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TAUSTIŅU KOMBINĀCIJAS DARBA PAĀTRINĀŠANAI 

TEKSTA APSRĀDES LIETOTNĒ MICROSOFT WORD 2010  

Plus zīme (+) apzīmē vairāku taustiņu vienlaicīgu nospiešanu, tas ir, pirmais (reizēm pirmie 

divi) kombinācijas taustiņš tiek nospiest un turēts, bet otrais vai trešais – piespiests. 

Taustiņu kombinācija Darbība 

Logu attēlošana un lietošana 

ALT+TAB Pārslēgties uz nākamo logu 

ALT+SHIFT+TAB Pārslēgties uz iepriekšējo logu 

ALT+F4 Aizvērt aktīvo logu 

ALT+F5 Atjaunot uz leju loga izmērus pēc maksimizēšanas 

CTRL+F10 Maksimizēt jeb atjaunot uz leju aktīvo logu 

PRINT SCREEN Ekrāna satura tveršana 

ALT+PRINTSCREEN Aktīvā loga tveršana 

Teksta iezīmēšanas un kursora vadības iespējas 

HOME Novietot kursoru rindas sākumā 

END Novietot kursoru rindas beigās 

CTRL+HOME Novietot kursoru dokumenta sākumā 

CTRL+END Novietot kursoru dokumenta beigās 

 jeb  Pārvieto kursoru vienu simbolu pa kreisi vai pa labi 

CTRL+ Pārvieto kursoru vienu vārdu pa labi 

SHIFT+ Atlasīt vienu simbolu pa labi no kursora 

SHIFT+CTRL+ Atlasīt vienu vārdu pa labi no kursora 

SHIFT+HOME Atlasīt tekstu no kursora atrašanās vietas līdz rindas sākumam 

SHIFT+END Atlasīt tekstu no kursora atrašanās vietas līdz rindas beigām 

CTRL+A Atlasīt visu tekstu 

Dialoga logu izsaukšanas kombinācijas 

CTRL+O Aktivizēt dialoga logu Open 

CTRL+N Aktivizēt dialoga logu New (izveidot jaunu dokumentu) 

F12 Aktivizēt dialoga logu Save As 

CTRL+S Saglabāt dokumentā veiktās izmaiņas 

CTRL+P Aktivizēt drukāšanas dialoga logu 

CTRL+SHFT+G Aktivizēt dialoga logu Word Count (vārdu un simbolu skaitīšanai) 

CTRL+F Aktivizēt dialoga logu Find (simbolu meklēšanai) 

CTRL+H Aktivizēt dialoga logu Replace (simbolu aizvietošanai) 

CTRL+G Aktivizēt dialoga logu Go To (pāriet uz norādīto lappusi) 

ALT+CTRL+I Aktivizēt/atcelt PrintPreview dialoga logu 

Darbību atcelšana  

CTRL+Z Atcelt pēdējo darbību 

CTRL+Y Atjaunot atcelto darbību 
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Speciālo simbolu ievietošana 

CTRL+SHFT+SPACEBAR Izveidot nedalāmo atstarpi 

SHIFT+ENTER Izveidot jaunu rindu, neveidojot jaunu rindkopu 

CTRL+ENTER Iespraust lappuses pārtraukumu 

ALT+CTRL+C Iespraust autortiesību simbolu © 

ALT+CTRL+R Iespraust reģistrētās preču zīmes simbolu ® 

Simbolu un rindkopu formatēšanas komandas 

CTRL+B Atlasīto tekstu izcelt treknrakstā  

CTRL+I Atlasīto tekstu izcelt kursīvā 

CTRL+U Pasvītrot atlasīto tekstu 

CTRL+SHFT+W Pasvītrot tikai vārdus 

CTRL+SHFT+D Dubultais pasvītrojums 

CTRL+] jeb  

CRTL+SHIFT+> 

Palielināt atlasītā teksta fonta (simbolu, burtu) lielumu par vienu 
punktu 

CTRL+[ jeb  

CRTL+SHIFT+< 

Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu par vienu punktu 

CTRL+SPACEBAR Atcelt rindkopu vai simbolu formatēšanu 

CTRL+C Kopēt atlasīto tekstu vai objektu starpliktuvē 

CTRL+X Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu starpliktuvē 

CTRL+V Ielīmēt nokopēto vai izgriezto fragmentu no starpliktuves 

CTRL+ALT+V Aktivizēt dialoga logu Paste Special (speciālā ielīmēšana) 

CTRL+E Centrēt aktīvo rindkopu 

CTRL+L Aktīvo rindkopu izlīdzināt pie kreisās malas 

CTRL+R Aktīvo rindkopu izlīdzināt pie labās malas 

CTRL+J Aktīvo rindkopu izlīdzināt pie abām malām 

CTRL+M Izveidot rindkopai kreiso atkāpi 

CTRL+1 Starprindu intervāls – viena līnija 

CTRL+1,5 Starprindu intervāls – pusotra līnija 

CTRL+2 Dubultais starprindu intervāls 

CTRL+ = Atlasīto tekstu pārveidot par augšējo indeksu 

CTRL+SHIFT+ = Atlasīto tekstu pārveidot par apakšējo indeksu 

ALT+CTRL+F Pievienot atsauci dokumenta beigās 

ALT+CTRL+D Pievienot atsauci lappuses beigās 

SHIFT+F3 Mainīt burtu reģistru 

CTRL+SHFT+A Visus burtus pārveidot par drukātiem 

Vairāk taustiņu kombināciju meklējiet vietnē:  

http://www.keyxl.com/aaa367b/5/Microsoft-Word-keyboard-shortcuts.htm  

P.S. Tabulā lietota informātikas zinātņu nozarē akceptētā terminoloģija. (Autores) 

http://www.keyxl.com/aaa367b/5/Microsoft-Word-keyboard-shortcuts.htm

