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1. Darbvirsma, ikonas un logu izmantošana  

 

1.1. Darbvirsmas un uzdevumjoslas mērķa apraksts 

 

Darbvirsma ir pirmais ekrāns, ko redzat savā datorā pēc tam, kad ir ielādēta „Windows“ operētājsistēma. 

Tā vienmēr tur paliek (dažkārt zem citiem logiem), līdz neizslēdzat datoru pilnībā. Darbvirsmas mērķis ir 

nodrošināt vietu tādām ikonām kā Atkritne, jūsu izveidotās saīsnes u. c. 

 

 

Attēls Nr. 1: Darbvirsmas piemērs 

Uzdevumjoslas mērķis ir nodrošināt lietotājiem vieglu veidu, kā atvērt un pārvaldīt programmas, kas 

instalētas viņu datorā. 

 

1.2. Atpazīt bieži izplatītas ikonas, piemēram, tās, kas attēlo: datnes, mapes, 

programmas, printerus, diskus, saīsnes un Atkritni. 

Darbvirsmas ikonas Piemēri 

 
Datnes 

 
  

 
 

 
Mapes  
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Darbvirsmas ikonas Piemēri 

 
Programmas 

 

  
 

 
 

Printeri 

 
 

 
 

Diski 

 
 

  
 

 
 

Saīsnes 
 

 
 

   

 
Atkritne 

 

 
 
 

Šis dators 

 

 
 

Tabula Nr. 1: Bieži izplatītas ikonas 

Atvērt ikonas 

Izvēlieties ikonu, ko vēlaties atvērt, un uzklikšķiniet ar dubultklikšķi uz kreisā peles taustiņa. 

 

Saīsnes simbols 
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Izvēlēties un pārvietot ikonas 

Uzklikšķiniet uz ikonas, lai to izvēlētos, un tad velciet to uz nepieciešamo vietu. Jūs varat arī izmantot 

tehniku – Izgriezt, Kopēt un Ielīmēt. 

1.3. Izveidot, pārsaukt, pārvietot saīsni 

Dažreiz var būt nepieciešams izveidot saīsni uz darbvirsmas. Parasti tas ir tāpēc, ka izmantojat noteiktu 

datni/mapi regulāri un vēlaties to viegli un ātri atvērt. 

Izveidot jaunu saīsni: 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz datnes/mapes; 

• Pārvietojiet kursoru uz „Nosūtīt uz”; 

• Uzklikšķiniet uz darbvirsmas (Darbvirsma (izveidot saīsni). Šīs datnes/mapes saīsne tiks izveidota 

uz darbvirsmas. 

 

  

Attēls Nr. 2: Izveidot saīsni 

 

Pārvietot saīsni uz citu atrašanās vietu savā datorā 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz datnes/mapes; 

• Uzklikšķiniet uz „Izveidot saīsni”; 

• Saīsne tiks izveidota blakus jūsu izvēlētajai datnei/mapei; 

• Pārvietojiet saīsni uz vēlamo atrašanās vietu (Izmantojot Izgriezt un Ielīmēt vai Pavilkt un Atlaist 

tehniku). 
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Attēls Nr. 3: Pārvietot saīsni 

Pārdēvēt vai izdzēst saīsni 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz saīsnes; 

• Uzklikšķiniet uz „Pārdēvēt”, lai mainītu saīsnes nosaukumu, vai „Dzēst”, ja vēlaties noņemt 

saīsni. 

 

Attēls Nr. 4: Pārdēvēt un dzēst saīsni  
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1.4. Atpazīt dažādas loga sadaļas: virsrakstjosla, izvēļņu josla, lente, statusa josla, 

ritjosla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 5: Dažādas loga sadaļas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 6: Loga opcijas 
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Ritjosla 

Rīkjosla 

Virsrakstjosla Izvēļņu josla 

Lai PĀRVIETOTU logu, tuvojieties virsrakstjoslai. 

