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Referātu rakstīšana  

Titullapas noformēšana  
1. Iestati malu attālumus: Lappuses izkārtojums/Piemales/Pielāgotas piemales  

  
2. Iestati malu attālumus:  

  
3. Izveido titullapu pēc dotā noformējuma. Skat.zemāk labajā pusē.  

Titullapa 

•Skolas nosaukums (14 pt) 

•Darba nosaukums (16 pt) 

•Darba veida nosaukums (14 pt) 

•Darba autors (14 pt) 

•Darba vadītājs  (14 pt) 

•Darba izstrādes vieta, gads (14 pt) 

 

4. No viena uzraksta uz otru pāriet lietojot Sākums/Rindkopa/Atstarpes (neizmanto n-tos  

Enter taustiņus!) un līdzinājumu Sākums/Rindkopa   



 

 

      
5. Nospied aiz virsraksta Enter, izvēlies Sākums/Rindkopa   un uzliec Atstarpe 

Pirms 0 un uzraksti kurā mācību priekšmetā raksti referātu. 

6. Pēc tam nospied Enter. Izvēlies Sākums/Rindkopa   un uzliec Atstarpe Pirms 90, 

līdzinājums – pa labi un uzraksti darba autora datus. 

7. Uzliec atstarpi starp darba autoru un darba vadītāju 24 pt. 

8. Uzliec atstarpi starp darba vadītāju un vietu 90pt, līdzinājums centrēts. 

 

 

SATURA IZVEIDOŠANA 

Atsauces/Satura rādītājs/ Automātisks satura rādītājs  

  
Apstiprini paziņojumu ar Labi!   

Noformēsi pareizi virsrakstus un atjaunināsi satura rādītāju darba noslēgumā.  

  



Lapu numerācija 

Novieto kursoru aiz satura rādītāja, tad izvēlies   

Lappuses iekārtojums/Pārtraukumi/Sadaļu pārtaukumi/Nākamā lappuse  

  
Pēc tam nostājies 3 lpp. Izveidosi lappušu numerāciju (jāsāk no 3 lapas).  

Izvēlies Ievietot/Lappuses numurs/Lappuses apakā un 2 veidu(centrā).  

  
Tad aizej uz 3 lapu un nostājies lejā pie numura, augšā lentē parādīsies aktīva (orandža ikona 

ar uzrakstu saistīt ar iepriekšējo), uzklikšķina uz ikonas saistīt ar iepriekšējo, lai viņa kļūst 

neaktīva, pāriet uz 2 lapu un nodzēš numuru 2 (pazudīs arī numurs1, bet no 3 lapas sāksies 

numerācija).  

  
   



IEVADS 
  

Noformē virsrakstu IEVADS:  

Sākums/Stili/Virsraksts1  

  
Virsrakstam sadaļā Sākums/Fonts nomaini fontu uz Times New Roman, teksta krāsu uz melnu, 

izmērs 14.  

Iestati virsrakstam atstarpi starp virsrakstu un tekstu Sākums/Rindkopa/Atstarpe un 

Rindstarpa  

 

Aiz virsrakstiem iestati divus teksta attālumus:  

   
Raksta ievadu – noformējums Times New Roman, izmērs 12, rindstarpa – 1,5, atstarpes 0, pirmā 

rindiņas teksta atkāpe 1 cm.  

 
Vai pirmās rindas atkāpi veido pavelkot lineāla (mērjoslas) smilšu pulksteņa augšu:  

  
Ja nav Tavā skatā mērjosla, tad izvēlies: Skats/Rādīt aktivizē Mērjosla  

  

  

  



  
Pēc tam uz jaunulapu pārej CTRL+Enter vai Lappuses izkārtojums/Lappuses 

iestatīšana/Pārtraukumi/Lappuse  

Nodaļas 

Nodaļas  numurē.  Vispirms  virsrakstam  izvēlas  Stils/Virsraksts  1 

 pēc  tam Sākums/Rindkopa/Numerācija:  

 
1.Nodaļa (aiz virsraksta nosaukumiem punktu neliek)(Noformē virsrakstu skat.IEVADS)  

Apakšvirsrakstus iegūst uzliek parasto numerāciju Sadaļā Sākums/Rindkopa, pēc tam 

izvēlas turpat rīku  un tad saliktajā sarakstā, izveidojas 1.1. apakšnodaļa, turpmākos  

apakšvirsrakstus iegūsi pabīdot uz labo pusi numerāciju 

 
Teksta noformējums tāds pats kā IEVADĀ.  

 

 

Lapā ievietotos attēlus un tabulas numurē. Attēlu numerācija Atsauces/Ievietot parakstu:  

  

Izveido Jaunu Etiķeti Attēls Nr. un nospiežot uz Atsauces/Ievietot parakstu attēli 

sanumurēsies paši (jāievieto numerācija zem attēla, izmērs numerācijai 10).  

 

 

 

  

  


