ir tāda pat kā parastam 
dokumentam. 

3.1.3.2 Izveidot jaunu veidni, par pamatu ņemot kādu dokumentu vai citu veidni. 

Jaunu veidni var veidot vairākos veidos. 

Veidne no Normal.dot 

Tā kā veidni Normal.dot ir pamatā jauniem dokumentiem, kas 
izveidojas atverot programmu vai lietojot pogu  (New). 

Veidne no mapes Templates 

Ja veidne saglabāta mapē Templates, ar komandu File / New 
atver uzdevumrūti New Document. 

Tajā izvēlas On my computer.... Atveras dialoga logs 
Templates, kurā izvēlas pamata veidni un atzīmē radio pogu 
Template. 
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Veidne no citas mapes 

Lai atvērtu citu veidni, izmanto komandu File / Open. Lai vieglāk būtu atrast veidnes, vēlams 
sarakstā Files of type izvēlēties Document Templates.  

 
Veidnes saglabāšana 

Veidnes rediģēšana un formatēšana ir tāda pat kā parastam dokumentam. 

Lai saglabātu to kā jaunu veidni, izmanto 
komandu File / Save As, kuras dialoga loga 
sarakstā Files of type izvēlas Document 
Templates. Veidnes saglabāšanas vieta (Save 
in) automātiski nomainās uz mapi Template.  
Mapē Template saglabātās veidnes jaunu dokumentu veidošanai izvēlas ar komandu File / New 
atvertajā uzdevumrūtī New Document sadaļā Templates, izvēloties On my computer.... 
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Atveras dialoga logs Templates, kurā izvēlas pamata veidni. 

 
Ja veidne saglabāta citā vietā, sadaļā New izvēlas From existing document.... 

 
3.1.4 Kopīga rediģēšana 
Kopīgu rediģēšanu var veikt divējādi: 

• pievienojot komentārus (Comments); 

• veicot labojumus, kas ir vizuāli redzami (Track Changes). 

Izmanto komandas vai rīkjoslas Reviewing pogas. 

 
Ar rediģēšanu saistītos iestatījumus veic komandas Tools / Options  lapiņā TrackChanges: 

• sadaļā Markup izvēlas, kāda veidā izcelt labojumus un komentārus: 

o iesparausto tekstu (Insertions): neizcelt ((none)), tikai citā krāsā (Color only), 
treknrakstā (Bold), kursīvā (Italic), pasvītrot (Underline), pasvītrot ar dubultsvītru 
(Double underline), caursvītrot (Strikethrough); 
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o dzēsto tekstu (Insertions): neizcelt ((none)), tikai citā krāsā (Color only), 
treknrakstā (Bold), kursīvā (Italic), pasvītrot (Underline), pasvītrot ar dubultsvītru 
(Double underline), caursvītrot (Strikethrough), paslēpt (Hide), ^, #; 

o formatējumu (Insertions): neizcelt ((none)), tikai citā krāsā (Color only), 
treknrakstā (Bold), kursīvā (Italic), pasvītrot (Underline), pasvītrot ar dubultsvītru 
(Double underline), caursvītrot (Strikethrough); 

o labojumus rādīt (Changed lines): neizcelt ((none)), kreisajā  malā (Left border), 
labajā  malā (Right border), ārmalā (Outside border); 

o krāsās (Color) automātiski katram rediģētājam ir atšķirīgas (By author), taču var 
izvēlēties arī konkrētu krāsu katram rediģēšanas veidam.  

 
• sadaļā Balloons izvēlas, kur radīt komentāru un labojumu rāmīšus (balonus); 

o balonus rādīt Print un Web skatos (Use Balloons (Print and Web Layout)): 
vienmēr (Always), nerādīt (Never), tikai komentāriem un formatējumam (Only 
for comments/formatting); 

o ieteicamais platums (Preferred width) un mērvienības (Measure in): centimetros 
(Centimeters) vai procentos no lapas platuma (Percents); 

o novietojuma mala (Margin): kreisā  (Left), labā  (Right); 

o izvēles rūtiņā Show lines connecting to text izvēlas, vai rādīt savienotājlīnijas. 
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• sadaļā Printing sarakstā Paper orientation izvēlas, lapas orientāciju izdrukājot ar 
baloniem: automātisko (Auto), saglabāt noteikto (Preserve), ainavorientētu (Force 
Landscape). 

3.1.4.1 Pievienot vai noņemt tekstā komentārus. 

Komentāru pirevienošanai izmanto komandu Insert / Comment vai pogu  (Insert 
Comment). 

Pēc nosaukuma Comment iekavās norādīti rediģētāja iniciāļi un komentāra kārtas numurs, aiz 
kura ievada komentāra tekstu. 

 
Komentāru var attiecināt uz atlasīto tekstu (pirmais komentārs) vai teksta kursora atrašanās vietu 
(otrais komentārs). 

Komentāru dzēš, izmantojot konteksta komandkartes komandu Delete Comment vai rīkjoslas 
Reviewing pogas  (Reject Change) komandu Reject Change / Delete Comment. 

 
Visu komentāru dzēšanai dokumentā izmanto komandu Delete All Comments in Document. 

3.1.4.2 Rediģēt komentārus. 

Ja ir atvērts dokuments ar labojumiem, parasti katra rediģētāja komentāri redzami citā krāsā. 
Komentārus labo, ieklikšķinot attiecīgajā komentārā.  

3.1.4.3 Izmantot dokumentā izdarīto izmaiņu rādīšanas/nerādīšanas iespējas. 

Rediģēšanas izmaiņu fiksēšanu aktivizē ar komandu Tools / Track Changes. Turpmāk visas 
veiktās izmaiņas tiks īpaši atzīmētas. Dzēstais teksts redzams līdzīgos rāmīšos kā komentāri, bet 
pievienotais teksts rediģētāja krāsā (sk. punktu 3.1.4). 

Izdarītās izmaiņas var apskatīt vairākos skatos, kurus izvēlas rīkjoslas Reviewing sarakstā pa 
kreisi no izvēlnes Show: 
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• izlabotais (gala) variants ar izceltiem labojumiem – Final Showing Markup; 

 
• izlabotais (gala) variants – Final; 

 
• sākumvariants (oriģināls) ar izceltiem labojumiem – Original Showing Markup; 

 
• sākumvariants (oriģināls) – Original. 

 
Izvēlnē Show var izvēlēties skatā rādāmos elementus: 

• laboto vaiantu (Final); 

• sākumvariantu (Original); 

• komentārus (Comments); 

• iesparudumus un dzēsto (Insertions 
and Deletions); 

• formatējumu (Formatting); 

• atlasīt, kuru labotāju izmaiņas rādīt 
(Reviewers): visu (All Reviewers) vai 
atzīmēt konkrētus; 

• rādīt/nerādīt labojumu paneli 
(Reviewing Pane);  

• veikt komentāru un labojumu iestatījumus – Options (sk. punktu 3.1.4). 

Ar pogu  (Reviewing Pane) var atvērt veikto izmaiņu paneli, kurā var redzēt izmaiņas un 
komentārus galvenajā dokumentā (Main document changes and comments),  kā arī izmaiņas 
citos elementos, piemēram, galvenē un kājenē (Header and footer changes), teksta rāmīšos 
(Text Box changes), vērēs (Footnote changes). 
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Par katru komentāru vai labojumu ir redzams tā veids, autors, datums un laiks. 

 
3.1.4.4 Apstiprināt vai atcelt dokumentā veiktās izmaiņas. 

Lai apstiprinātu izmaiņas, izmanto rīkjoslas Reviewing pogas  (Accept Change) komandas: 

• atlasīto izmaiņu – Accept Change; 

• tikai redzamās – Accept All Changes 
Shown; 

• visas – Accept All Changes in 
Document. 

 

Lai atceltu izmaiņas,  izmanto rīkjoslas 
Reviewing pogas  (Reject Change) 
komandas: 

• atlasīto izmaiņu – Reject Change / 
Delete Comment; 

• tikai redzamās (atkarīgs no izvēlētā 
skata) – Delete All Changes Shown; 

• visas – komandu Delete All Changes in 
Document. 
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3.2 Dokumenta izkārtojums (makets) 
3.2.1 Pamatdokumenti (vedējdokumenti) 
Izmanto kontūrskatu, kuru ieslēdz ar komandu View  / Outline. To var izmantot, lai organizētu 
darbu ar lieliem dokumentiem. Skatā automātiski atveras rīkjosla Outlining. 

