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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 Microsoft Word.



“Nekad nesekojiet pūlim – iespējams, tas dodas 
nepareizajā virzienā.” 
Bils Geits



1.
Izvēlas attēlus A B C



Vai vienkārši ievelk



2.
Izvēlas teksta aplaušanas veidu A

B



3.
Pievieno attēla aprakstu

Klikšķina uz attēla

A B C



Pēc Insert Caption aktivizēšanas uzlecošajā logā jāveic dažas izmaņas:

A klikšķina New Label

B lodziņā Label ierakstā vārdu

“attēls” un apstiprina



Parādīsies pie attēla piesaistīts      teksta laukums

A teksta laukumā pie cipara

jāpieliek punkts un ar atstarpi

jāieraksta “attēls” vai “att.”

B jāpievieno attēla apraksts



A iezīmē visu attēla aprakstu 

4.
Attēla apraksta noformēšana

B atver sākuma sadaļu Home 

C izvēlas teksta noformējuma veidu

     Caption 



4.
Attēla apraksta noformēšana

A labās peles klikšķis uz Caption

B izvēlas apakšsadaļu Modify



4.
Attēla apraksta noformēšana

A uzlecošajā logā izvēlas fontu

B izmēram jābūt 2 vai 3 pt mazākam

C fonta krāsu izvēlas gaišāku par

     pamata teksta krāsu

D izlīdzinājums pie kreisās malas

E izvēlnē Format atver papildus

apakšsadaļu Paragraph



4.
Attēla apraksta noformēšana

A apakšsadaļā Paragraph aktīva šī cilne

B sakārto visus parametrus kā redzams attēlā

C apstiprina izmaiņas gan apakšsadaļā, gan

     iepriekšējā sadaļā Modify Style



4.
Attēla apraksta noformēšana

Turpmāk katru attēla aprakstu

varēs ātri noformēt šādi:

A aktivizē attēla apraksta laukumu

     (iezīmēsies rāmis)

B klikšķina uz Caption



5.
Attēla apraksta un attēla grupēšana

Lai izvairītos no apraksta nobīdes teksta

papildināšanas vai dzēšanas laikā, abus

elementus grupē:

A klikšķina uz attēla

B pietur taustiņu Shift un klikšķina uz

     attēla apraksta

C labās peles klikšķis uz attēla

D aktivizē Group

E aktivizē apakšizvēlni Group



Papildus informācija Microsoft tīmekļa vietnē:

Atbalsts darbam ar Word

https://support.office.com/lv-lv/article/att%C4%93lu-ievieto%C5%A1ana-3c51edf4-22e1-460a-b372-9329a8724344?wt.mc_id=fsn_word_pictures_and_tables#ID0EACAAA=Windows_jaun%C4%81k%C4%81s_versijas
https://support.office.com/lv-lv/article/att%C4%93lu-ievieto%C5%A1ana-3c51edf4-22e1-460a-b372-9329a8724344?wt.mc_id=fsn_word_pictures_and_tables#ID0EACAAA=Windows_jaun%C4%81k%C4%81s_versijas


Tas viss 
Lai veicas!


