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Noteikums nr. 1 – viss studiju darbs tiek rakstīts vienā dokumentā. Tas ļauj redzēt progresu un izvairīties no 

vairākkārtējas formatēšanas. 

Noteikums nr. 2 – visur kur iespējams izmanto automātisko noformēšanu un citēšanu. Tas ļauj ātri izdarīt izmaiņas. 

1. Lapa 

(20 mm - no kreisās puses, 15 mm - no labās puses un 15 mm - no augšas un apakšas) 

MS Word 2007 Page Layout/Page Setup/Margins 
MS Word 2003 File/Page Setup 

Ja jādrukā uz abām pusēm, var ieviest pāra un nepāra lappuses (lpp. nr., headeri, atstarpes no lapas malām būs atkarīgas 

no tā vai pāra vai nepāra lpp)  

MS Word 2007 Page Layout/Page Setup/Margins 
MS Word 2003 File/Page Setup/Layout/Different odd and even pages 

2. Fonti 

Jebkura teksta formatēšana tikai un vienīgi modificējot automātiskos stilus. Tas ļauj maksimāli ātri izdarīt izmaiņas un 

veidot automātiskus sarakstus (satura rādītājs, virsrakstu numurēšana, navigācija) 

MS Word 2007 Home/Styles/Heading 1, Heading 2, Heading 3, Normal, Figure, Caption/labais taustiņš/modify 
MS Word 2003 Format/Styles and Formatting 

Nekad neizmantot Enter 2x, atstarpes starp tekstu un jaunu virsrakstu, rindkopām, atkāpes no malām, uzstāda caur 

modify/paragraph 

Lai jauna nodaļa sāktos jaunā lpp, pirms Heading 1 lieto page break 

Lai logā rādītu tikai nepieciešamos stilus 

MS Word 2007 nav nepieciešams 
MS Word 2003 Format/Styles and Formatting/Show/Custom/Category: available styles/Hide all/ieķeksē vajadzīgos/ok 

3. Virsrakstu numerācija 
MS Word 2010 Home/Paragraph/Multi-level list, kreisais taustiņš –  izvēlas numurēt virsrakstus 
MS Word 2007  
MS Word 2003 Format/Styles and Formatting/Heading 1/Modify/Format/Numbering/Outline Numbered/izvēlas headingu 
listi/Customize/Level 1/Number Format/ pieliek punktu aiz cipara 

Ļauj atsevišķas dokumenta daļas formatēt pilnīgi atšķirīgi no pārējā dokumenta. Nepieciešams, ja kāda no lapām ir 

horizontāla, jāmaina lpp numuru vieta un galvenes orientācija 

Section break pirms katra Heading 1, tas ļauj formatēt headers 

Satura rādītāju ievieto ar: 

MS Word 2007 References/Table of Contents 
MS Word 2003 Insert/Reference/Index and Tables/Table of Contents 

4. Navigācija 

ļauj ļoti ātri pārskatīt dokumenta struktūru un pārvietoties bez mūžīgās rullēšanas 

MS Word 2010 View/Show/Navigation pane 
MS Word 2007 View/Document map 
MS Word 2003 View/Document map 
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5. Attēli 
MS Word 2007 Insert/Picture/From file 
MS Word 2003 Insert/Picture/From file 

Paraksti zem attēliem 

MS Word 2007 References/Captions/Insert Caption/Label: Attēls (ja vajag – new label)/Numbering/var uzstādīt, lai numurē nodaļas ietvaros 
MS Word 2003 Kreisā taustiņš uz attēla/Insert/Reference/Caption/Label: Attēls/Numbering/Include chapter number/Use separator 

Citēšana tekstā (Atsaucoties uz tabulām, zīmējumiem, grafikiem, vienmēr pielietot hyperlinks, jo tādā veidā visas 

izmaiņas tiek izdarītas automātiski) 

MS Word 2007 Insert/Links/Cross reference/Reference type: Attēls 
MS Word 2003 Insert/Reference/Cross reference/Reference type: Attēls 

 

Attēls 5.1. Blue mountains 

Attēliem un arī attēlu parakstiem var definēt stilu (Figure, Caption), kur norāda novietojumu lapā, attālumu no teksta 

pirms un pēc, utt. 

(tabulas, attēli, formulas – centrēti, numerācija nodaļas ietvaros, 12 pt, treknrakstā, attēliem - zem, tabulām – virs) 

6. Headers 

Padara dokumenta izskatu vienotāku un profesionālāku. Headeros var norādīt lappuses numuru, galvenos virsrakstus, 

utt. 

MS Word 2007 Insert/Header and Footer/Header 
MS Word 2003 View/Header and Footer/Insert page number; pēc tam var formatēt – izvēlēties kurā malā, pavilkt apakšā svītru, utt. 

7. Section breaks 

Atdala dokumenta daļas, kurām ir atšķirīgs noformējums (horizontāla lpp, pēc satura rādītāja, pirms atsaucēm, lai 

headingos neparādās numuri, utt) 

MS Word 2007 Page layout/Breaks/Section Breaks/Next Page (parasti) vai Continous 
MS Word 2003 Insert/Break/Section Break/Next Page (parasti) vai Continous 

8. Kad darbs uzrakstīts 

Pārskata ar 

MS Word 2007  
MS Word 2003 View/Reading layout/Actual page un Allow muliple pages 

Iziet cauri dokumentam un saliek papildus Enter, vietās, kur tas nepieciešams 