 
Citas iespējas skatītas punktā 3.1.2.6. 

3.2.1.1 Izveidot jaunu pamatdokumentu (vedējdokumentu). 

Pamatdokumenta skats ir paredzēts darbam ar lieliem dokumentiem. To ieslēdz ar rīkjoslas 
Outlining pogu  (Master Document View). Lai veidotu kopīgu satura rādītāju, izdrukātu vai 
noformētu vairākus neatkarīgus dokumentus kā vienu veselu, veido pamatdokumentu. Ar 
apakšdokumentiem var strādāt neatkarīgi, taču katrs no tiem ir piederīgs pamatdokumentam. 

Apakšdokumentus var veidot no pamatdokumenta, kā arī apvienojot jau esošus dokumentus. 

Ieteicams visus šos dokumentus glabāt vienā mapē. 

Lai izveidotu jaunu galveno dokumentu, skatā Outline: 

• izveido jaunu vai par pamatu ņem jau esošu dokumentu; 

• ievada katra apakšdokumenta virsrakstu un ar taustiņu  pāriet jaunā rindā; 

• noformē virsrakstus, izmantojot atbilstoša līmeņa virsrakstu (Heading) stilus. 

 
3.2.1.2 Izveidot apakšdokumentu, kas balstītos uz pamatdokumentā (vedējdokumentā) 
lietotajiem virsrakstu stiliem. 

Lai izveidotu jaunu apakšdokumentu no pamatdokumenta teksta: 

• atlasa tekstu, sākot no virsraksta; 
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• izmanto pogu  (Create Subdocument). Pirms un pēc apakšdokumentiem automātiski 
tiek ievietots sekcijas pārtraukums (sk. punktu 3.2.3). 

 
Ja poga  (Create Subdocument) nav aktīva, tā var kļūt izmantojama pēc pogas  (Expand 
Subdocuments) nospiešanas. 

Saglabājot pamatdokumentu, automātiski tiek izveidotas apakšdokumentu datnes, par nosaukumu 
izmantojot apakšdokumenta virsrakstu. 

 
Izveidotos apakšdokumentus nav ieteicams dzēst vai pārvietot, pirms tie nav izmesti no 
pamatdokumenta. Apakšdokumentu pārsaukšanu jāveic tikai pamatdokumentā. 

Ja apakšdokumentam vēlas mainīt nosaukumu: 

• turot nospiestu taustiņu , noklikšķina uz dokumenta saites; 

• izmanto komandu File / SaveAs un ievada jauno nosaukumu; 

• atgriežas pamatdokumentā un ar komandu File / Close aizver apakšdokumentu. 

Darbam ar apakšdokumentiem vēl var izmantot šādas pogas: 

•  (Merge Subdocument) vairākus apakšdokumentus apvienot vienā; 

•  (Split Subdocument) vienu apakšdokumentu sadalīt vairākos; 

•  (Lock Document)  aizslēgt / atslēgt dokumentu, kamēr apakšdokumentu vēlas labot 
pamatdokumentā vai tas ir atvērts labošanai;   

•  (Collapse Subdocuments) paslēpt apakšdokumentus; 

•  (Expand Subdocuments) parādīt apakšdokumentus; 

•  (Remove Subdocument) apakšdokumenta saturu iekļaut pamatdokumenta sastāvā. 
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3.2.1.3 Pievienot vai dzēst apakšdokumentu. 

Lai pievienotu pamatdokumentam eksistējošu apakšdokumentu: 

• skatā Outline atver pamatdokumentu; 

• vietā, kur vēlas iespraust apakšdokumentu, izveido tukšu rindkopu un novieto tajā teksta 
kursoru; 

 

• ar pogu  (Insert Subdocument) atver logu Insert Subdocument, kas līdzīgs Open 
dialoga logam. Tajā izvēlas vajadzīgo dokumentu un nospiež pogu Open.  

 
Lai izņemtu apakšdokumentu: 

• noklikšķina uz apakšdokumenta ikonas , kas atrodas ap apakšdokumenta tekstu apvilktā 
pelekā rāmīša kreisajā augšējā stūrī; 

• nospiež taustiņu . 

 
Pēc izmešanas no pamatdokumenta apakšdokumenta datne saglabājas. 
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3.2.2 Satura rādītājs 
3.2.2.1 Izveidot satura rādītāju. 

Lai veidotu satura rādītaju, katra līmeņa nodaļu virsraksti jānoformē, lietojot vienu stilu. Parasti 
izmanto iebūvētos stilus Heading1, ..., Heading9. Stilu veidošana un modificēšana apskatīta 
punktos 3.1.2.4 un 3.1.2.5. 

 
Lai izveidotu satura rādītaju, izvēlas vietu, kur to ievietot un izmanto komandu Insert / 
Reference / Table of Contents. 

 
Šajā logā var izvēlēties: 

• līdz kuram virsrakstu līmenim tos iekļaut satura rādītājā (Show levels); 

• satura rādītāja noformējuma veidu (Formats); 

• vai rādīt lappušu numurus (Show page numbers); 
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• vai lappušu numuri jānovieto lappuses labajā malā (Right align page numbers); 

• kā aizpildīt attālumu no virsraksta teksta beigām līdz lappuses numuram (Tab leader). 

 
Ja virsrakstu noformējumam nav izmantoti stili 
Heading, tad, lai tos iekļautu satura rādītājā ar 
pogu Options atver satura rādītāja iestatījumu 
logu. 

Sarakstā Available styles redzami dokumentā 
izmantoti tie rindkopu stili, kuriem ir piešķirti 
nosaukumi. Virsrakstu stiliem kuri, tiks iekļauti 
satura rādītājā pa kreisi no nosaukuma redzams 
ķeksītis, bet sarakstā TOC level – virsraksta 
līmenis. Ja kādu stilu vēlas izmantot kā 
virsraksta stilu, sarakstā TOC level ievada 
virsraksta līmeni, bet ja izņemt, to izdzēš. 

 
 

3.2.2.2 Atjaunināt un rediģēt satura rādītāju. 

Pēc izmaiņu izdarīšanas tekstā, automātiska lappušu numerācija un jaunu virsrakstu pievienošana 
vai to izmešana nenotiek. Lai atjauninātu satura rādītāju, var izmantot: 

• konteksta komandkartes komandu Update Field; 
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• taustiņu ; 

• rīkjoslas Outline pogu Update TOC. 

Pēc komandas aktivizēšanas, atveras vaicājuma 
logs, kurā izvēlas atjaunināšanas veidu: 

• tikai lappušu numurus – Update page 
numbers only; 

• visu satura rādītāju – Update entire 
table. 

 
Atjaunināt tikai lappušu numurus parasti izvēlas tad, ja pašā satura rādītajā veiktas kādas teksta 
vai noformējuma izmaiņas, kuras nevēlas zaudēt. 

3.2.2.3 Lietot satura rādītāja formatēšanas iespējas. 

Lai noformētu satura rādītāju, var rīkoties divējādi: 

• atlasīt tekstu satura rādītājā un to 
noformēt; 

• modificēt satura rādītāja stilus. 

Lai modificētu satura rādītāja stilus: 

• ar komandu Insert / Reference / Table 
of Contents atver satura rādītāja 
veidošanas logu; 

• ar pogu Modify... atver satura rādītāja 
stilu modificēšanas logu. Stilu 
nosaukumu numuri atbilst attiecīgā 
līmeņa virsrakstu numuriem; 

• izvēlas maināmo stilu. Tā noformējuma 
apraksts un izskats redzams parauga 
lodziņā Preview; 

• ar pogu Modify atver izvēlētā stila 
modificēšanas lodziņu (skatīt punktu 
3.1.2.5). 