Pēc tam uzklikšķiniet ar kreiso peles taustiņu un 

pavelciet logu uz to vietu, kur vēlaties. 

Lai SAMAZINĀTU logu, 

klikšķiniet uz loga 

samazināšanas pogas. 

Lai PALIELINĀTU logu, 

klikšķiniet uz loga 

palielināšanas pogas. 

Lai AIZVĒRTU logu, klikšķiniet 

uz aizvēršanas pogas. 

 

Lai MAINĪTU loga izmēru, virziet peles 

kursoru uz loga malām, līdz redzat līniju ar 

bultiņām abos galos. Pēc tam uzklikšķiniet uz 

kreisā peles taustiņa un pavelciet logu 

pareizajā izmērā. 

http://www.dialproject.eu/
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1.5. Pārslēgties starp atvērtiem logiem 

Ja jums ir atvērti logi, bet tie ir samazināti, jūs varat tos ātri un viegli atjaunot. Jums tikai jāuzklikšķina uz 

loga, ko vēlaties atvērt un kas attēlots uzdevumjoslā. 

Ja vēlaties pārslēgties starp diviem atvērtiem logiem, piemēram, viens logs ir atvērts, bet jūs vēlaties 

redzēt citu, kas ir samazināts, vienkārši uzklikšķiniet uz programmas ikonas un izvēlieties no atvērtajām 

datnēm. 

 

 

Attēls Nr. 7: Pārslēgties starp logiem 

1.6. Informācija par datoru 

Mape „Mans dators” vai „Šis dators”, kas atrodas uz darbvirsmas, ir noderīgs un daudzpusīgs rīks. Mape 

„Mans dators” ļauj piekļūt visiem datiem, kas tiek uzglabāti datorā, pievienotajās ierīcēs un tīklā – tā arī 

darbojas kā saīsne uz lielāko daļu jūsu sistēmas informācijas. Tajā ir arī saīsnes uz sistēmas 

atjauninājumiem un atjaunošanas iespējām. 

Mapes atrašana 

Mapei „Mans dators (Šis dators)” var piekļūt trīs dažādās vietās uz datora, un visur tai ir vienas un tās 

pašas funkcijas. Jūs varat atrast mapi „Mans dators” uz datora darbvirsmas, Sākuma izvēlnē un „Failu 

pārlūkā”. Darbvirsmas ikona var būt paslēpta, ja esat konfigurējuši darbvirsmas iestatījumus tā, ka ir 

paslēptas visas ikonas. 

 

 

 

 

Attēls Nr. 8: Mape „Šis dators” 
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Failu pārlūks 

Mapes „Mans dators” galvenais mērķis ir nodrošināt saīsni uz „Failu pārlūku”. Jūs varat atvērt „Failu 

pārlūku” uz sistēmas līmeņa displeja, uzklikšķinot ar dubultklikšķi vai ar labo peles taustiņu un izvēloties 

„Atvērt” mapi „Mans dators”. „Failu pārlūks” ir rīks, ko izmanto visu datora datņu pārlūkošanai. To bieži 

izmanto, lai šķirotu un uzglabātu dokumentus, attēlus, mūzikas un video failus datorā, kā arī pārvietotu 

informāciju datora un pievienoto ierīču starpā. Sistēmas līmeņa logs rāda visus cietos diskus, ārējos 

diskus un atmiņas kartes, kas pievienotas datoram. Tas var rādīt arī saīsnes uz citiem datoriem tīklā. 

