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Šajā ceļvedī 
Programmas Microsoft Word 2010 izskats ievērojami atšķiras no Word 2003 izskata, tāpēc mēs izveidojām šo ceļvedi, lai jums palīdzētu samazināt šīs 
programmas apguvei nepieciešamo laiku. Lasiet tālāk, lai apgūtu jaunā interfeisa pamatelementus, uzzinātu par bezmaksas Word 2010 apmācību, atrastu 
dažādus līdzekļus, piemēram, Drukas priekšskatījums un dialoglodziņu Opcijas, izprastu, kā apmainīties ar dokumentu failiem ar tiem lietotājiem, kuriem vēl 
nav programmas Word 2010, kā arī uzzinātu, kā piekļūt makro un citiem papildu līdzekļiem. 

Ātrās piekļuves rīkjosla 
Šeit esošās komandas vienmēr ir redzamas. Šai 
joslai varat pievienot savas iecienītās komandas. 

Lentes 
paslēpšana 
Vai ekrānā nepieciešama 
papildu vieta? Noklikšķiniet 
uz šīs ikonas vai nospiediet 
taustiņu kombināciju 
CTRL+F1, lai paslēptu vai 
rādītu lenti. 

Dialoglodziņa ikonas 
Ja pie kādas lentes grupas 
etiķetes redzat dialoglodziņa 
ikonu (    ), noklikšķiniet uz tās, 
lai atvērtu dialoglodziņu, kurā 
ir vēl citas šīs grupas opcijas. 

Skatu pārslēgšana 

Klikšķiniet uz šīm pogām, 
lai pašreizējo dokumentu 
parādītu skatā Drukas 
i zkā rto ju ms ,  La s ī ša na 
pilnekrāna režīmā, Tīmekļa 
izkārtojums, Struktūra vai 
Melnraksts (iepriekš Parasts). 

Navigācijas rūts 
Nospiediet taustiņu kombināciju 
CTRL+F, lai parādītu navigācijas 
rūti. 

Dokumentu var pārkārtot, 
šajā rūtī velkot tā virsrakstus. 
Šeit veiktās izmaiņas tiek 
atspoguļotas dokumentā. Šo rūti 
varat izmantot arī, lai apjomīgā 
dokumentā ātri atrastu 
nepieciešamo vietu, meklēšanas 
lodziņā ierakstot meklējamo 
tekstu. 

Backstage skats 
Noklikšķiniet uz cilnes Fails, 
lai atvērtu Backstage skatu, 
kur varat atvērt, saglabāt, 
drukāt un pārvaldīt savus 
Word failus. 

Lai izietu no Backstage 
skata, noklikšķiniet uz 
jebkuras lentes cilnes. 

Kontekstuālās lentes cilnes 
Dažas cilnes lentē tiek rādītas tikai 
tad, kad tās jums ir nepieciešamas. 
Piemēram, ievietojot vai atlasot 
tabulu, tiek rādīti Tabulu rīki,, 
kuros ir divas papildu cilnes: 
Noformējums un Izkārtojums. 

Lentes grupas 
Katrā lentes cilnē ir grupas, bet katrā grupā ir iekļauta saistītu komandu 
kopa. Lūk, grupā Rindkopa ir komandas sarakstu ar aizzīmēm vai 
numurētu sarakstu izveidei, kā arī teksta centrēšanai. 

Lentes cilnes 
Noklikšķiniet uz jebkuras lentes cilnes, 
lai parādītu tās pogas un komandas. 

© 2010 Microsoft Corporation. 

Visas tiesības paturētas. 
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Darba sākšana programmā Word 2010 

Ja ilglaicīgi esat izmantojis programmu Microsoft Word 2003, noteikti būs 
radušies jautājumi par to, kur programmā Word 2010 atrast programmas 
Word 2003 komandas un rīkjoslas pogas. 

Ir pieejami daudzi bezmaksas resursi, kas palīdz apgūt Word 2010, 
ieskaitot apmācības kursus un ceļvežus pārejai no izvēlnēm uz lenti. Lai 
atrastu šos materiālus, galvenajā programmas logā noklikšķiniet uz cilnes 
Fails un pēc tam noklikšķiniet uz Palīdzība. Pēc tam sadaļā Atbalsts 
noklikšķiniet uz Darba sākšana. 

Kur pazudušas izvēlnes un rīkjoslas? 

Programmā Word 2010 galvenā programmas loga augšdaļā ir plata josla. 
Tā ir lente, kas aizstāj vecās izvēlnes un rīkjoslas. Katrā lentes cilnē ir 
savas pogas un komandas, kas izkārtotas lentes grupās. 