 

3.2.3 Sekcijas 
Sekcijas tiek veidotas automātiski, piemēram, lappusēm ar atšķirīgu orientāciju, teksta 
apgabaliem, kuri sadalīti slejās; 

Lietotājs pats var sadalīt atsevišķas dokumenta nodaļas sekcijās, lai, piemēram, veidotu atšķirīgu 
kājenes un/vai galvenes saturu.  
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3.2.3.1 Izveidot dokumentā sekcijas. 

Sadaļu, līdzīgi kā lappuses pārtraukumu, veido ar 
komandu Insert / Break, kurā precizē kur jāatrodas 
jaunajai sekcijai: 

• nākamajā lappusē – Next page; 

• tajā pat lappusē – Continuous; 

• jaunā pāra lappusē – Even page; 

• jaunā nepāra lappusē – Odd page. 

 
 

3.2.3.2 Izdzēst dokumentā sekciju robežas 

Lai redzētu vietas, kur veidotas sekcijas, izmanto standartrīku joslas pogu  (Show / Hide ¶).  

 

Lai dzēstu sadaļas pārtaukumu, to atlasa un nospiež taustiņu . 

3.2.4 Slejas 
Teksta sadalīšanu slejās parasti izmanto preses izdevumiem, bukletiem un citiem līdzīgiem 
dokumentiem. 
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3.2.4.1 Izveidot vairākas slejas. 

Lai izveidotu slejas: 

• atlasa slejās dalāmo tekstu; 

• ar komandu Format / Columns atver 
logu Columns; 

• sadaļā Presets izvēlas sadalījuma veidu 
ar ikonām vai vajadzīgo skaitu ievada 
lodziņā Number of columns. 

• ja kolonnas vienu no otras vēlas atdalīt 
ar līniju, atzīmē izvēles rūtiņu Line 
between; 

 
• slejās teksts parasti tiek sadalīts proporcionāli. Ja vēlas veidot dažāda platuma slejas, atceļ 

izvēles rūtiņu Equal column width un sadaļā Width and Spacing izvēlas katras slejas 
platumu un attālumu līdz nākamajai slejai. 

 
3.2.4.2 Rediģēt esošo sleju izkārtojumu. 

Lai izmainītu sleju izvietojumu, atlasa slejas un komandas Format / Columns dialoga loga sadaļā 
Presets izvēlas sadalījuma veidu ar ikonām vai ievada lodziņā Number of columns. 
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3.2.4.3 Rediģēt sleju platumu un atstarpes starp tām. 

Lai rediģētu sleju platumu un atstarpes starp 
tām, atlasa slejas un izmanto komandu Format 
/ Columns. 

Ja vēlas veidot dažāda platuma sejas, atceļ 
izvēles rūtiņu Equal column width un sadaļā 
Width and Spacing izvēlas sleju (Col #), 
norādā tās platumu (Width) un attālumu līdz 
nākamajai slejai (Spacing). 

 

 
3.2.4.4 Iespraust slejas pārtraukumu. 

Ja teksts slejās nav sadalījies, tā kā vajadzīgs, izvēlas jauno slejas sākuma vietu.  

 
 Slejas pārtraukumu iesprauž, komandas Insert / Break logā izvēloties Column Break. 

 
Ja slejas pārtaukums ir iesprausts rindkopas sākumā, tad arī izmantojot standartrīku joslas pogu 

 (Show / Hide ¶) to nevar redzēt. 

2.4.5 Dzēst slejas pārtraukumu. 

Lai dzēstu slejas pātraukumu, nostājas vietā, kur tas ievietots un nospiež taustiņu . 
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3.3 Dokumenta struktūra 
3.3.1  Norādes 
3.3.1.1 Izveidot un dzēst gramatzīmi. 

Grāmatzīmes veido tekstā vietās, uz kuram vēlāk paredzets veidot krustatsauces. Grāmatzīmes 
izveidošanai izmanto komandu Insert / Bookmarks. 

Grāmatzīmes nosaukumu ievada tekstlodziņā 
Bookmark name un nospiež pogu Add. 

Zemāk redzamajā sarakstā ir apkopotas agrāk 
izveidotās grāmatzīmes. Šajā sarakstā tiek 
iekļauti arī formu lauku nosaukumi (sk. punktu 
3.4.2.1). 

Sarakstu var sakārtot pēc alfabēta (Name) vai 
atrašanās vietas dokumentā (Location). 

Lai dzēstu nevajadzīgu grāmatzīmi, to atlasa un 
nospiež pogu Delete. 

Šo logu var izmantot arī, lai pārvietotos 
dokumententa uz vietu, kur atrodas atlasītā 
grāmatzīme (poga Go To).  
3.3.1.2 Izveidot un rediģēt priekšmetu rādītāju. 

Priekšmetu rādītāju veido, lai izdrukātā dokumentā vieglāk varētu atrast vietas, kur minēti 
nozīmīgi termini un jēdzieni (atslēgas vārdi). Priekšmetu rādītājs satur pēc alfabēta sakārtotu 
atslēgas vārdu sarakstu. 

Pirms izveidot sarakstu, alslēgas vārdi tekstā ir jāatzīmē. Lai to izdarītu: 

• tekstā atlasa atslēgas vārdu; 

• komandas Insert / Reference / 
Index and Tables lapiņā  Index 
nospiež pogu Mark Entry...; 

Logā Mark Index Entry var: 

• tekstlodziņā Main entry labot 
atslēgas vārdu. Šāda labošana var 
būt īpaši nepieciešama latviešu 
valodai, lai ar vienādu atslēgas 
vārdu atzīmētu vārdus locījumos; 

• ja izvēlētais atslēgas vārds ir 
pakārtots citam, galveno ievada 
lodziņā Main Entry, bet pakļauto 
(apakšnosaukumu) lodziņā 
Subentry. Tādā veidā var veidot 
vairāklīmeņu sarakstus; 
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• sadaļā Options izvēlas atsauces veidu: 

o Cross-reference – veidot mijnorādi (sk. punktu 3.3.1.3) uz citu atslēgas vārdu, 
kuru norāda blakus esošajā lodziņā. Vārds See nozīmē skatīt, ja nepieciešams tā 
vietā var ievadīt citu tekstu; 

o Current page – uz lappuses numuru; 

o Page range – lappušu diapazonu, kuru robežu izvēlas grāmatzīmju sarakstā 
Bookmark (sk. punktu 3.3.1.1); 

• ar pogu Mark atzīmē tikai atlasīto tekstu; 

• ar pogu Mark all atlasīto atslēgas vārdu atzīmē visā dokumenta tekstā; 

• sadaļā Page number format var izvēlēties, kā formatēt lappušu numurus: treknrakstā 
(Bold) un / vai kursīvā (Italic). 

Logu var atstāt atvērtu, lai atlasītu un atzīmētu nākamos atslēgas vārdus. 

Pēc pirmā atslēgas vārda atzīmēšanas automātiski aktivizējas neredzamo simbolu rādīšanas 
režīms un tekstā figūriekavās ir redzami atslēgas vārdi. 

 
Kad visi vajadzīgie vārdi atzīmēti, var veidot priekšmetu rādītāju. Izmanto to pašu komandu 
Insert / Reference / Index and Tables. 

Logā Index and Tables var: 

• sarakstā Columns izvēlēties, cik slejās veidot rādītāju; 

• sarakstā Language izvēlēties valodu, lai atslēgas vārdi tiktu sakārtoti pēc attiecīgās 
valodas alfabēta; 
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• sarakstā Formats izvēlēties 
rādītāja noformējuma veidu; 
ja lappušu numurus, līdzīgi 
kā satura rādītājā, vēlas 
novietot labajā malā, atzīmē 
izvēles rūtiņu Right align 
page numbers; 

• ja lappušu numuri novietoti 
labajā malā, tad sarakstā 
Tab leader var izvēlēties 
simbolu, ar ko aizpildīt 
attālumu no teksta līdz 
lappuses numuram. 

Kad vajadzīgās izvēles veiktas, nospiež pogu OK. 

 
Priekšmetu radītaju atjaunina tāpat kā satura rādītāju (sk. punktu 3.2.2.2). 

