
Foto apstrāde 
(paint.net, pixlr.com, befunky.com) 

IM 7 absolvents 

Informātikas pulciņu pasniedzējs 

IT mācību kursu vadītājs 

«Ventspils IT izaicinājums» vadītājs 

Inguss Blaudums 



Nodarbības mērķi 

• Iepazīties ar iespējamiem fotoapstrādes mērķiem 

• Darboties bezmaksas programmā paint.net, kurā apgūsim: 
• Foto apgriešanu un efektu izvēli 

• Klonēšanu 

• Attēlu izgriešanu un ielīmēšanu 

• Darboties programmā pixlr.com un apskatīsim tās funkcijas 

• Darboties programmā befunky.com un izveidosim vienkāršu 
plakātu 



Foto apstrādes nozīme un pielietojums 
• Bilžu vizuālā uzlabošana ar dažādu krāsu/ gaismu efektiem 



Foto apstrādes nozīme un pielietojums 
• Bilžu «kadrēšana» un izmēru maiņa, lieko daļu nogriešana 



Foto apstrādes nozīme un pielietojums 
• Nevēlamu objektu «izgriešana» 



Foto apstrādes nozīme un pielietojums 
• Attēlu papildināšana ar dažādiem objektiem 



Foto apstrādes nozīme un pielietojums 
• Kolāžu veidošana 



Foto apstrādes nozīme un pielietojums 
• Plakātu/afišu/kartiņu veidošana 



Lietošana skolā 
•Uzdevumu sagatavošanā- kontroldarbu 

zīmējumu/attēlu/kolāžu veidošana 

• Stundu prezentācijas materiālu gatavošanā 

• Interesanti uzdevumi skolēniem (kolāžas no dažādiem 
vēsturiskiem attēliem, «iefotošopē» sevi kādā gleznā, 
u.c.) 

•Afišu gatavošana 

• Skolas foto reportāžām 

 



Paint.net 
Bezmaksas programma, kura brīvi un legāli pieejama internetā. Tajā 
ir apkopotas pamata funkcijas, kuras varam vēlēties foto apstrādes 
programmā. Tā ir papildināta ar iespēju strādāt «slāņos», kas ļauj 
veidot plakātus un interesantus foto risinājumus. 
 

Bezmaksas 

No datora neprasa daudz resursu 

Bagāta ar dažādām funkcijām, kuras atkārto lielāko foto apstrādes programmu plusus. 

Ļauj strādāt «slāņos» 

Jāinstalē  

Lietojama angļu valodā 

Iesākumā grūti intuitīvi darboties, nepieciešams pierast un iepazīt programmu 



Paint.net iespējas 
• Bildes apgriezt, mainīt to izmērus, formātu un kvalitāti 

• «Klonēt» attēla apgabalus 

• Izgriezt un ielīmēt figūras un attēlu daļas starp vairākiem 
vienlaicīgi atvērtiem attēliem 

• Dažādi krāsu un gaismu efekti 

• Strādājot ar slāņiem ir iespējams izkārtot un veidot 
kompozīciju 

• Teksta funkcija ļauj veidot dažādus uzrakstus uz attēliem un 
plakātiem 

• Figūru zīmēšana ļauj veidot dažādus zīmējumus un grafiskus 
attēlus, shēmas 



Paint.net apgūsim 
•Foto apgriešanu un efektu izvēli 

•Klonēšanu 
•Attēlu izgriešanu un ielīmēšanu 

Katrai prasmei ir sagatavots savs īsais video. 
 



Paint.net uzbūve 



• Izveidot jaunu failu 
• Atvērt failu 
• Saglabāt 
• Printēt 

• Atcelt iezīmēto 
• Atcelt pēdējo darbību 
• Atcelt atcelšanu 
• Režģis 
• Lineāls 

 

• Izgriezt iezīmēto 
• Kopēt iezīmēto 
• Ielīmēt nokopēto 
• Apgriezt iezīmēto 

• Patreiz izvēlētais darbarīks 
• Otas izmērs 
• Otas malu asums 



Darbarīku izvēlne 
• Izvēlēties un iezīmēt taisnstūri 
• Izvēlēties un iezīmēt neregulāras 

formas ķermeni (lasso) 
• Iezīmēt apli/ovālu 
• Burvju nūjiņa iezīmē «lĪdzīgo» 

apgabalu 
• Krāsas spainis ļauj iekrāsot lielus 

laukumus 
• Ota 
• Zīmulis 
• Klonēšanas zīmogs 
• Teksta rīks 
• Figūru izvēle 

 
 

• Bulta, kas ļauj pārnest 
iezīmēto apgabalu 

• Bulta, kas ļauj pārnest 
iezīmējuma līnijas 

• Lupa 
• Roka ļauj pārvietot darba 

virsmu 
• Rīks, kurš ļauj piemērot toņa 

maiņu attēlam 
• Dzēšgumija 
• Krāsas pipete 
• Pārkrāsošana 
• Līniju zīmēšana 



Krāsas/slāņi/vēsture 



Foto apgriešana un ātra efekta izvēle 
1. Foto apgriešana sākas ar attēla izvēli 

2. Ar iezīmēšanas rīku ir iespējams izvēlēties jaunā attēla 
izmēru 

3. Ar apgriešanas pogu tiek apstiprināta izvēlētā apgabala 
izgriešana 

4. Foto efektus var atrast un papētīt sīkāk sadaļās: 
• Adjustments: dažādas krāsu korekcijas un krāsu līkņu maiņa 

• Effects: māksliniecisko efektu pievienošana attēliem  

• Video pamācība:  ej.uz/ApgrieztEfekts 

ej.uz/ApgrieztEfekts
ej.uz/ApgrieztEfekts


Uzdevums (6 minūtes) 
1. Lejupielādēt attēlu: ej.uz/PaintPirmais 

2. Apgriezt tā malas brīvi izvēlētās proporcijās 

3. Attēlam izvēlēties kādu no efektiem sadaļā Adjustments 
(pamainīt krāsu toņus, padarīt melnbaltu, u.c.) 

4. Saglabāt izveidoto attēlu un piespraust to pie sienas 
Padlet: ej.uz/PadletUzdevums 

 