Atverot programmu Word 2010, tiek rādīta lentes cilne Sākums. Šajā 
ir daudzas no visbiežāk izmantotajām Word komandām. Piemēram, 
pirmais, ko redzat cilnes kreisajā pusē, ir grupa Starpliktuve ar 
komandām Ielīmēt, Izgriezt un Kopēt, kā arī Formāta kopētājs. 

Pēc tam grupā Fonts ir komandas teksta treknraksta vai slīpraksta 
izveidei, bet nākamajā grupā Rindkopa ir komandas teksta līdzināšanai pa 
kreisi, pa labi vai centrēšanai, kā arī sarakstu ar aizzīmēm un numurētu 
sarakstu izveidei. 

Lente savu izskatu pielāgo atbilstoši datora ekrāna izmēriem un 
izšķirtspējai. Mazākā ekrānā dažām lentes grupām, iespējams, tiks rādīts 
tikai grupas nosaukums, nevis tās komandas. Šādā gadījumā vienkārši 
noklikšķiniet uz nelielās grupas pogas bultiņas, lai skatītu komandas. 

Tīmekļa lapā, kas tiek atvērta, klikšķiniet uz jūs interesējošo vienumu 
saitēm. Piemēram, interaktīvais ceļvedis pārejai no izvēlnēm uz lenti 
tiešām palīdz taupīt laiku. Noklikšķinot uz jebkuras Word 2003 komandas, 
tas precīzi norāda, kur šī komanda atrodas programmā Word 2010. 
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To... And then look in the... Click… 

Open, save, print, preview, protect, send, or convert files   Backstage view (click the links on the left side in this view) 

Apply formatting and styles to text   Font, Paragraph, and Styles groups 

Insert blank pages, tables, pictures, hyperlinks, headers and footers, 
or page numbers  

Pages, Tables, Illustrations, Links and Header & Footer groups   

Set margins, add section and page breaks, create newsletter-style 
columns, or add watermarks  

Page Setup and Page Background groups   

Create a table of contents, or insert footnotes and endnotes Table of Contents and Footnotes groups   

Create envelopes or labels, or do a mail merge Create and Start Mail Merge groups   

Check spelling and grammar, get a word count, or track changes Proofing and Tracking groups   

Switch between document views, open the Navigation pane, 
or zoom in or out 

Document Views (“Normal” view is now called “Draft”), 
Show, and Zoom groups 

  

Lietas, kuras, iespējams, meklējat 

Pārskatiet šo tabulu, lai atrastu dažas vispārējas un pazīstamas lietas, ko, iespējams, meklējat programmā Word 2010. Lai arī šis saraksts nav visaptverošs, 
iesākumā tas noderēs. Lai atrastu pilnu Word 2010 komandu sarakstu, cilnē Fails noklikšķiniet uz Palīdzība un pēc tam uz Darba sākšana. 

Lai... Noklikšķiniet uz Un pēc tam izmantojiet... 

Atvērtu, saglabātu, izdrukātu, priekšskatītu, aizsargātu, nosūtītu 
vai konvertētu failus 

 
Backstage skatu (klikšķiniet uz saitēm, kas atrodas šī skata 
kreisajā pusē) 

Tekstam lietotu formatējumu un stilus  Grupas Fonts, Rindkopa un Stili 

Ievietotu tukšas lappuses, tabulas, attēlus, hipersaites, galvenes 
un kājenes vai lappušu numurus  

 
Grupas Lappuses, Tabulas, Ilustrācijas, Saites un Galvene un 
kājene 

Iestatītu piemales, pievienotu sadaļu un lappušu pārtraukumus, 
izveidotu biļetena stila slejas vai pievienotu ūdenszīmes 

 Grupas Lappuses iestatīšana un Lappuses fons 

Izveidotu satura rādītāju vai ievietotu vēres un beigu vēres  Grupas Satura rādītājs un Vēres 

Izveidotu aploksnes vai uzlīmes, kā arī veiktu pasta sapludināšanu  Grupas Izveidot un Sākt pasta sapludināšanu 

Pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku, uzzinātu vārdu skaitu vai 
sekotu izmaiņām 

 Grupas Koriģēšana un Sekošana 

Pārslēgtu dokumenta skatus, atvērtu navigācijas rūti 
vai tuvinātu vai tālinātu dokumentu 

 
Grupas Dokumenta skati (normālskats tagad tiek saukts par 
melnrakstu), Rādīt un Tālummaiņa 
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Kur ir drukas priekšskatījums? 