3.3.1.3 Prast izveidot un dzēst mijnorādi. 

Mijnorādi lieto tad, ja jāatsaucas, piemēram, uz noteiktu visrsrakstu, attēlu vai uz jebkuru vietu 
tekstā, kura pirms tam atzīmēta ar grāmatzīmi (sk. punktu 3.3.1.1). 

Lai izveidotu mijnorādi, lieto komandu Insert / 
Reference / Cross-Reference.  

Atveras logs Cross-reference, kurā: 

• sarakstā Reference type izvēlas objektu uz kuru 
norādīt; 

• loga apakšējās daļas sarakstā kļūst redzami visi 
izvēlētā tipa objekti dokumentā; 

• sarakstā Insert reference style izvēlas norādes 
saturu. Arī  šī saraksta saturs ir atkarīgs no  

• norādes tipa. Tā, piemēram, ja pēc nosaukuma seko text, tad tiks iekļauts attiecīga objekta 
nosaukums, ja page number – lappuses numurs, kurā šis objekts atrodas. 

Logu var atstāt atvērtu, un turpināt norāžu ievietošanu. 
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3.3.2. Lauku kodi 
Lauki ir objekti, kurus piedāva iespraust pati programma. Parasti, pēc noklikšķināšanas uz lauka, 
tas iekrāsojas pelēkā krāsā.  

3.3.2.1  Iespraust lauku. 

Daļa šādu iespraužamo lauku jau ir apskatīta iepriekš, piemēram, satura (sk. punktu 3.2.2.1) un 
priekšmetu (sk. punktu 3.3.1.2) rādītāji. 

Ievietojamos laukus var izvēlēties komandas Insert / Field logā: 

• sarakstā Field names 
redzami visi 
iespraužamo lauku 
nosaukumi; 

• ja vēlas lauku sarakstu 
sašaurināt, sarakstā 
Categories var 
izvēlēties lauku grupu; 

• kad lauks atlasīts, loga 
labajā pusē atveras 
sadaļas, kurās var mainīt 
dažādus izvēlētā lauka 
iestatījumus, piemēram, 
noformējumu. 

3.3.2.2 Rediģēt un atjaunināt lauka saturu. 

Ja vēlas mainīt lauka iestatījumus, izmanto dialoga logu Field (sk. punktu 3.3.2.1), kuru atver ar 
konteksta komandkartes komandu Edit Field. 

 
Lauku saturs parasti automatiski atjauninās pēc dokumenta atvēršanas vai pirms drukāšanas. 



 

Tekstapstrāde padziļinātā līmenī (AM3) Microsoft Word 2003 36

Ja nepieciešams atjaunināt viena lauka saturu, to atlasa, bet ja visu lauku – atlasa  dokumentu. 

Atjaunināšanai var izmantot konteksta komandkartes komandu Update Field vai taustiņu . 
Atjaunināšanas komanda var pieprasīt arī kādu papildinformāciju, kas ir atkarīga no lauka veida. 

3.3.2.3 Aizslēgt un atslēgt lauku. 

Lauka aizslēgšanu veic, lai nepieļautu automātisku lauka saturu atjaunināšanu. Aizslēgtam 
laukam ir neaktīva komanda Update Field (sk. punktu 3.3.2.2). 

Lai aizslēgtu atlasīto lauku, izmanto taustiņu kombināciju + .  

Lai atslēgtu atlasīto lauku, izmanto taustiņu kombināciju  +  + . 

3.3.2.4  Dzēst lauku. 

Lai dzēstu lauku, to atlasa un nospiež taustiņu . 

3.3.3 Vēres/beigu vēres 
 

3.3.3.1 Izveidot un izdzēst vēres un beigu 
vēres. 

Vēres izmanto, lai tekstam pievienotu dažāda 
veida paskaidrojumus, piemēram, svešvārdu 
tulkojumus, autora piezīmes utml. 

Lai izveidotu vēri, teksta kursoru novieto aiz 
skaidrojamā teksta un izmanto komandu Insert 
/ Reference / Footnote. 

Veidojot pirmo vēri dokumentā sadaļā 
Location jānorāda vēres veids: lapppuses 
apakšā (Footnotes) vai dokumenta beigās 
(Endnotes). 

Ja izvēlas vēres, blakus esošajā sarakstā var 
izvēleties arī novietojuma veidu: lappuses 
apakšā – Bottom of page vai tūlīt pēc teksta – 
Below text.  

Ja izvēlas beigu vēres, blakus esošajā sarakstā var izvēleties arī novietojuma veidu: sekcijas 
beigās – End of section vai dokumenta beigās – End of document. 

Izmantojot pogu Convert, var veikt šādus 
pārveidojumus: 

• pārveidot visas vēres par beigu vērēm 
(Convert all footnotes to endnotes); 

• pārveidot visas beigu vēres par vērēm 
(Convert all endnotes to footnotes);  
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• pārveidot visas beigu vēres par vērēm un visas vēres par beigu vērēm (Swap footnotes 
and endnotes); 

Sadaļā Format, izvēlas vēru numerācijas iestatījumus: 

• sarakstā Number format 
var mainīt numerācijas 
veidu; 

• ja nevēlas vēres numurēt, 
vēres apzīmēšanai var 
izmantot jebkuru 
rakstzīmi, kuru ievada 
tekstlodziņā Custom 
mark vai izvēlas pogas 
Symbol dialoga logā; 

• ja vēres numurē, lodziņā 
Start at var izvēlēties 
pirmās vēres numuru; 

• ja vēres numurē, lodziņā Numbering – kā numurēt: 

o Continous – nepārtrauktu visā dokumentā; 

o Restart each section – atsākt no jauna katra sekcijā; 

o Restart each page – atsākt no jauna katra lappusē. 

Pēc pogas Insert nospiešanas, vietā, kur atradies teksta kursors augšrakstā tiek ievietots vēres 
numurs vai izvēlētā rakstzīme simbols. Vēres teksta ievadīšanai, kursors pārvietojas lappuses 
apakšā vai dokumenta beigās rindā, kura iesākas ar vēres apzīmējumu. 

 
Novietojot peles rādītāju uz vēres simbola, blakus lodziņā ir redzams tās saturs. 
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3.3.3.2 Rediģēt vēres. 

Lai rediģētu vēri, ieklikšķina tās laukā un veic nepieciešamās izmaiņas. 

3.3.3.3 Rediģēt vēru un beigu vēres formātu un novietojumu. 

Vēres formātu un novietojumu maina turpat, kur vēri veido – komandas Insert / Reference / 
Footnote logā (sk. punktu 3.3.3.1).   

3.3.4 Dokumenta drošība 
3.3.4.1 Prast aizsargāt dokumentu ar paroli. 

Paroli, kura dokumenta atvēršanas brīdī tiks pieprasīta, var norādīt: 

• komandas Tools / Options loga lapiņas Security lodziņā Password to Open; 

• saglabāšanas komandas File / SaveAs loga izvēlnes Tools komandas Security lodziņā 
Password to Open. 

 
Izmantojot pogu Advanced, var izvēlēties paroles šifrēšanas metodi. 

Pēc pogas OK nospiešanas, uz ekrāna atveras 
paroles salīdzināšanas logs Confirm 
Password, kurā parole salīdzināšanai ir 
jāievada atkārtoti. 

Abos lodziņos ievadīto rakstzīmju vietā ir 
redzami punkti.  
Pirms atveras ar paroli aizsargāts dokuments, 
uz ekrāna tiek izvadīts paroles ievadīšanas logs 
Password. 

 
3.3.4.2 Prast atcelt dokumenta aizsardzību ar paroli. 

Dokumentam uzlikto paroli atceļ to izdzēšot vienā no veidiem: 

• komandas Tools / Options loga lapiņas Security lodziņā Password to Open; 

• saglabāšanas komandas File / SaveAs loga izvēlnes Tools komandas Security lodziņā 
Password to Open. 
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3.4 Dokumenta elementi 
3.4.1 Tabulas 
Darbam ar tabulām ērti izmantot tabulu rīkjoslu Tables and Borders. 

 
3.4.1.1 Izmantot tabulas šūnu sapludināšanas un sadalīšanas iespējas. 

Lai sapludinātu (apvienotu) šūnas, tās atlasa un izmanto komandu Table / Merge / Cells vai 
tabulu rīkjoslas pogu  (Merge Cells). Ja tabulas šūnās ir teksts, tas tiek apvienots. 

