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Datu analīze, apstrāde un pārskatu sagatavošana MS Excel vidē (1. līmenis) 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Atbilstoši informācijas tehnoloģijas nozares attīstības tendencēm sekmēt 

klausītāja zināšanu pilnveidošanu un praktisko prasmju (kompetenču) 

attīstīšanu informācijas tehnoloģijas jomā. Iegūtās zināšanas  kursa 

dalībniekiem palīdzēs izprast informācijas saņemšanas, apstrādes, analīzes 

un veidošanas pamatelementus. Tādus kā datu tabulas veidošanas un 

formatēšanas metodes, darbu ar datu formātiem, formulu un funkciju 

izmantošanu, grafisko datu atspoguļošanas veidu un datu apstrādi (manuālu 

un automatizētu). 

Programmas mērķis ir sniegt klausītājiem iespēju apgūt metodes un rīkus 

kuri nodrošina digitālo tabulas datu apstrādi, analīzi un pārskatu 

sagatavošanas funkcionalitāti, izmantojot mūsdienīgas datu glabāšanas un 

apstrādes vides. 
 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām darbam ar datoru, kas 

ikdienā datu apstrādei izmanto MS Excel digitālas tabulas. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas nepieciešamas zināšanas un 

prasmes datu analīzei un pārskatu sagatavošanai ar MS Excel - izglītojamam 

ir nepieciešamas pamatzināšanas darbam ar datoru. 
 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 35  35 

Prakse 0  0 

Patstāvīgais darbs 45  45 

Pārbaudījums  5  5 

Kopā  85  85 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  



 

 

5. Izglītības programmas saturs 
Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais rezultāts Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1. Izglītojamais prot izveidot, 

noformēt un apstrādāt 

informāciju tabulā. 

Datu tabulas 

veidošana un 

formatēšana. 

1. Tabulas izmēri; 

2. Šūnas; 

3. Teksta izlīdzinājums; 

4. Teksta formatēšana; 

5. Kontūrlīnijas; 

6. Noformējums; 

7. Izdrukas 

sagatavošana 

8 

2. Izglītojamais prot noteikt 

nepieciešamo datu formātu, 

mainīt un konvertēt datu 

formātu nemainot tabulas 

saturu.  

Datu formāti un 

to 

transformācija. 

1. Skaitliskie formāti; 

2. Teksta formāts; 

3. Formāta iestatījumi; 

4. Formāta 

transformācija 

izmantojot funkciju. 

4 

3. Izglītojamais prot uzrakstīt 

matemātisko formulu 

noteiktā uzdevuma 

risināšanai, prot pielietot 

iebūvētas pamata procedūras 

un funkcijas. 

Formulas, 

procedūras un 

funkcijas. 

1. Formulu izmantošana; 

2. Absolūtā un relatīvā 

adresācija; 

3. Procedūru 

izmantošana; 

4. Loģiskās funkcijas; 

5. Matemātiskās 

funkcijas datu 

apstrādei. 

 

16 

4. Izglītojamais prot noteikt un 

praksē pielietot atbilstošu 

grafisko datu atspoguļošanas 

veidu (diagrammu) 

apskatāmai datu kopai. 

Grafiskais datu 

atspoguļošanas 

veids 

(diagrammu 

veidošana). 

1. Diagrammas 

veidošana; 

2. Diagrammu formāti; 

3. Datu atspoguļošanas 

metodika 

8 

5. Izglītojamais prot sakārtot 

datus nepieciešamā secībā, 

pielietot datu attēlošanas 

filtrus, atlasīt datus pēc 

noteiktā kritērija.  

Datu apstrāde 1. Datu kārtošana; 

2. Datu atlasīšana; 

3. Datu filtri. 

8 

6. Izglītojamais prot noteikt 

datu standartus, izprot faila 

datu tipu un struktūru 

atšķirības, prot importēt un 

eksportēt datus izmantojot 

iebūvēto programmatūras 

funkcionalitāti.  

Datu 

importēšana un 

eksportēšana 

1. Failu standarti, 

informācijas 

transformācija uz citu 

standartu; 

2. XML, CSV datu 

standarti. 

8 

7. Izglītojamais izprot datu 

analīze funkcionalitāti un 

prot to pielietot praksē. 

Datu analīze un 

statistikas 

iegūšanas rīki un 

metodes. 

1. Rakurstabulas, datu 

validācijas rīki, datu 

bāzes funkcijas. 

12 

8. Izglītojamais prot pierakstīt 

automatizācijas makro 

komandu izmantojot 

programmatūras iebūvēto 

funkcionalitāti, izprot skriptu 

izmantošanas iespējas un 

funkcionalitāti.  

Datu 

automātiska 

apstrāde 

1. Automatizācijas 

iespējas, uzdevumu 

definēšanā; 

2. Macro komandas 

pieraksta iespējas; 

3. Skriptu izmantošanas 

iespējas. 

12 



9. Izglītojamais prot integrēt 

nepieciešamo datu apjomu 

citos dokumentos saglabājot 

integrētas informācijas 

sasaisti ar MS EXCEL. 

Datu integrācija 1. Informācijas 

ievietošana citos 

dokumentos; 

2. Objektu 

izmantošanas 

iespējas; 

3. Programmatūras 

objekti; 

4. Hipersaite uz esošu 

failu. 

4 

10. Pārbaudījums   5 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Datorklase ar Intel i5 vai līdzvērtīgiem datoriem, kuri darbojas izmantojot 

Windows 10 operētājsistēmu un Microsoft Office 2016 vai jaunāku. Multimediju 

projektors, balta vai interaktīvā tāfele.    

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

1.Natālja Prokofjeva, doktora zinātņu grāds datorsistēmās; 

2.Ēvalds Masalskis, maģistra grāds pedagoģijā; 

3.Svetlana Jurenoka, maģistra grāds datorsistēmās, bakalaura grāds pedagoģijā; 

4.Oksana Zavjalova, maģistra grāds datorsistēmās. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Trīs zināšanu pārbaudes darbi (divi testi un praktiskais darbs) (2 stundas, 2 stundas, 

1 stunda). Pēc pārbaudes darba rezultātiem būs iespēja noteikt izglītojamā zināšanu 

līmenī konkrētajā kursa apguves posmā. 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Mācību darbs tiks nodrošināts, izmantojot trīs mācību metodes: 

hermeneitisko (20%), empīrisko (60%) un pētniecības (20%) metodes. 

Sadalīts trīs daļās: teorija, praktiskā nodarbība ar lektora iesaisti, 

patstāvīgais darbs. 
 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Mācību metodiskais komplekts Datu apstrāde izmantojot MS EXCEL. 

A.Jurenoks, S.Jurenoka, RTU, 2018 

2. Statistics for Managers Using Microsoft Excel, Global Edition, M. Levine, 

F. Stephan, A. Szabat, 2018 

3. Ekonomiskā modelēšana, V Jansons, V. Jurēnoks RTU, 2005. 
 

 

 