Datora informācija 

Mapē „Mans dators” pieejama arī saīsne uz logu ar sistēmas informāciju. Jūs varat atvērt šo logu, 

uzklikšķinot ar labo peles taustiņu uz mapes „Mans dators” un izvēloties „Rekvizīti”. Cilnē 

„Pamatinformācija par datoru” ir pieejama pamatinformācija par Jūsu datoru, piemēram, „Windows” 

versija, sistēma, datora nosaukums, domēns, darbgrupas iestatījumi un Windows aktivizēšana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 9: Informācija par datoru 
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Cits veids, kā piekļūt informācijai mapē „Mans dators (Šis dators)”, ir uzklikšķināt ar dubultklikšķi uz 

kreisā peles taustiņa uz ikonas „Mans dators (Šis dators)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 10: Mapes „Šis dators” atvēršana ar dubultklikšķi 

Krātuves informācija 

Lai uzzinātu par sava datora krātuves ietilpību, jums jāuzklikšķina ar dubultklikšķi uz mapes „Mans dators 

(Šis dators)” un jāizvēlas „Sistēmas rekvizīti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 11: Sistēmas rekvizīti 

 

Atvērsies Iestatījumu logs, un jums jāizvēlas „Krātuve”. Tiks atspoguļota visa informācija par datora 

krātuvi. 

 



 

15 | P a g e  

 

 

Attēls Nr. 12: Krātuves informācija
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2. Darbs ar tekstu 

 
2.1. Atvērt, aizvērt teksta apstrādes programmu. Atvērt, aizvērt datnes 

Teksta apstrādes programmas atvēršana 

• Uzklikšķiniet uz Sākuma pogas; 

• Izvēlieties „Visas programmas”; 

• Izvēlieties „Microsoft Office”; 

• Klikšķiniet uz „Microsoft Office Word”. 

Aizvērt dokumentu / „Microsoft Word” 

• Uzklikšķiniet uz „Microsoft Office” pogas un klikšķiniet uz „Aizvērt”. VAI 

• Uzklikšķiniet uz mazās „x” pogas. 

Jau izveidota dokumenta atvēršana 

• Uzklikšķiniet uz „Microsoft Office” pogas un klikšķiniet uz „Atvērt”, vai arī uz tastatūras 

nospiediet  „Ctrl” + „O” (turiet „Ctrl” taustiņu nospiestu, kamēr spiežat „O”); 

• Izvēlieties vietu, kur datne ir saglabāta; 

• Uzklikšķiniet uz datnes un klikšķiniet uz „Atvērt”. 

  

2.2. Teksta ievadīšana dokumentā 

Mirgojošais ievietošanas punkts norāda, kur parādīsies nākamā rakstzīme, ko ierakstīsiet. Sāciet rakstīt, 

lai ievadītu tekstu. Ja pieļaujat kādas kļūdas, izmantojiet „Backspace” pogu, lai izdzēstu nevajadzīgās 

rakstzīmes. 

2.3. Kopēt, pārvietot tekstu dokumentā, atvērtu dokumentu starpā. Ielīmēt 

ekrānuzņēmumu dokumentā 

 

• Iezīmējiet tekstu, ko vēlaties kopēt; 

• Klikšķiniet uz cilnes „Sākums” un izvēlieties „Kopēt”; 

• Uzklikšķiniet tajā dokumentā vietā, kurā vēlaties ielīmēt nokopēto tekstu. Ja 

vēlaties to ielīmēt citā dokumentā, uzklikšķiniet uz dokumenta loga 

uzdevumjoslā; 

• Uzklikšķiniet vēlreiz uz cilnes „Sākums” un izvēlieties „Ielīmēt”.  

 

 

Attēls Nr. 13: Poga „Ielīmēt” 
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Pārvietot tekstu dokumentā vai atvērtu dokumentu starpā 

• Iezīmējiet tekstu, ko vēlaties pārvietot; 

• Uzklikšķiniet uz cilnes „Sākums” un izvēlieties „Izgriezt”; 

• Uzklikšķiniet tajā dokumentā vietā, kurā vēlaties ielīmēt nokopēto tekstu. Ja 

vēlaties to ielīmēt citā dokumentā, uzklikšķiniet uz dokumenta loga 

uzdevumjoslā; 

• Uzklikšķiniet vēlreiz uz cilnes „Sākums” un izvēlieties „Ielīmēt”. 