 
Lai sadalītu šūnu, to atlasa un izmanto 
komandu Table / Split / Cells vai tabulu 
rīkjoslas pogu  (Split Cells). Atveras logs 
Split Cells, kurā izvēlas kā sadalīt, norādot 
kolonnu (Number of columns) un rindu 
(Number of rows) skaitu. 

  

 
Sadalīt var arī vairākas atlasītās šūnas. Tādā gadījumā ir nozīme izvēles rūtiņai Merge cells 
before split: 

• ar atzīmētu; 

 
• ar neatzīmētu. 
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3.4.1.2 Pārveidot tabulētu tekstu par tabulu. 

Lai pārveidotu tabulētu tekstu par tabulu, lieto komandu Table / Convert / Text to table. Atveras 
logs Convert Text to table, kurā pirms pārveidošanas var veikt papildus iestatījumus sarežģītākai 
pārveidošanai: 

• sadaļā Table size var norādīt tabulas izmērus: 
kolonnu (Number of columns) un / vai rindu 
(Number of rows) skaitu; 

• sadaļā AutoFit behavior var norādīt kolonnu 
platuma veidošanas principu: norādītā platuma 
(Fixed column width), atkarība no šūnu 
satura (AutoFit to contents), atkarība no loga 
paltuma (AutoFit to window) kā arī ar pogu 
AutoFormat izvēlēties tabulas kādu 
automātisko formatējumu; 

• sadaļā Separate text at izvēlēties citu 
atdalīšanas veidu, ja teksts nav tabulēts 
(Tabs): rindkopa (Paragraphs), semikols 
(Semicolons) vai citu norādīto (Other). 

Ja vēlas pārveidot visu atlasīto tekstu, kas ir tabulēts, var uzreiz spiest pogu OK. 

 
3.4.1.3 Sakārtot tabulā skaitlisku vai tekstuālu informāciju augošā vai dilstošā secībā. 

Tabulas rindu sakārtošanai pēc izvēlēto kolonnu satura augošā vai dilstošā secībā izmanto 
komandu Table / Sort.  

 

Kārtošanu var veikt līdz trim līmeņiem – ja 
vērtības pirmajā līmenī sakrīt (sadaļa Sort by), 
tad sakārto pēc otrā līmeņa, ja sakrīt arī tās, 
salīdzina pēc trešā (sadaļas Then by). 

Katrā no šīm sadaļām: 

• kreisajā lodziņā izvēlas kolonnu, pēc 
kuras kārtot; 

• sarakstā Type izvēlas kārtojamo datu 
tipu: teksts (Text), skaitļi (Number) 
vai datums (Date); 

• kārtošanas secību: augoša (Ascending) 
vai dilstoša (Descending); 
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Lai kārtošanā netiktu iekļauta virsraksta rinda, atzīmē No Header Row.  

 
Vienkāršākai sakārtošanai var atlasīt kolonnu, pēc kuras kārtot un izmantot tabulu rīkjoslas pogas 

 (Sort Ascending) un  (Sort Descending). 

3.4.1.4 Veikt aprēķinus ar tabulas skaitļiem. 

Arī teksta tabulās var veikt aprēķinus, izmantojot MS 
Excel līdzīgas formulas. Tā kā ievietotās formulas ir 
lauki, to saturu pēc izmaiņu izdarīšanas tabulā ir 
nepieciešams atjaunināt (sk. punktu 3.3.2.2) 

Lai ievietotu formulas komandas Insert / Field logā 
nospiež pogu Formula. 

Lodziņā Formula jau tiek piedāvāta formula – šajā 
gadījumā summēt virs formulas šūnas esošo šūnu 
vērtības. Ja nepieciešams, ievada citu formulu. 
Formulai obligāti jāsākas ar vienādības zīmi. 

Lodziņā Number format līdzīgi kā MS Excel var izvēlēties skaitļu formātus. 

 
Ja nepieciešams veikt sarežģītākus aprēķinus, ieteicams izmantot iegultas MS Excel tabulas (sk. 
punktu 3.4.4). 

3.4.2. Formas 
3.4.2.1 Izveidot un rediģēt formu. 

Darbam ar formām izmanto formu rīkjoslu Forms. 

 
3.4.2.2 Lietot formas laukus: teksta lauks, izvēles rūtiņa, nolaižamais saraksts. 

Formās var izmantot trīs veidu laukus: 

• ar pogu  (Text Form Field) ievietot teksta laukus, kuros var ievadīt tekstu, skaitļus un 
datumus; 

• ar pogu  (Check Box Form Field) var ievietot izvēles rūtiņas; 
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• ar pogu  (Drop-Down Form 
Field) var ievietot nolaižamo 
sarakstu. Saraksta vērtības ievada 
logā Properties, kuru var atvērt ar 
dubultklikšķi uz lauka vai, 
izmantojot pogu  (Form Field 
Options). 

 

Saraksta vērtības ievada 
tekstlodziņā Drop-down item un 
nospiež pogu Add vai taustiņu 

. 

 

Ievadītās vērtības redzamas sarakstā Items in drop-down list. Liekos elementus var 
izmest ar pogu Remove. 

 
Laukus var ievietot tikai neaizsargātā formā (sk. punktu 3.4.2.4). 

3.4.2.3. Dzēst formas laukus. 

Lai dzēstu formas lauku, to atlasa un izmanto taustiņu . Laukus var dzēst tikai 
neaizsargātā formā (sk. punktu 3.4.2.4). 

3.4.2.4. Aizsargāt formu. 

Pirms formas lietošanas, tā ir jāaizsargā. Lai aizsargātu formu vai atceltu aizsardzību, izmanto 
pogu  (Protect Form). Aizsargātā formā var pārvietoties un lietot tikai tās laukus. 
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3.4.3. Tekstlodziņi 
Tekstlodziņus izmanto, lai izveidotu teksta objektus, kurus var novietot jebkurā vietā. 

Atlasītam tekstlodziņam kļūst aktīva rīkjosla TextBox.  

To var izmantot, lai strādātu ar saistītiem tekstlodziņiem (sk. punktu 3.4.3.4.). Pogu  (Change 
Text Direction) var izmantot, lai mainītu teksta orientāciju (sk. punktu 3.1.1.7). 

3.4.3.1 Iespraust un dzēst dokumentā tekstlodziņus. 

Tekstlodziņa izveidošanai var izmantot: 

• komandu Insert / Picture / TextBox; 

• zīmēšanas rīkjoslas Drawing pogu  (Text Box). 

Tekstlodziņa rāmīti zīmē tāpat kā taisnstūri, tikai pēc uzzīmēšanas tajā ir redzams teksta kursors. 

Ja viss tekstlodziņā ievadītais teksts nav redzams vai arī lodziņš ir par lielu, tā izmērus maina 
tāpat kā attēlam vai jebkuram citam zīmētam objektam.  

Ja vēlas par tekstlodziņu pārveidot jebkuras formas objektu, izņemot tos, kuri veidoti no līnijām, 
izmanto konteksta komandkartes komandu Add text. 

 

Lai dzēstu tekstlodziņu, to atlasa un izmanto taustiņu . 

3.4.3.2. Rediģēt un pārvietot tekstlodziņus, mainīt to izmērus. 

Tekstlodziņa saturu var 
rediģēt, tajā ieklikšķinot un 
veicot vajadzīgās izmaiņas. 

Tekstlodziņa pārvietošanas 
iespējas ir atkarīgas no 
izvēlētā novietošanas režīma 
(īpašību komandas Format / 
Text Box lapiņas Layout 
sadaļa Wrapping style). 
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3.4.3.3 Ierāmēt un iekrāsot tekstlodziņus. 

