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Jēdziens attēls (att.) ietver fotogrāfijas, zīmējumus, diagrammas, shēmas un citas 
ilustrācĳas. 

Zem attēla tā numuru raksta slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 10 
punktu burtiem nedaudz gaišākā krāsā nekā pamata teksts.  

Attēla kārtas numuru veido nodaļas numurs un attēla kārtas numurs. 

Aiz attēlu un tabulu parakstiem punktu neliek. 

Ar attēliem nedrīkst sākt un beigt nodaļu vai apakšnodaļu. 

Attēla nosaukumu raksta zem attēla vienā rindā ar attēla nosaukumu. To raksta ar 
maziem burtiem un lielo pirmo burtu, bez vārdu pārnešanas, bez punkta virsraksta 
beigās un nepasvītrojot. Zem attēla norāda datu avotu. 

Metodiskajā materiālā aplūkota attēlu parakstu ievietošana teksta redaktorā 
Google Dokuments.



„Kāds ir galvenais padoms, kā mainīt pasauli? Cītīgi strādājiet pie kaut 
kā nepatīkami aizraujoša.“ 
Lerijs Peidžs 



 1.
Google dokuments pagaidām vēl nepiedāvā 
iespēju pievienot parakstu attēlam, kas 
ievietots izmantojot ierasto attēlu ievietošanas 
rīku „Attēls”, tādēļ..


Izvēlas un ievieto attēlu



 1.
..jāizmanto rīks „Zīmējums”, izvēloties ievietot 
jaunu objektu.


Izvēlas un ievieto attēlu



 1.
Atvērtajā papildus darba virsmā jāizvēlas 
ievietošanas rīks „Attēls”


Izvēlas un ievieto attēlu



 1.
Jāizvēlas kāda no attēla ievietošanas iespējām 
un..


Izvēlas un ievieto attēlu



 1.
..jāievieto attēlu


Izvēlas un ievieto attēlu



 2.Pievieno attēla parakstu

Ievietoto attēlu ieteicams samazināt uz tad 
izvēlēties rīku „Tekstlodziņš”




 2.Pievieno attēla parakstu

Ar rīku „Tekstlodziņš” uzzīmē teksta 
laukumu attēla platumā un ieraksta attēla 
numuru un nepieciešamo tekstu.


Burtu lielumu ieteicams izvēlēties vismaz 
par 2pt lielāku nekā dokumenta pamata 
teksts




 2.Noformē attēla parakstu

Noformē attēla parakstu:

- numuru slīprakstā

- burtu krāsu gaišāku par pamata tekstu


Klikšķināt „Saglabāt un aizvērt”




 3.Samazina attēla izmēru

Ievietotais attēls aizņems visu teksta 
laukuma platumu




 3.Samazina attēla izmēru

Ņemot vērā, ka attēli tikai ilustratīvi 
papildina tekstu, tiem nav jābūt visas lapas 
platumā, tādēļ ieteicams attēlus samazināt.


Samazinātie attēli platumā nedrīkst būt 
mazāki par 50 % no teksta laukuma 
platuma.


Pēc attēla samazināšanas izvēlas rīku 
„Aplauzt tekstu”



 3.Attēls ievietots

Pabīdot ar peli attēlu uz augšu vai uz leju, 
iespējams pieregulēt vertikālās atstarpes.



Lai veicas!
Tas viss


