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1. Izvēlieties Kafejnīcai atbilstošā novada sagatavi!

Vidzeme Latgale Sēlija Zemgale Kurzeme

https://www.canva.com/design/DAFGFqvi0lw/XwqbjB4RmNSCyyQqyiROkg/view?utm_content=DAFGFqvi0lw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAFGFkS824g/fjDM2hFasfFTCSC7ZPqm0g/view?utm_content=DAFGFkS824g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAFGFv3iIFM/hESYi4OSIgd9IPBxSSLouw/view?utm_content=DAFGFv3iIFM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAFGFp57D4Y/ktT68UXE_8Cy3MZkQpC6oQ/view?utm_content=DAFGFp57D4Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAFGFhklw0U/_XpCgWLIv2GLHdkYap0XsA/view?utm_content=DAFGFhklw0U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


Uzsāciet darbu ar lietotni “Canva”:

Atverot sagatavi, klikšķiniet Use template!

Autorizējieties lietotnē ar kādu no piedāvātajiem veidiem!

Izpildot šos soļus, Jums vajadzētu redzēt līdzīgu ekrānu zemāk 
attēlotajam. Ja aplikācija automātiski piedāvā kādu padomu vai 
izmet citu paziņojumu, tos droši var vērt ciet, spiežot uz X.

2.



Pielāgojiet pirmo divu lapu saturu:3.

Pārvietojiet un kopējiet (Ctrl+C, Ctrl+V) doto kvadrātiņu,
lai iezīmētu aptuvenās attiecīgā reģiona robežas!

Klikšķinot divreiz uz REĢIONS un DD. MĒNESIS, mainiet reģiona 
nosaukumu un datumu. Ja reģiona nosaukums ir ļoti garš un tam 
nepietiek vietas rombā, saīsiniet to līdz ģeogrāfiskajai būtībai 
(”Visgaršīgākie un sulīgākie kumosi Centrāllatvijas centrā” → “Centrāllatvijas centrs”).

Ja reģiona nosaukums ietver “Mājas kafejnīcu dienas ...”, šeit 
neiekļaujiet šo nosaukuma daļu, jo tā jau ietverta logotipā uzreiz 
virs Reģiona.



Pielāgojiet pirmo divu lapu fonu:4.

Canva lietotnes kreisajā pusē spiediet pogu Uploads → Upload 
media → atrodiet attēlu* → Open.

Attēls ielādēsies lietotnē un redzēsiet tā sīkattēlu lietotnes 
kreisajā pusē. Spiediet uz sīkattēla, turiet un velciet uz esošā fona 
attēla, lai to nomainītu. Vēlreiz spiežot, turot un velkot sīkattēlu, 
atkārtojiet darbību otrās lapas fonam.

Pārbaudiet, vai abu lapu fona attēli sakrīt un veido vienu, lietotnes 
labajā apakšējā stūrī nospiežot apvilkto ikonu:

Nospiediet ikonu vēlreiz, lai atgriestos iepriekšējā skatā!

*BŪTISKI - lai solis izpildītos bez aizķeršanās, izvēlētajam fona 
attēlam jābūt horizontālam. Ja kaut kas neizdodas, vienkārši 
izvēlieties katrai lapai atšķirīgu fonu!



5. Pielāgojiet trešās lapas saturu:

Klikšķinot divreiz uz kafejnīcu saraksta, ievadiet reģiona 
kafejnīcas. Otrā ailē, darot to pašu, pierakstiet pretī esošās 
kafejnīcas atrašanās vietu - pagastu vai pilsētu. Ievērojiet, ka 
vienu kafejnīcu no otras atdala dubulta rinda (2x Enter)!

Ja kafejnīcai ir garš nosaukums, rakstiet to divās rindās ar dubulto 
atstarpi pēc tam, kā paraugā! Pārliecinieties, ka tādā situācijā tādu 
pašu rindu dalījumu ievērojiet arī atrašanās vietu ailē.

NB! Veidnē paredzēta vieta līdz deviņām kafejnīcām. Ja kafejnīcu 
ir vairāk, dublējiet šo lapu un sadaliet kafejnīcas līdzīgā skaitā
(15 → 8 + 7 u. tml.).  Neaizmirstiet nomainīt reģiona nosaukumu 
apakšējā stūrī!



Pabeidziet darbu un saglabājiet savu ēdienkarti:5.

Pēdējā sagataves lapā varat pievienot papildus logotipus, ja tas 
nepieciešams. Citas izmaiņas tajā nav nepieciešamas.

Lietotnes labajā augšējā stūrī spiediet pogu Share → izlecošajā 
logā spiediet Download → nemainot uzstādījumus, nākamajā logā 
vēlreiz spiediet Download!

Kafejnīcu uzskaitījums būs gatavs lietošanai un saglabāsies Jūsu 
datorā, mapē Downloads / Lejupielādes.

Lai mielojas gan vēderi, gan acis!


