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DATORZINĪBU PAMATI MAZĀ UZŅĒMUMA VADĪŠANĀ

1. Kursu apjoms:  

– lekcijas 2 stundas
– praktiskās nodarbības 30 stundas

Kopā: 32 stundas

2. Kursu mērķis:

Apgūt datorzinību pamatus, kas nepieciešami mūsdienu uzņēmējdarbības procesu vadīšanā 
(plānošanā, organizēšanā) teorētiskā un praktiskā aspektā.

3. Uzdevumi un sagaidāmie rezultāti:

a) iepazīstināt kursantus ar mūsdienu datorprogrammu MS Excel, MS Word un MS 
PowerPoint izmantošanas iespējām uzņēmējdarbības vadībā. 

b) sniegt zināšanas un attīstīt spējas patstāvīgi izvēlēties datu nesējus un tiem atbilstošas datu 
apstrādes programmas konkrētu praktisku situāciju risināšanai uzņēmējdarbības vidē.

c) kursu noslēgumā kursants spēj: 

− patstāvīgi izvēlēties atbilstošāko informācijas nesēju un datu apstrādes programmu.
− atlasīt, apstrādāt un attēlot informāciju, kas iegūta un ir nepieciešama 

uzņēmējdarbības vadībā ikdienas darbā.
− analizēt datus atbilstoši izvirzītajam mērķim uzņēmējdarbības vadībā, tai skaitā 

uzņēmējdarbības plānošanā, procesu optimizēšanā un organizēšanā.
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4. Tematiskais saturs
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1. Ievads
Informācijas tehnoloģiju nozīme un izmantošanas iespējas, 
nepieciešamība mūsdienu tirgus ekonomiskajos procesos. 

Spēja orientēties 
mūsdienu IT 
piedāvājuma 
struktūrā un to 
izmantošanas 
iespējās atbilstoši 
uzņēmumadarbības 
veidam

2. Datu nesēji un datu apstrādes programmas
2.1. Datu nesēju veidi un to vispārējās funkcijas
2.2. Datu apstrādes programmatūru veidi
2.3.Datu apstrādes programmatūru izmantošanas iespējas 

2.4.Datu nesēju un programmatūru izvēles un lietošanas 
pamatkritēriji

Ievadlekcija

1 1

1 1

Prasme organizēt 
lietvedību 
elektroniskā vidē. 
Izmantot 
standartizētus, kā arī 
patstāvīgi veidot 
individuālus 
dokumentu šablonus

3. MS Word (2003., 2007.) programmas izmantošana Ievadlekcija 10 10
3.1. Darba lapu veidnes (sagataves) un to izmantošanas 

iespējas 
3.2. Dokumentu noformēšanas iespējas.

3.3.Dokumentu veidņu saglabāšana un izdruka

Praktiskais 
darbs

Spēj atlasīt, reģistrēt 
un apstrādāt datus 
atbilstoši uzņēmuma 
darbības veidam

4. MS Excel (2003., 2007.) programmas izmantošana Ievadlekcija 16 16
4.1.Datu ievads un tabulu veidošana
4.2.DATU APSTRĀDE  :
4.2.1. Grafiku veidošana, apstrāde un analīze 
4.2.2. Tabulu formatēšana
4.2.2. Funkcijas un formulas, to izmantošana
4.2.3. Optimizācija izmantojot vienargumenta un 
vairākargumentu funkcijas
4.2.4. Ekonomisko procesu modelēšana
4.2.5. Ekonomisko procesu prognozēšana
a) slīdošā vidējā metode;
b) eksponenciālās nogludināšanas metode;
c) sezonālais modelis.

Praktiskais 
darbs

Prasme patstāvīgi 
veidot prezentācijas 
materiālu

5. Datu prezentācija MS PowerPoint (2003., 2007.) vidē Ievadlekcija 4 4
5.1. Programmas darba vides raksturojums
5.2. Slaidu un objektu noformēšana
5.3. Slaidā attēlojamo datu struktūra 
5.4. Slaida šablona  sagatavošana

a) zīmētie objekti slaidā
b)tabulas veidošana slaidā
c)diagrammas ievietošana slaidā
d)blokshēmas ievietošana slaidā

        e)animāciju, attēlu, shēmu utt. ievietošana slaidā

Praktiskais 
darbs

5.5. Prezentācijas darba organizācija un realizācija
5.6. Slaidu drukāšana

Praktiskais 
darbs

Kopā: 2 30 32
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5. Prasības programmas izpildei

a) nodarbību apmeklējums
b) līdzdalība nodarbībās
c) praktisku uzdevumu risināšana nodarbību ietvaros

6. Izmantojamā literatūra:

1) Arhipova, I., Bāliņa, S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. – Rīga: Datorzinību Centrs, 
1999. – 163 lpp.

2) Augucēvičs, J., Ozols, J., Treiguts, E. Datorzinības uzdevumi un to risinājumi. – Rīga: BAT, 
2002. – 179 lpp.

3) Dukulis, I. Apgūsim jauno Excel. – Rīga: BAT, 2007. – 173 lpp.

4) Dukulis, I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. – Rīga: BAT, 2003. – 112 lpp.

5) Goša, Z. Statistika. – Rīga: LU, 2004. – 334 lpp.

6) Treiguts, E. Datoru tehnoloģija lietvedībā un ekonomikā. – Rīga; BAT, 1999. – 71 lpp.

7. Studiju procesa materiāli, tehniskais nodrošinājums

7.1. Tehniskais aprīkojums

– tāfele;
– datori (datorklase);
– projektors.

7.2. Norises vieta

– auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām;
– datorklase praktiskajām nodarbībām.

Programmu sastādīja: _______________N. Balabka
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