Parasti tekstlodziņš ir ierāmēts. Tekstlodziņa rāmīša noformēšanai var izmantot: 

• komandas Format / Text Box lapiņas Colors and lines sadaļu Line; 

 
• zīmēšanas rīkjoslas pogas: 

o līnijas krāsas izvēlei  (Line Color). Ar No Line līniju noņem; 

o līnijas biezuma izvēlei  (Line Style); 

o līnijas formas izvēlei  (Dash Style); 

Tekstlodziņa iekrāsošanu var veikt: 

• komandas Format / Text Box lapiņas Colors and lines sadaļā Fill; 

• ar zīmēšanas rīkjoslas pogu  (Fill Color). Ja tekstlodziņu vēlas caurspīdīgu, izvēlas 
No Fill. 

3.4.3.4 Veidot saiti ar tekstlodziņu. 

Saistītus tekstlodziņus veido, ja atvēlētajā vietā visam tā saturam nepietiek vietas, piemēram: 
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Tad pārējais teksts var tikt pārnests un piesaistītajiem tukšajiem tekstlodziņiem. Piesaistītie 
tekstlodziņi var atrasties jebkurā dokumenta vietā. 

Lai sasaistītu tekstlodziņus: 

• uzklikšķina uz sadalāmā tektlodziņa rāmīša; 

 
• sasaistīšanai izmanto konteksta komandkartes komandu Create Text Box Link, vai 

tekstlodziņu rīkjoslas pogu  (Create Text Box Link). Peles rādītājs iegūst krūzītes, no 
kuras birst burti, formu. 

Ieklikšķina nākamajā tukšajā teksta rāmītī. Tas saturs, kas nesaiet pirmajā tekstlodziņā, 
tiek pārnests uz otro tekstlodziņu: 

 
• ja teksts nesatilpst arī otrajā rāmītī, līdzīgā veidā sasaista otro tekstlodziņu ar trešo utt.: 

 
Lai likvidētu saiti starp tekstlodziņiem, var izmantot konteksta komandkartes komandu Break 
Forward Link vai tekstlodziņu rīkjoslas pogu  (Break Forward Link). 

Lai ātrāk pārvietotos starp dažādās vietas izvietotajiem tekstlodziņiem, var izmantot konteksta 
komandkartes komandu vai tekstlodziņu rīkjoslas pogas: 

• uz iepriekšējo tekstlodziņu –  (Previous Test Box); 

• uz nākamo tekstlodziņu –  (Next Text Box). 
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3.4.4. Izklājlapas 
Teksta dokumentā var izmantot iegultas MS Excel darblapas un diagrammu lapas.  

3.4.4.1 Rediģēt dokumentā iegultu darblapu. 

Lai teksta dokumentā izveidotu iegultu MS Excel darblapu var izmantot: 

• standartrīku joslas pogu  (Insert Microsoft Excel Worksheet); 

• komandas Insert Object lapiņu Create New, kuras sarakstā Object type izvēlas 
Microsoft Excel Worksheet. 

Darba laikā aktīva ir MS Excel komandu sistēma. 

 
Pirms rediģēšanas pabeigšanas vēlams pareizi iestatīt redzamā laukuma izmērus. 

Rediģēšanu beidz ar klikšķi ārpus tabulas laukuma. 

 
Ar dubultklikšķi uz tabulas to var atvērt atkārtotai rediģēšanai. 
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3.4.4.2 Izveidot diagrammu no tabulas vai dokumentā iespraustas darblapas datiem. 

Lai teksta dokumentā izveidotu iegultu MS Excel diagrammu, izmanto komandu Insert Object 
lapiņu Create New, kuras sarakstā Object type izvēlas Microsoft Excel Chart.  

 
Darba laikā aktīva ir MS Excel komandu sistēma. 

Lai ievadītu vajadzīgos datus, pāriet uz darblapu Sheet1. 
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Ievada vajadzīgos datus. 

 
Diagrammas noformēšanu veic lapā Chart1. 

Pirms rediģēšanas pabeigšanas vēlams pārbaudīt vai tobrīd redzamā ir diagrammas lapa. 

 
Rediģēšanu pabeidz ar klikšķi ārpus diagrammas laukuma. 

Diagrammas veidošanu var sākt arī, vispirms izveidojot tabulu (sk. punktu 3.4.4.1) un tad jaunā 
lapā veidot diagrammu. 
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3.4.4.3. Mainīt no tabulas vai dokumentā iespraustas darblapas datiem izveidotās 
diagrammas noformējumu. 

Tā kā rediģēšanas laikā aktīva ir MS Excel komandu sistēma, tad diagrammas noformēšanu veic 
tāpat kā MS Excel (sk. punktu 4.2.5). 

3.4.4.4. Mainīt diagrammas novietojumu dokumentā. 

Diagrammas pārvietošanas iespējas ir 
atkarīgas no izvēlētā novietošanas režīma 
(komandas Format / Object lapiņas Layout 
sadaļa Wrapping style). 

 

3.4.5. Attēli/zīmēšana 
3.4.5.1 Rediģēt attēlu apmales. 

Apmales attēlam var veidot tikai tad, ja nav izvēlēts attēla izkārtošanas veids In line with text 
(komandas Format / Object lapiņas Layout sadaļa Wrapping style). 

Parasti attēls nav ierāmēts. Lai izveidotu un noformētu apmali, var izmantot: 

• komandas Format / Picture lapiņas Colors and lines sadaļu Line; 

• zīmēšanas rīkjoslas pogas: 

o līnijas krāsas izvēlei  (Line Color). Ar No Line līniju noņem; 

o līnijas biezuma izvēlei  (Line Style); 

o līnijas formas izvēlei  (Dash Style); 

• attēla rīkjoslas Picture pogu  (Line Style). 
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3.4.5.2 Izveidot vienkāršu ilustrāciju, izmantojot iebūvētos zīmēšanas rīkus. 

Zīmējumu (ilustrāciju) veidošanai var izmantot zīmēšanas rīkjoslu Drawing. Tā satur zīmēto 
objektu veidošanas un noformēšanas rīkus, kā arī izvēlnes. 

 
Uzsākot zīmēt parasti automātiski tiek izveidots rāmītis jeb kanva. Zīmējuma kanva palīdz 
sakārtot zīmējumā iekļautos objektus un mainīt to izmērus. 

 
Zīmējuma kanvas rīkjoslas Drawing Canvas palīdz sakārtot zīmējumā iekļautos objektus un 
mainīt to izmērus: 

•  (Fit Drawing to Contents) – samazināt kanvu, lai tā ietvertu ilustrāciju;  

•  (Expand Drawing) – ilustrācijas palielināšanai līdz kanvas robežām; 

•  (Scale Drawing), kuru var izmantot divējādi: 

o ja poga nav nospiesta, kanvas stūros un malās esošos objektus var izmantot, lai 
palielinātu vai samazinātu kanvu, piemēram:  

 
o ja poga ir nospiesta, kanvas stūros un malās esošos objektus var izmantot, lai 

palielinātu vai samazinātu ilustrāciju, piemēram:  

 

•  (Text Wrapping) sarakstā var izvēlēties zīmējuma un pārējo objektu izvietojumu.  
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Kanva var palīdzēt strādāt, kā arī traucēt. To, vai kanva tiks veidota vai ne, iestata komandas 
Tools / Options lapiņas General izvēles rūtiņā Automatically create drawing canvas when 
inserting AutoShapes. 

3.4.5.3. Izmantot figūru šablonus (shapes). 

Figūru šabloni ir sadalīti kategorijās, un tie atrodas zīmēšanas rīkjoslas Drawing izvēlnē 
AutoShapes. Papildu formas var atrast arī programmā Clip Organizer. 

Lai varētu ērtāk strādāt, izmantojot, izvēlnes punktēto līniju izvēlni var aizvilkt vajadzīgajā vietā. 

Figūru šablonu kategorijas: 

• līnijas (Lines). Izmanto objektu zīmēšanai, kas sastāv 
no noslēgtas vai nenoslēgtas līnijas; 

• savienotāji (Connectors). Izmanto savienojuma 
veidošanai starp divām figūrām. Ja to veic precīzi 
savienojot figūru centra punktus, pārvietojot objektus 
līdzi iet arī savienotāji; 

• pamata formas (Basic Shapes); 

• blokshēmas elementi (Flowchart) un Block Arrows; 
 

• zvaigznes un plakāti (Stars and Banners); 

• remarkas (Callouts).  
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3.4.5.4 Novietot figūru virsū vai apakšā. 