Ekrānuzņēmuma ielīmēšana dokumentā 

• Atrodiet „Print Screen” taustiņu uz savas tastatūras un vienreiz nospiediet to. Tiks uzņemts Jūsu 

pašreizējā ekrāna uzņēmums; 

• Klikšķiniet „Ielīmēt”. 

 

 

 

 

Attēls Nr. 15: „Print Screen” taustiņš uz tastatūras un poga „Ielīmēt” 

• Ja jums nepieciešams uzņemt tikai aktīvā loga kopiju, spiediet „Alt” taustiņu uz tastatūras un 

turiet to nospiestu, un nospiediet „Print Screen” taustiņu.  

• Kad programmā klikšķināsiet uz „Ielīmēt”, redzēsiet, ka tiks ielīmēts tikai aktīvais logs, nevis viss 

ekrāns. 

 

 

 

 

Attēls Nr. 16: „Alt” un „Print Screen” taustiņi uz tastatūras un poga „Ielīmēt”  

 

2.4. Saglabāt un nosaukt dokumentu 

• Uzklikšķiniet uz pogas „Fails”; 

• Klikšķiniet uz „Saglabāt” vai „Saglabāt kā”. 

 

 

Attēls Nr. 14: Pogas „Ielīmēt” un „Izgriezt” 

Izgriezt 
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Attēls Nr. 17: Saglabāt dokumentu 

Vai arī 

• Spiediet uz tastatūras „Ctrl” + „S” (Turiet „Ctrl” taustiņu nospiestu, kamēr spiežat „S”). 

VAI  

• Uzklikšķiniet uz „Saglabāt” ikonas ātrās piekļuves rīkjoslā; 

• Ierakstiet dokumenta nosaukumu datnes nosaukuma lauciņā un spiediet „Saglabāt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 18: Nosaukt dokumentu 

2.5. Instalēt, atinstalēt printeri. Izdrukāt testa lapu 

Instalēt printeri 
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• Uzlikšķiniet uz Sākuma pogas; 

• Uzlikšķiniet uz „Vadības paneļa”; 

 

Attēls Nr. 19: Sākuma poga un poga „Vadības panelis” 

 

• Uzlikšķiniet uz „Ierīces un printeri” 

 

Attēls Nr. 20: Poga „Ierīces un printeri” 

 

• Uzklikšķiniet ar dubultklikšķi uz „Pievienot printeri”, lai startētu „Pievienot printeri” un 

spiediet „Tālāk” 

 

 

Attēls Nr. 21: Poga „Pievienot printeri” 

 

• Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai beigtu vedņa darbību. 

 

Atinstalēt printeri 

• Uzklikšķiniet uz Sākuma pogas;  

• Uzklikšķiniet uz „Vadības paneļa”. 

 

Attēls Nr. 22: Sākuma poga un poga „Vadības panelis” 

 

• Uzklikšķiniet uz „Ierīces un printeri” 

 

Attēls Nr. 23: Poga „Ierīces un printeri” 
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• Klikšķiniet uz „Noņemt ierīci” un klikšķiniet „Jā”. 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 24: Noņemt ierīci 

 

Izdrukāt testa lapu 

• Atveriet Printerus, uzklikšķinot uz Sākuma pogas;  

• Pēc tam klikšķiniet uz „Vadības paneļa”; 

• Klikšķiniet uz „Ierīces un printeri”; 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz printera, ko vēlaties pārbaudīt, un pēc tam klikšķiniet uz 

„Rekvizīti”; 

• Cilnē „Vispārīgi” „Printera rekvizītu” dialoglodziņā, uzklikšķiniet uz „Drukāt testa lapu” 

 

 

2.6. Iestatīt noklusējuma printeri no instalēto printeru saraksta 

Parasti datora tīkla vidē ir vairāki printeri. 