Programmā Word 2010 drukas priekšskatījums vairs netiek rādīts 
atsevišķā logā. Meklējiet to Backstage skatā, kur ir arī citi noderīgi ar 
drukāšanu saistīti iestatījumi. 

Kas noticis ar Rīki | Opcijas? 

Vai meklējat programmas Word iestatījumus, kas ļauj kontrolēt, 
piemēram, kā rakstot Word pārbauda, vai nav pareizrakstības un 
gramatikas kļūdu, kā arī, vai rakstot Word automātiski formatē tekstu 
(piemēram, divas pārnesumzīmes aizstājot ar domuzīmi)? 

Noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam uz Opcijas. Tiek atvērts 
dialoglodziņš Word opcijas, kur varat pielāgot savus Word iestatījumus 
un preferences. 

Noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam uz Drukāt. Loga labajā pusē tiek 
rādīts priekšskatījums, kā pašreizējais dokuments izskatīsies izdrukāts. 

Loga kreiso pusi varat izmantot, lai regulētu savas preferences, 
piemēram, mainītu orientāciju no Portrets uz Ainava, mainītu papīra 
izmērus vai atlasītu opciju, kas ļauj izdrukāt tikai pašreizējo lappusi, nevis 
visu dokumentu. 

Ja vēlaties iestatīt papildu drukas opcijas, zem drukāšanas opcijām 
noklikšķiniet uz saites Lappuses iestatīšana vai lentē noklikšķiniet uz 
cilnes Lappuses izkārtojums, lai aizvērtu Backstage skatu un parādītu 
citas opcijas. 

Daži dialoglodziņa Word opcijas iestatījumi attiecas tikai uz programmu 
Word. Bet dažas preferences (piemēram, krāsu shēma) tiks lietotas arī 
visām pārējām instalētajām Microsoft Office 2010 programmām. 



Migrācija uz Word 2010 
no Word 2003 

Microsoft® 

 

Kā panākt, lai iecienītās komandas būtu 

pa rokai 
Ātrās piekļuves rīkjosla, kas atrodas 
programmas Word loga augšējā 
kreisajā stūrī, nodrošina saīsnes uz 
bieži lietojamajām komandām. 

Šai rīkjoslai pievienojot pogas, 
varat panākt, lai visas jūsu 
iecienītās komandas vienmēr būtu 
redzamas un pieejamas pat tad, ja 
pārslēdzat lentes cilnes. 

 

Noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas pie ātrās piekļuves rīkjoslas, lai 
ieslēgtu vai izslēgtu īsinājumizvēlnes sarakstā pieejamās komandas. Ja 
pievienojamā komanda sarakstā netiek rādīta, pārslēdzieties uz lentes 
cilni, kurā ir šī komanda, un noklikšķiniet uz tās ar peles labo pogu. 
Īsinājumizvēlnē, kas tiek parādīta, noklikšķiniet uz Pievienot ātrās 
piekļuves rīkjoslai. 

Savu lentes ciļņu un grupu izveide 

Lentes komandas var pielāgot, lentes 
grupās iekļaujot pogas tur, kur tās ir 
nepieciešamas, vai izveidojot savas 
pielāgotas lentes cilnes. 

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras 
lentes grupas un pēc tam noklikšķiniet uz 
Pielāgot lenti. Dialoglodziņā Word opcijas 
savām cilnēm un grupām varat pievienot 
komandas. Piemēram, varat izveidot cilni 
Ātrie dokumenti un pielāgotai šīs cilnes 
grupai pievienot savas iecienītās komandas. 

Ja kļūdījāties, nekas traks nav noticis. Varat 
izmantot pogu Atiestatīt, lai atgrieztu noklusējuma (rūpnīcas) 
iestatījumus. 

Lentē netiek rādītas visas vecāku Word versiju 
komandas, bet tās tomēr ir pieejamas. Ja 
nevarat iztikt bez kādas no šīm komandām, 
vienkārši pievienojiet tās lentei vai ātrās 
piekļuves rīkjoslai. 

Dialoglodziņa Word opcijas sarakstā Izvēlieties komandas no atlasiet 
Komandas, kuru nav lentē. Pēc tam atrodiet nepieciešamo komandu un 
pievienojiet to pielāgotai lentes cilnei vai grupai. 
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Iepazīšanās ar taustiņpadomiem 

Word 2010 nodrošina lentes saīsnes, ko sauc par taustiņpadomiem, lai 
uzdevumus ātri varētu veikt, neizmantojot peli. 

Lai lentē tiktu rādīti taustiņpadomi, nospiediet taustiņu ALT. 