Figūras dokumentā tiek izvietotas to izveidošanas secībā, jaunākās attēlojot virs vecākajām. Lai 
mainītu figūru attēlošanas secību, izmanto zīmēšanas rīkjoslas izvēlnes Draw / Order komandas: 

• izvēlētās figūras novietošanai virspusē – Bring to Front;  

 
• izvēlētās figūras novietošanai par vienu figūru tuvāk – Bring Forward;  

•  izvēlētās figūras novietošanai apakšā – Send to Back;  

 
• izvēlētās figūras novietošanai vienu figūru tālāk – Send to Back;  

3.4.5.5 Novietot figūru virs vai zem teksta. 

Lai mainītu figūru un teksta savstarpējo izvietojumu, izmanto zīmēšanas rīkjoslas izvēlnes Draw / 
Order komandas: 

• figūras novietošanai virs teksta – Send in Front of Text; 

 
• figūras novietošanai virs teksta – Send Behind Text. 

 
3.4.5.6 Grupēt un atgrupēt figūras. 

Figūru grupēšana ļauj apvienot tos, veidojot vienotu figūru. Tas ļauj zīmējumam „neizjukt” un ar 
to ir vieglāk strādāt, piemēram, pārvietojot vai mainot izmērus. 

Grupēšanas komandas:  

• lai apvienotu atlasītās figūras, izmanto komandu Draw / Group; 
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• lai izjauktu figūru grupu, izmanto komandu Draw / Ungroup; 

 
• lai atjaunotu pēdējo izjaukto figūru grupu, izmanto komandu Draw / Regroup. Šo 

komandu ērti lietot, lai izjauktu grupu atkal atjaunotu. 

3.4.5.7 Pievienot dokumentam ūdenszīmi. 

Ūdenszīme it teksts vai zīmēts attēls, kurš redzams lapas fonā. Ūdenszīmes veidošanai izmanto 
komandu Format / Background / Printed Watermark. 

Teksta ūdenszīme 

Lai izveidotu ūdenszīmi, kura satur tekstu, logā Printed Watermark atzīmē radiopogu Text 
Watermark un vajadzīgo tekstu vai nu izvēlas no saraksta Text vai arī ievada. 

Šajā sadaļā var izvēlēties arī teksta fonta (Font), izmēru (Size), krāsu (Color), novietojumu pa 
diagonāli (Diagonal) vai horizontāli (Horizontal) un puscaurspīdīguma (Semitransparent) 
efektu. 

  
Ūdenszīme ar attēlu 

Lai izveidotu ūdenszīmi, kura satur attēlu, logā Printed Watermark atzīmē radiopogu Picture 
watermark. 

Izmantojot pogu Select Picture, atrod vajadzīgo attēlu. 

Sarakstā Scale var izvēlēties attēla lielumu procentos. 

Izvēles rūtiņu Washout atzīmē, ja attēlu vēlas izbalināt (padarīt blāvu).. 
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Lai atceltu ūdenszīmi, logā Printed Watermark atzīmē radiopogu No watermark. 

3.4.6. Uzraksti 
Uzrakstu pievienošanu veic attēliem, tabulām, formulām un citiem līdzīgiem objektiem. Numurēti 
uzraksti ļauj veidot mijnorādes (sk. punktu 3.3.1.3) kā arī šo objektu rādītājus.  

3.4.6.1 Pievienot vai atjaunināt attēla vai tabulas uzrakstu. 

Jaunu uzrakstu veidu veidošanai un uzrakstu 
pievienošanai izmanto komandu 
Insert / Reference / Caption. 

Pēc programmas instalācijas, saraksts Label 
satur trīs uzrakstu veidus: Figūra, Tabula un 
Vienādojums. Lai pievienotu jaunu uzrakstu, 
izmanto pogu New Label. 

 
 

Lai izveidotu uzrakstu, teksta kursoru novieto tukšā rindkopā virs (parasti tabulām) vai zem 
(parasti attēliem un formulām) objekta. Uzrakstu pievieno ar komandu Insert / Reference / 
Caption, lodziņā Label izvēloties piemērotu uzraksta tekstu. 

Aiz izveidotā uzraksta var ievadīt objekta nosaukumu. 

 
Izveidotais uzraksts ir lauks, kuru var atjaunināt tāpat kā citus laukus (sk. punktu 3.3.2). 
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3.4.6.2. Pievienot attēlam, tabulai un darblapai numurētu uzrakstu. 

Parasti uzraksts sastāv no uzraksta veida un 
objekta kārtas numura. Objektu numurēšanas 
veidu var izvēlēties komandas 
Insert / Reference / Caption pogas 
Numbering logā. 

Ja objektam vēlas atstāt tikai kārtas numuru, 
atzīmē izvēles rūtiņu Exclude label from 
caption 

 
3.4.6.3. Izmantot uzrakstu automātiskās veidošanas iespējas. 

Automātisku uzrakstu veidošanu noteikta tipa objektiem dokumentā iestata komandas 
Insert / Reference / Caption logā. Ar pogu AutoCaption atver dialoga logu, kura sarakstā Add 
caption when inserting atzīmē tos objektus, kuriem pēc izveidošanas automātiski pievienot 
uzrakstus. 

Katram atzīmētajam objektu tipam var izvēlēties uzraksta tekstu (Use label) un novietojuma vietu 
(Position) virs (Above) vai zem (Below) objekta, kā arī iespēju veidot jaunus uzrakstus (New 
Label) un izvēlēties numerācijas veidu (Numbering). 

Uzraksts tiek pievienots automatiski tūlīt pēc objekta ievietošanas, piemēram: 
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3.5. Speciālie rīki 
3.5.1. Pasta sapludināšana  
Darbam ar pasta sapludināšanu var izmantot: 

• vedni Mail Merge, kuru atver ar komandu Tools / Letters and Mailings / Mail Merge; 

• rīkjoslu Mail Merge. 

 
3.5.1.1 Rediģēt pasta sapludināšanas datu avota dokumentu un pamatdokumentu. 

Gan pamatdokumentu gan datu avota dokumentus var rediģēt netakarīgi tāpat kā jebkuru citu 
dokumentu. 

Atvērtā pamatdokumenta datu avota labošanai, neatverot pašu dokumentu, var izmantot logu 
Mail Merge Recipients. To var atvērt: 

• vedņa Mail Merge 3. solī ar pogu Edit recipient list; 

• ar pasta sapludināšanas rīkjoslas pogu  (Mail Merge Recipients). 
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3.5.1.2 Sakārtot datu avota vai datu datnes ierakstus. 

Datu avota logu Mail Merge Recipients var izmantot arī, lai sakārtotu datu avota ierakstus. Lai 
to izdarītu, ieklikšķina lauka nosaukumā, piemēram, pēc uzvārda: 

 
Atkārtoti ieklikšķinot lauka nosaukumā, ieraksti tiek sakārtoti pretējā secībā. 

Ja nepieciešsams veikt sakārtošanu pēc vairākiem laukiem, ar klikšķi uz jebkura melnā trijstūrīša 
lauka nosaukumā atver sarakstu. Sarakstā izvēlas Advanced. Atveras logs Query Options, kurā 
izvēlas lapiņu Sort Records. 

 
Ierakstu sakārtošanu var veikt līdz trim līmeņiem. Sarakstos Sort by un Then by izvēlas lauku 
nosaukumus, kā arī sakārtošanas virzienu: augošā (Ascending) vai dilstošā (Descending).  
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3.5.1.3. Sapludināt dokumentu ar datu avotu, izmantojot sapludināšanas kritēriju. 

Lai sapludināšanu veiktu tikai daļai datu avota ierakstu, vajadzīgos ierakstus var atlasīt. Atlasei 
izmanto datu avota logā Mail Merge Recipients: 

• vienkāršu atlasi veic atzīmējot vajadzīgos ierakstus: 

 
• lai atlasītu pēc noteiktas vērtības izvēlētajā laukā, izmanto filtru, kuru atver ar klikšķi uz 

melnā trijstūrīša lauka nosaukumā. Atvētajā sarakstā izvēlas vajadzīgo vērtību, vai arī ar 
neaizpildītu šo (Blanks) vai aizpildītu (Nonblanks) lauku. 