Tāpēc lietotāji nosūtīs savus dokumentus uz noteiktu printeri – iespējams, uz printeri, kas atrodas 

vistuvāk viņu datora sistēmai. Lietotāji šo printeri iestatīs kā noklusējuma printeri. Noklusējuma printeris 

ir tas printeris, uz kuru dators nosūta dokumentus, kad izvēlaties komandu „Drukāt”, iepriekš nenorādot, 

kuru printeri vēlaties izmantot ar programmu. Jums var būt tikai viens noklusējuma printeris, tam 

vajadzētu būt printerim, kuru visbiežāk izmantojat. 

Iestatīt printeri kā noklusējuma printeri: 

• Uzklikšķiniet uz Sākuma pogas;  

• Uzklikšķiniet uz „Vadības paneļa”. 

 

Attēls Nr. 25: Sākuma poga un poga „Vadības panelis” 
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• Uzklikšķiniet uz „Ierīces un printeri” 

 

 

Attēls Nr. 26: Poga „Ierīces un printeri” 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz printera nosaukuma, lai iestatītu to kā noklusējuma 

printeri; 

• Uzklikšķiniet uz „Iestatīt kā noklusējuma printeri”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 27: Iestatīt noklusējuma printeri 

2.7. Izdrukāt dokumentu no teksta apstrādes programmas 

• Klikšķiniet uz pogas „Fails”; 

• Izvēlieties pogu „Drukāt”; 

• Dialoglodziņš „Drukāt” tiks attēlots tā, kā parādīts turpinājumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 28: Drukas dialoglodziņš 



 

22 | P a g e  

 

 

Lapas diapazona sadaļā izvēlieties, vai vēlaties izdrukāt visas dokumenta lapas, tikai pašreizējo lapu, 

izvēlētas lapas vai īpašu atlasi.  

Kopiju sadaļā norādiet, cik daudz šī dokumenta kopiju vēlaties izdrukāt. 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 29: Kopiju skaits 

Jūs varat izdrukāt visas lapas norādītajā diapazonā, vai arī varat izvēlēties drukāt tikai nepāra vai pāra 

lapas. 

Visbeidzot spiediet „DRUKĀT”. 

2.8. Redzēt, pauzēt, atsākt, atcelt drukas darbu 

Redzēt drukas darbu  

• Tiklīdz esat sācis(-usi) drukāt, jūs varat redzēt drukas darba procesu; 

• Uzklikšķiniet ar dubultklikšķi uz printera ikonas, kas attēlota jūsu ekrāna labajā apakšējā stūrī; 

• Atvērsies dialoglodziņš, kurā būs redzams jūsu drukas darbu progress; 

• Jūs varat arī atvērt „Vadības paneli”, uzklikšķināt uz „Printeri” un pēc tam uzklikšķināt ar 

dubultklikšķi uz printera, kas tiek izmantots. 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 30: Dialoglodziņš, kas rāda jūsu drukas darbu progresu 

Apturēt, atsākt vai atcelt drukas darbu 

• Atveriet logu, lai redzētu drukas darbu progresu; 
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• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz datnes, kuras druku vēlaties atcelt, apturēt vai atsākt, un 

izvēlieties no izvēlnes.  

 

Attēls Nr. 31: Izvēlne, kas parādās, kad uzklikšķināt ar labo peles taustiņu uz datnes
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3. Iepazīstināšana ar datnēm un mapēm 

 

3.1. Saprast, kā operētājsistēma organizē datnes, mapes, datnes hierarhiskā 

struktūrā. Pārvietoties starp diskiem, apakšmapēm, datnēm 

Kas ir diski, mapes un datnes?  