Pēc tam, lai pārslēgtu lentes cilni, izmantojot tastatūru, nospiediet tā 
burta taustiņu, kas tiek rādīts zem cilnes. Šeit redzamajā piemērā ir 
jānospiež taustiņš E, lai atvērtu cilni Ievietot, P, lai atvērtu cilni Lappuses 
izkārtojums, C, lai atvērtu cilni Atsauces utt. 

Kad šādi esat pārslēdzis lentes cilni, ekrānā tiek rādīti visi šai cilnei 
pieejamie taustiņpadomi. Taustiņu secību var pabeigt, nospiežot pēdējo 
nepieciešamās komandas taustiņu. 

Lai taustiņu secībā atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet taustiņu ESC. 
Darot to vairākas reizes pēc kārtas, tiek atcelts taustiņpadomu režīms. 

Vai īsinājumtaustiņi joprojām darbojas? 

Programmas Word 2003 īsinājumtaustiņi programmā Word 2010 
joprojām ir pieejami. Ja zināt īsinājumtaustiņu secību, izmantojiet to. 
Piemēram, taustiņu kombinācija CTRL+C joprojām starpliktuvē kopē 
atlasīto informāciju, CTRL+S joprojām saglabā pašreizējā dokumentā 
veiktās izmaiņas, bet ALT+F8 joprojām atver dialoglodziņu Makro. 

Programmā Word 2010 joprojām darbojas arī daudzi vecie izvēļņu 
paātrinātāji ALT. Piemēram, secīgi nospiežot taustiņus ALT, T un O, tiek 
atvērts dialoglodziņš Word opcijas (iepriekš Rīki | Opcijas). Līdzīgi, 
nospiežot ALT, I, P un C, tiek atvērta rūts Klipkopa (iepriekš Ievietot | 
Attēls) utt. 

Tomēr, sākot ALT taustiņu secību, iespējams, tiks parādīts šim līdzīgs 
uznirstošais lodziņš: 

Ja zināt visu nepieciešamo secību, turpiniet darbību un pabeidziet to. 
Ja nezināt (vai nekad neapguvāt) nevienu ALT taustiņu secību, nospiediet 
taustiņu ESC, lai atceltu, un tā vietā izmantojiet taustiņpadomus. 
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Programmā Word 

2010... 
Kas notiek? Kā rīkoties? 

Atverat dokumentu, kas izveidots 
programmā Word 2003. 

Programmas Word 2010 loga virsrakstjoslā pie faila nosaukuma tiek rādīts [Saderības 
režīms]. 

  

  

Tas norāda, ka, lai gan izmantojat programmu Word 2010, joprojām strādājat ar 

iepriekšējas versijas failu formātu un ka nevarat izmantot Word 2010 līdzekļus, piemēram, 

jaunos diagrammu rīkus vai matemātiskos vienādojumus, kamēr fails netiek konvertēts uz 

Word 2010 failu formātu. 

Lai izietu no saderības režīma un versijas 2003 failu konvertētu 
uz jauno Word 2010 formātu, noklikšķiniet uz cilnes Fails, 
noklikšķiniet uz Informācija un pēc tam uz Konvertēt. 

Pirms konvertējat failu, pajautājiet sev, vai šajā dokumentā ir 
jāsadarbojas ar lietotājiem, kas joprojām izmanto programmu 
Word 2003 (vai pat vēl vecāku versiju). Ja atbilde ir jā, 
iespējams, ka prātīgāk ir turpināt strādāt saderības režīmā, lai 
nerastos kārdinājums izmantot jaunos līdzekļus, kas netiek 
atbalstīti vecākā failu formātā. 

Dokumentu saglabājat kā 
Word 2010 failu. 

Ja kāds šo dokumentu atver programmā Word 2003, tiek parādīta uzvedne ar saiti, kas ļauj 
lejupielādēt bezmaksas saderības pakotni (ja ir instalēti jaunākie ielāpi un servisa 
pakotnes). Saderības pakotne ir nepieciešama, lai programmā Word 2003 varētu atvērt 
Word 2010 dokumentus un mijiedarboties ar tiem. 

Ja savā dokumentā izmantojāt jaunos Word 2010 līdzekļus vai formatējumu, piemēram, 

diagrammu rīkus vai matemātiskos vienādojumus, iespējams, ka programmas Word 2003 

lietotājiem tiks rādīti brīdinājumi par neatbalstītiem līdzekļiem, kā arī formatējums vai 

līdzeklis failā nebūs redzams. 