 
To, ka atlase veikta, var redzēt, pēc tā, ka trijstūrītis iegūst zilu krāsu. 

 
• lai atlasītu pēc noteiktas vērtības, izmanto filtru, kuru atver ar klikšķi uz trijstūrīša lauka 

nosaukumā un izvēlas Advanced. Atveras logs Query Options. 
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Lapiņā Filter Records izveido atlases kritērijus 

Sarakstā Field izvēlas lauka nosaukumu. 

Sarakstā Comparison izvēlas salīdzināšanas veidu: vienāds ar (Equal to), nav vienāds ar 
(Not equal to), mazāks par (Less than), lielāks par (Grater than), mazāks par vai vienāds 
(Less than or equal), lielāks par vai vienāds (Grater than or equal). 

Tektslodziņā Compare to ievada salīdzināmo vērtību, piemēram: 

 
Sarežģītākiem nosacījumiem kā kritērijus var izmantot vairākus laukus: 

o sasaistot tos caur And (un) un atlasot ierakstus, kuriem atbilst visu lauku kritēriji; 

o sasaistot tos caur Or (vai) un atlasot ierakstus, kuriem atbilst vismaz viens no 
lauku kritērijiem. 

Filtru noņem, sarakstā izvēloties (All). 

3.5.2. Makrokomandas 
MS Office programmās uzdevumu izpildi var automatizēt ar makrokomandu (macros) palīdzību. 
Makrokomanda ir komandu un/vai funkciju virkne, kura tiek saglabāta programmēšanas valodā 
Visual Basic for Applications (VBA) tajā pašā vai citā datnē. Makrokomandu jebkurā laikā var 
izsaukt izpildīties. 

3.5.2.1. Izveidot vai ierakstīt vienkāršu makrokomandu (piemēram, lappuses iestatīšanas 
parametru maiņai). 

Lai ierakstītu makrokomandu, izmanto komandu Tools / Macro / Record New Macro. 

Lodziņā Macro name var ievadīt citu 
makrokomandas nosaukumu. 
Nosaukums drīkst būt līdz 25 simbolu 
garš un saturēt latīņu burtus, ciparus un 
pasvītrojuma zīmi (_). Nosaukumam 
jāsākas ar burtu un tas nedrīkst saturēt 
atstarpes un pieturas zīmes. 

Ir svarīgi sarakstā Store macro in 
pareizi izvēlēties makrokomandas 
saglabāšanas vietu – ja tā ir Normal.dot 
(pēc noklusēšanas), tad makrokomanda 
būs pieejama visos uz tā bāzes 
izveidotajos jaunajos dokumentos, taču 
to nesaturēs šajā brīdī atvērtie 
dokumenti. 

 

Lodziņā Description var ievadīt nelielu makrokomandas aprakstu. 
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Pēc pogas OK nospiešanas aktivizējas ierakstīšanas režīms un visas veiktās darbības tiek fiksētas. 
Ierakstīšanas laikā uz ekrāna ir pieejama rīkjosla Stop Recording. 

 

Pogu  (Stop recording) izmanto ierakstīšanas pārtraukšanai, bet pogu  (Pause recording) 
un (Resume Recorder) ierakstīšanas apturēšanai un pēc tam atjaunošanai. 

Ierakstīšanas apstādīšanai var izmantot arī komandu Tools / Options / Stop Recording. 

3.5.2.2 Kopēt makrokomandu. 

Makrokomandu, kas saglabāta vienā datnē var pārkopēt citā. Šim nolūkam izmanto komandas 
Tools / Macro / Macros pogu Organizer logu: 

Sarakstos Macro Project Items available in izvēlas datni, bet sarakstā In ... atlasa 
makrokomandu, kuru ar pogas Copy palīdzību pārkopē. 

 
3.5.2.3 Izpildīt makrokomandu. 

Lai izpildītu ierakstīto makrokomandu, drošības līmenis nedrīkst būt augsts (High).  
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Aizsardzības līmeni izvēlas komandas Tools / Macro / Security logā: 

• līmenī Very High izpildās tikai tie makrosi, kuri satur digitālo parakstu, kas apliecina, ka 
attiecīgais makross nāk no droša avota; 

• līmenī High izpildās tikai tie makrosi, kuri satur digitālo parakstu vai nāk no droša avota, 
kurus norāda lapiņā Trusted Sources; 

• līmenī Medium atverot datni uz ekrāna tiek izvadīts paziņojums katru reizi, kad datne 
satur makrokomandu, kas nav uzticamo avotu sarakstā. Atverot datni izvēlas atļaut 
(Enable Macros) vai neatļaut (Disable Macros) makrokomandas darbību; 

 
• līmenī Low makrokomandu darbība ir atļauta vienmēr. 

Lai izpildītu makrokomandu, izmanto komandu Tools / Macro / Macros, kuras logā sarakstā 
Macro name atrod vajadzīgo nosaukumu. Makrokomandu izsauc izpildīties ar pogu Run. 

 
Nevajadzīgās makrokomandas var dzēst ar pogu Delete. 
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3.5.2.4 Piesaistīt makrokomandu rīkjoslas pogai. 

Lai makrokomandu būtu vieglāk lietot, to var piesaistīt kādai izvēlnei vai rīkjoslas pogai. 
Komandas vai pogas iestatījumus veic logā Customize, kuru var atvērt: 

• ar komandu Tools / Customize; 

• ar komandu View / Toolbars / Customize; 

• jebkurā rīkjoslā ar konteksta komandkartes komandu Customize. 

Makrokomandām var piekļūt lapiņā Commands. Ja sarakstā Categories izvēlas Macros, tad 
sarakstā Commands redzamas makrokomandas.  

 
Lai izveidotu komandu vai pogu, atlasītās makrokomandu un ar peli to ievelk vajadzīgajā izvēlnē 
vai rīkjoslā. 

 
Ja ir atlasīta kāda izvēlne vai poga, logā Customize parādās izvēlne Modify Selection. 

Jaunajai rīkjoslas pogai būtu vēlams veikt šādas 
izmaiņas: 

• lodziņā Name ievadīt pogas 
nosaukums, kas kļūst redzams uz pogas 
novietojot peles rādītāju; 

• atzīmēt pogas stilu Default Style, lai uz 
pogas redzama tikai ikona; 

• izvēlnē Change Button Image 
izvēlēties piemērotu ikonu vai arī to 
pārveidot komandas Edit Button 
Image logā. 
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3.6. Drukāšana 
3.6.1 Sagatavošanās drukāšanai 
3.6.1.1. Izdrukāt tikai nepāra lappuses. 

Dokumenta izdrukāšanai izmanto 
komandu File / Print. 

Pāra un nepāra lappušu atsevišķu 
drukāšanu izmanto, lai lapas 
varētu apdrukāt no abām pusēm, ja 
printeris to nenodrošina. 

Lai izdrukātu tikai pāra lapas 
sarakstā Print izvēlas Odd Pages. 

3.6.1.2. Izdrukāt tikai pāra lappuses. 

Dokumenta izdrukāšanai izmanto 
komandu File / Print. 

Pāra un nepāra lappušu atsevišķu 
drukāšanu izmanto, lai lapas 
varētu apdrukāt no abām pusēm, ja 
printeris to nenodrošina. 

Lai izdrukātu tikai pāra lapas 
sarakstā Print izvēlas Even 
Pages. 
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3.6.1.3. Izdrukāt atlasīto dokumenta apgabalu. 

Dokumenta izdrukāšanai izmanto komandu File / Print. 

 
Lai izdrukātu tikai atlasīto dokumenta apgabalu, sadaļā Range atzīmē Selection. 

3.6.1.4. Izdrukāt uz vienas papīra lapas vairākas dokumenta lapas. 

Dokumenta izdrukāšanai izmanto komandu File / Print. 

 
Lai izdrukātu vairākas dokumenta lappuses uz vienas lapas, sadaļas Zoom sarakstā Pages per 
sheet izvēlas vajadzīgo lappušu skaitu vienā lapā. 