•Video pamācība:  ej.uz/ApgrieztEfekts 

 

 

 

 

ej.uz/PaintPirmais
ej.uz/PaintPirmais
/ej.uz/PadletUzdevums
/ej.uz/PadletUzdevums
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ej.uz/ApgrieztEfekts


Klonēšana 
• Ļauj klonēt kādu sadaļu attēlā, ko var izmantot diviem nolūkiem: 

• Pavairojot priekšmetus/cilvēkus attēlā 

• Aizkrāsojot priekšmetus/cilvēkus attēlā 

1. Izvēlamies attēlu 

2. Izvēlamies klonēšanas pogu 

3. Nospiežam taustiņu kombināciju: ctrl+kreisais peles klikšķis vietā, kuru klonēsim 

4. Izvēlamies vietu, kurā klonēsim un spiežam peles kreiso taustiņu 

5. Klonēšanas otas izmēru var mainīt ar šo pogu: 

6. Otas malu asumu ir iespējams mainīt ar pogu: 

• Video pamācības: ej.uz/KlonesanaPavairojot   un ej.uz/KlonesanaAizkrasojot 

ej.uz/KlonesanaPavairojot
ej.uz/KlonesanaPavairojot
ej.uz/KlonesanaAizkrasojot
ej.uz/KlonesanaAizkrasojot


Uzdevums (10 minūtes) 
1. Lejupielādēt attēlu: ej.uz/PaintOtrais 

2. Izvēlies kaut ko nokopēt vai aizkrāsot (nokopē smilšu pili, 
vai aizkrāso kuģi fonā) 

3. Saglabāt izveidoto attēlu un piespraust to pie sienas 
Padlet: ej.uz/PadletUzdevums 

 

•Video pamācības: ej.uz/KlonesanaPavairojot   un 
ej.uz/KlonesanaAizkrasojot 
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Attēlu izgriešana un ielīmēšana 
• Darbs ar diviem attēliem, kurus var savienot no viena attēla paņemot objektu, 

kuru ielīmēt otrajā attēlā. 

1. Darbs sākas ar divu attēlu atvēršanu 

2. Pirmajā attēlā noņem fonu, atstājot tikai pārnesamo objektu. To var darīt 
iezīmējot dzēšamos attēlus ar burvju nūjiņu un spiežot Delete vai 
izmantojot dzēšgumiju. 

3. Iezīmē objektu bez fona un nokopē 

4. Pāriet uz fona attēlu, tajā uztaisa jaunu slāni 

5. Tiek ielīmēts objekts bez fona 

6. Ar izmēru un krāsu korekcijām panākts dabiskuma efekts 

• Video pamācība: ej.uz/IzgriesanaIelimesana 

ej.uz/IzgriesanaIelimesana
ej.uz/IzgriesanaIelimesana


Uzdevums (13 minūtes) 
1. Lejupielādēt attēlus: ej.uz/PaintTresais 

2. Atveriet abus attēlus Paint.net 

3. Sekojot instrukcijai nodzēsiet fonu Rimšēviča bildē (iesaku 
uzreiz izmantot dzēšgumiju) 

4. Nokopējiet Rimšēviču bez fona un iekopējiet jaunā slāni Trampa 
attēlā 

5. Padariet šo slāni melnbaltu, lai saskaņotu krāsas attēlos. 

6. Saglabāt izveidoto attēlu un piespraust to pie sienas Padlet: 
ej.uz/PadletUzdevums 

 

• Video pamācība: ej.uz/IzgriesanaIelimesana 

 

 

 

ej.uz/PaintTresais
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Rezultāts 





PIXLR editor (pixlr.com/editor) 

Saskarne ļoti līdzīga paint.net 

Iespējams strādāt ar slāņiem 

Iespējams veidot plakātus 

Bezmaksas vietne, kurā iespējams veikt ļoti daudz 
darbību. 

 

Nepieciešams labs interneta savienojums 



PIXLR editor (pixlr.com/editor) 



Uzdevums (6 minūtes) 
•Vadoties pēc līdzībām programmā izmantojot šo pogu 

iezīmēt un apgriezt attēlu: 

1. Lejupielādēt attēlu: ej.uz/PaintCeturtais 

2. Apgriezt tā malas brīvi izvēlētās proporcijās 

3. Attēlam izvēlēties kādu no efektiem sadaļā Adjustments 
(pamainīt krāsu toņus, padarīt melnbaltu, u.c.) 

4. Saglabāt izveidoto attēlu un piespraust to pie sienas 
Padlet: ej.uz/PadletUzdevums 

 

 

 

ej.uz/PaintCeturtais
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Befunky.com 

Šajā adresē ir iespējams apstrādāt fotoattēlus, veidot foto kolāžas un 
veidot plakātus 

Bezmakasas lapa ar galvenajām fotoapstrādes funkcijām 

 

Nepieciešams stabils interneta savienojums 

Bezmaksas versijā uzkrītoši daudz funkcijas ir ierobežotas 



Befunky.com 