Ja domājat, ka Word 2003 lietotājiem, iespējams, būs 
nepieciešama mijiedarbība ar jūsu Word 2010 dokumentu, 
palaidiet rīku Saderības pārbaudītājs, lai pārliecinātos, vai fails 
šiem lietotājiem darbosies pareizi. 

Lai pārbaudītu saderību, noklikšķiniet uz cilnes Fails, 
noklikšķiniet uz Informācija, noklikšķiniet uz Pārbaudīt, vai nav 
problēmu un pēc tam uz Pārbaudīt saderību. 

Šis rīks norādīs, kuri Word 2010 jaunie līdzekļi netiek atbalstīti 

vecākās versijās. Pēc tam varēsit izlemt, vai šos līdzekļus 

noņemt, lai izvairītos no brīdinājumiem programmā Word 2003. 

Dokumentu saglabājat kā 
Word 2003 failu. 

Ja kāds šo dokumentu atver programmā Word 2003, dokuments tiek atvērts kā parasti, 
nekādas saderības pakotnes nav nepieciešamas. 

Ja savā dokumentā izmantojāt jaunos Word 2010 līdzekļus vai formatējumu, piemēram, 

diagrammu rīkus vai matemātiskos vienādojumus, iespējams, ka programmas Word 2003 

lietotājiem tiks rādīti brīdinājumi par neatbalstītiem līdzekļiem, kā arī formatējums vai 

līdzeklis failā nebūs redzams. 

Jums nekas nav jādara. 

Ja savu failu saglabājat vecākā Word 2003 failu formātā, 

saderības pārbaudītājs tiek palaists automātiski, un tas brīdina 

par visiem neatbalstītajiem līdzekļiem. Pēc tam failā varat veikt 

visas nepieciešamās noformējuma izmaiņas. 

Kā sadarboties ar lietotājiem, kam vēl nav programmas Word 2010 

Programma Word 2010 (un Word 2007) dokumentu saglabāšanai izmanto jaunu failu formātu. Ja lietotāji, ar kuriem sadarbojaties, izmanto citas programmas 
Word versijas, neuztraucieties — programmā Word 2010 joprojām varat atvērt un rediģēt vecāku versiju dokumentus, kā arī koplietot savus failus ar 
lietotājiem, kuriem vēl nav programmas Word 2010. 
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Word 2003 rindstarpas atgūšana 

Programmā Word 2003 atstarpes starp rindiņām lielums ir 1.0, turklāt 
starp rindkopām nav tukšas rindiņas. Programmā Word 2010 (un 
Word 2007) atstarpes starp rindiņām lielums ir mainīts uz 1.15, turklāt 
starp rindkopām ir tukša rindiņa. Iespējams, ka jūs vēlēsities, lai 
starpinājums izskatās kā iepriekš. 

Lai visam dokumentam atjaunotu Word 2003 rindstarpu, meklējiet 
komandas, kas cilnē Sākums atrodas pa labi. Grupā Stili noklikšķiniet uz 
nelielās lejupvērstās bultiņas, kas atrodas uz Mainīt stilus. Pēc tam 
norādiet uz komandu Stilu kopa un noklikšķiniet uz Word 2003. 

Papildu līdzekļu atrašana 

Ja plānojat ikdienā izmantot programmu Word 2010, lai noformētu 
makro, veidlapas un XML vai Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) 
risinājumus, Word lentei varat pievienot cilni Izstrādātājs. 

Lentē noklikšķiniet uz cilnes Fails un 
pēc tam uz Opcijas. Dialoglodziņā 
Word opcijas noklikšķiniet uz Pielāgot 
lenti un atzīmējiet izvēles rūtiņu 
Izstrādātājs sarakstā, kas tiek rādīts pa 
labi. Noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu 
dialoglodziņu Word opcijas. 

Tagad cilne Izstrādātājs tiek rādīta pa 
labi no cilnes Skats. 

Padoms. Ja viss, ko vēlaties darīt, ir 
programmā Word 2010 ierakstīt 
makro, cilne Izstrādātājs nav 
jāpievieno. Vienkārši noklikšķiniet uz 
cilnes Skats un labajā pusē meklējiet 
grupu Makro. 

Ja vēlāk izlemsit, ka tomēr nepieciešams Word 2010 starpinājums, 
noklikšķiniet uz nelielās bultiņas uz Mainīt stilus (grupā Stili), 
norādiet uz komandu Stilu kopa un noklikšķiniet uz Word 2010. Lai 
iegūtu papildinformāciju par rindstarpas pielāgošanu programmā 
Word 2010, nospiediet taustiņu F1, lai atvērtu palīdzību, un meklējiet 
informāciju par atstarpēm starp rindiņām vai rindkopām. 