Kad piekļūstat diskam uz sava datora, „Windows” izmanto ar burtiem apzīmētu disku sistēmu, kas kalpo 

kā loģisks rādītājs uz dažādiem fiziskiem diskiem, kuriem jums ir piekļuve. No katra diska, kas apzīmēts ar 

burtu, var piekļūt visiem saviem failiem, kas tiek uzglabāti uz šī konkrētā diska. Piemēram, cietā diska 

burts parasti ir „C”. Dažos datoros ir divi cietie diski, viens ir C disks, bet otrs – D disks. Disketi apzīmē kā 

A disku. USB zibatmiņas disku apzīmē kā Noņemamo disku, un tam var būt piešķirti dažādi burti atkarībā 

no tā, cik daudz disku ir instalēti jūsu datorā. 

Lai palīdzētu organizēt datnes, ir iespējams izveidot mapes (tās mēdz dēvēt arī par direktorijiem). Tas 

palīdz grupēt datnes vai pat izveidot datņu apakšgrupas vairākās pieejamajās loģiskajās diskierīcēs. 

Hierarhisku mapju sistēmu, kas atrodas jūsu cietā diska mapēs, bieži apzīmē kā mapju (direktoriju) koku, 

līdzīgi augšējā līmeņa failu sistēma ir pazīstama kā saknes mape (direktorijs). Visbeidzot šīs struktūras 

zemākajā līmenī ir dažādas datnes, ko mēs izmantojam. Katras datnes nosaukumu var veidot līdz 

255 rakstzīmēm. 

3.2. Parādīt datnes, mapes rekvizītus, piemēram,: nosaukumu, izmēru, atrašanās 

vietu 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz mapes; 

• Klikšķiniet uz „Rekvizīti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 32: Mapes rekvizīti 
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3.3. Mainīt skatu, kā tiek parādītas datnes un mapes, piemēram,: ikonas, saraksts 

un detaļas 

Atveriet mapi un uzklikšķiniet uz cilnes „Skats” ekrāna labajā pusē un izvēlieties starp ikonām, sarakstu 

un detalizēti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 33: Skats, kā tiek parādītas datnes un mapes 

 

3.4. Atpazīt bieži izplatītus datņu tipus, piemēram,: teksta apstrādes datne, 

izklājlapa, prezentācija, pārnesams dokumentu formāts, attēls, audio, video, saspiestas, 

izpildāmas datnes 

„Failu pārlūka” logā katra datne tiek apzīmēta ar mazu ikonu, kā parādīts turpinājumā. Norādītajā 

piemērā pirmās datnes ikona apzīmē PDF, un, lasot tālāk informāciju par šo datni, ir skaidri norādīts 

(pieņemot, ka izmantojat detalizēto skatu, lai apskatītu datnes), ka datne ir paredzēta kā PDF datne. 

Otrā datne ir tādā pašā veidā atzīmēta kā Microsoft Word datne. 

 

Attēls Nr. 34: Datņu piemēri 

Datnes paplašinājumi  

Datņu nosaukumi parasti beidzas ar 3 rakstzīmju paplašinājumu. Punkts (.) atdala datnes nosaukumu no 

datnes paplašinājuma. Sarakstā ir norādīti daži bieži izplatīti datņu saīsinājumi: 

Datnes paplašinājums Datnes tips 
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.doc MS Word dokuments 

.rtf Teksta apstrādes programma – RTF standarts 

.txt MS Notepad – Teksta datne 

.xls MS Excel darbgrāmata 

.ppt or .pps MS Powerpoint datne 

.mdb MS Access datubāze 

.bmp MS Paint Bitmap attēls 

.gif Graphics Interchange Format (attēls) 

.jpg Joint Photographic Experts Group (attēls) 

.wav Wave datne (skaņa) 

.mid Midi datne (mūzika) 

.mpe, .mpg MPEG animācija 

.avi MS video „Windows movie” 

.zip/ .rar Saspiesta datne 

.tmp Windows pagaidu datne 

.exe Izpildāma datne 

Tabula Nr. 2: Datņu paplašinājumi 

3.5. Atvērt datni, mapi, disku 

Lai atvērtu datni, mapi vai disku, uzklikšķiniet uz tā ar dubultklikšķi. 

