
 

Paraksti pie attēliem 
Apple Pages

© Māris Kūlis 
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola



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 
Apple Pages.



“Kā vispār kāds var zināt, ko viņš grib, ja nemaz to vēl nav redzējis.” 
Stīvs Džobss 



 
Izvēlas un ievieto attēlu1.

Attēlu var ievietot izvēloties to no 
Photos bibliotēkas vai izmantojot 
no izvēlnes Choose, vai vienkārši 
ievelkot dokumentā.



 1.
Pēc attēla ievietošanas tas 
aizņems teksta platuma laukumu 
un īpašību panelī automātiski 
aktivizēsies sadaļa Style.

Izvēlas un ievieto attēlu



 2. Pievieno attēla aprakstu

Lai pievienotu attēla aprakstu, 
ieklikšķina Caption. 

Pievienotais teksta laukums 
automātiski tiek sagrupēts ar 
attēlu.




 2.
Ar dubultklikšķi iezīmē vārdu 
Caption un tā vietā ieraksta 
nepieciešamo tekstu.


Attēla numuru kopā ar 
saīsinājumu noformē slīprakstā.


Noformē attēla aprakstu



 2.
1. Iezīmē visu attēla paraksta 

tekstu

2. Samazina teksta izmēru 

uz 10 pt 

3. Izvēlas teksta krāsu nedaudz 

gaišāku nekā pamata teksts

4. Apstiprina veiktās stila 

izmaiņas


Turpmāk pievienojot parakstu, 
programma automātiski piedāvās 
saglabāto noformējumu. 

Noformē attēla aprakstu
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2. 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.


Programma automātiski 
samazina arī attēla paraksta 
laukumu, bet burtu izmēri paliek 
iepriekšējie.




Lai veicas!
Tas viss