3.6. Izveidot mapi 

Atzīstiet labu praksi mapju un datņu nosaukšanā: mapēm un datnēm izmantojiet jēgpilnus nosaukumus, 

lai tos būtu vieglāk meklēt un organizēt. 

• Izveidojiet tādus datņu nosaukumus, kas ir loģiski, šķiet jēgpilni visiem lietotājiem, ir vienkārši 

izlasāmi un nozīmīgi; 

• Izmantojiet mazos burtus, kad nosaucat datnes; 

• Neizmantojiet šīs rakstzīmes: &, ( ) % # â€˜ â€oe / \ - { } [ ] < > @; 

• Kad numurējat līdzīgus datņu tipus vai veidojat secību, centieties paredzēt maksimālo skaitļu 

daudzumu; 

• Datnēm nevajadzētu atrasties direktoriju struktūrās ar vairāk nekā sešiem līmeņiem, jo tā var 

rasties grūtības piekļūt datnēm un tās arhivēt; 

• Nosakiet vietu, kur vēlaties izveidot savu jauno mapi, piemēram, darbvirsma vai „Mani 

dokumenti”; 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu tukšā vietā, izvēlieties „Jauns” un tad klikšķiniet uz „Mape”; 

• Tiks izveidota jauna mape, un Jūs varēsiet izmantot tastatūru, lai ierakstītu mapes nosaukumu; 

• Nospiediet „Enter”. 
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Attēls Nr. 35: Izveidot mapi 

3.7. Pārdēvēt datni, mapi 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz mapes/datnes; 

• Klikšķiniet uz „Pārdēvēt”; 

• Ierakstiet jauno nosaukumu; 

• Nospiediet „Enter”. 

 

Attēls Nr. 36: Pārdēvēt datni 
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3.8. Meklēt datnes pēc rekvizītiem 

Lai atvērtu meklēšanas dialoglodziņu, klikšķiniet uz Sākuma pogas un ierakstiet datnes/mapes 

nosaukumu vietā „Rakstiet šeit, lai meklētu”.  

 

Attēls Nr. 37: Meklēšanas dialoglodziņš 

Meklēt datni, izmantojot aizstājējzīmes, nevis pilno nosaukumu. 

Iepriekšējā piemērā mēs zinājām datnes vai mapes, kuru meklējām, pilno nosaukumu.Var gadīties, ka 

zinām tikai daļu nosaukuma. Tad var izmantot aizstājējzīmes. 

Piemēram: 

• Lai meklētu visas datnes, kuru nosaukums sākas ar „z” 

Ierakstiet: z* 

• Lai meklētu visas datnes, kuru nosaukums sākas ar „za” 

Ierakstiet: za* 

• Lai meklētu visas datnes, kuru nosaukums sākas ar „za” un ko veido 5 rakstzīmes 

Ierakstiet: za??? 

• Lai meklētu visas Microsoft Excel datnes, kuru nosaukums sākas ar „za” un ko veido 5 rakstzīmes 

Ierakstiet: za???.xls 
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3.9. Izvēlēties individuālas, blakus esošas, blakus neesošas datnes, mapes 

 

• Lai izvēlētos individuālu datni/mapi, uzklikšķiniet vienreiz uz datnes/mapes. Datne/mape 

tiks iezīmēta zilā krāsā; 

• Lai izvēlētos vairākas blakus esošas datnes/mapes, uzklikšķiniet uz pirmās datnes/mapes 

sadaļā, ko vēlaties izvēlēties, pēc tam nospiediet „Shift” taustiņu un turiet to nospiestu, 

kamēr klikšķināt uz pēdējās datnes/mapes sadaļā. 

 

Attēls Nr. 38: Izvēlēties vairākas blakus esošas datnes/mapes 

 
• Lai izvēlētos vairākas blakus neesošas datnes/mapes, uzklikšķiniet uz pirmās datnes/mapes, ko 

gribat izvēlēties. Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu „Ctrl” taustiņu, kamēr klikšķināt uz 
citām datnēm/mapēm, ko gribat izvēlēties. 

 

 

Attēls Nr. 39: Izvēlēties vairākas blakus neesošas datnes/mapes 
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3.10. Šķirot failus augošā, dilstošā secībā pēc nosaukuma, izmēra, tipa, 

modifikācijas datuma 

 

Faili, kas tiek rādīti logā „Šis dators” var tikt šķiroti pēc nosaukuma, izmēra, datnes tipa un pēdējās 

modifikācijas datuma/laika: 

 

Attēls Nr. 40: Logs „Šis dators” 

• Uzklikšķiniet uz „Skats”, „Detaļas”: 

 

 

 

 

Attēls Nr. 41: „Skata” izvēlne 

• Uzklikšķiniet uz atbilstīgās galvenes: 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 42: Šķirot failus 
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Piezīme: Lai apvērstu kārtību, vēlreiz uzklikšķiniet uz atbilstīgās galvenes. 

Noteikta tipa datņu saskaitīšana mapē 

• Pieņemsim, ka jums ir mape, kurā atrodas dažādu tipu datnes, un jūs vēlaties uzzināt, cik daudz 

mapē ir .txt (teksta datnes) tipa datnes. Sekojiet šiem norādījumiem: 

• Iestatiet skatu uz „Detalizēti”; 

• Šķirojiet datnes pēc tipa. 

 

3.11. Kopēt, pārvietot datnes, mapes mapju, disku starpā 

• Izvēlieties datnes/mapes, kuras vēlaties kopēt/pārvietot; 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz datnes vai mapes un izvēlieties „Kopēt” (lai nokopētu) VAI 

„Izgriezt” (lai pārvietotu); 

• Atveriet mapi, kurā vēlaties ielīmēt datnes/mapes, uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu un 

izvēlieties „Ielīmēt”. 

 

 

Attēls Nr. 43: Pārvietot datnes 

 

3.12. Izdzēst datnes, mapes, nosūtīt uz Atkritni un atjaunot to oriģinālajā atrašanās 

vietā. Iztukšot Atkritni 

Datņu dzēšana 

• Lai izdzēstu datni, vienkārši uzklikšķiniet uz tās un izvēlieties „Dzēst”. Tāpat iespējams izdzēst arī 

mapi. 

• Izdzēstās datnes un mapes tiek pārvietotas uz Atkritni, kurā jūs varat izdzēst datni pavisam vai to 

atjaunot. 
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Attēls Nr. 44: Izdzēst datnes 

Lai pavisam izdzēstu datni/mapi: 

• Atkritnē uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz datnes/mapes, ko vēlaties izdzēst pavisam. Pēc 

tam klikšķiniet uz „Dzēst”. 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 45: Izdzēst datni/mapi pavisam 

Atjaunot no Atkritnes: 

• Uzklikšķiniet ar dubultklikšķi uz Atkritnes, lai to atvērtu; 

• Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz datnes vai mapes, ko vēlaties atjaunot; 

• Klikšķiniet uz „Atjaunot”. 
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 Attēls Nr. 46: Atjaunot no Atkritnes 

VAI 

Ja vēlaties atjaunot tās visas: 

• Uzklikšķiniet ar dubultklikšķi uz Atkritnes, lai to atvērtu; 

• Klikšķiniet uz „Atjaunot visus vienumus”.  

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 47: Atjaunot visus vienumus no Atkritnes 

Iztukšot Atkritni: 

• Uzklikšķiniet ar dubultklikšķi uz Atkritnes, lai to atvērtu; 

• Klikšķiniet uz „Iztukšot Atkritni”. 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 48: Iztukšot Atkritni 
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