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Datu analīze un pārskatu sagatavošana 

Neformālās izglītības programmas nosaukums  

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas: 

1. Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus; 

2. Apjomīgu datu pārskatu veidošanā; 

3. Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Uzņēmumu/iestāžu darbinieki, kuriem ir nepieciešamība veikt datu analīzi un 

pārskatu veidošanu uzņēmuma procesu plānošanai un vadīšanai. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Izglītojamajam nepieciešamas pamatzināšanas un iemaņas darbam ar MS Excel. 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās* 

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 22 0 22 

Prakse 0 0 0 

Patstāvīgais darbs 46 0 46 

Pārbaudījums  12 0 12 

Kopā  80 0 80 
*Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības programmas īstenošanu  

 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr

. 

p.k

. 

Sasniedzamais 

rezultāts 
Tēma Apakštēma 

Kopēja

is 

stundu 

skaits 

1.  Izprot datu analīzes 

aspektus. 

Datu analīzes 

teorētiskie 

aspekti: 

process, veidi, 

rīki. 

 6 

2.  Zina un prot veikt 

datu apstrādi un 

organizēšanu Excel. 

Datu 

organizēšana, 

apstrāde un 

importēšana 

Excel. 

1. Datu 

organizēšana un 

apstrāde. 

2. Datu importēšana 

Excel. 

10 



3.  Prot veidot dažādas 

datu pārskatu 

diagrammas. 

Datu pārskats 

ar diagrammu. 

1. Diagrammas 

tendences līkne.  

2. Kombinēta 

diagramma. 

16 

4.  Prot izveidot 

dažādu sarežģītības 

pakāpju funkcijas, 

kas palīdz veikt 

datu analīzi un 

ērtāk sagatavot 

pārskatus. 

Funkciju 

izveide, 

auditēšana un 

nepilnību 

novēršana.  

1. Funkciju izveide. 

2. Funkciju 

auditēšana un 

nepilnību 

novēršana. 

14 

5.  Prot izveidot datu 

pārskatus ar 

rakurstabulu un 

rakursdiagrammu. 

Datu pārskats 

ar rakurstabulu 

un 

rakursdiagram

mu. 

 8 

5.1.  Prot izmantot 

pievienojumprogra

mmu Solver, 

zināšanas par datu 

analīzes rīka 

izmantošanu, prot 

izmantot Goal Seek 

rīku. 

Datu analīze. 1. Datu konsolidācija 

un validācija. 

2. Jutīguma analīze.  

3. Goal Seek rīka 

izmantošana.  

4. Scenāriju 

veidošana.  

5. Ievads optimālo 

risinājumu 

meklēšanai ar 

pievienojumprogra

mmu Solver.  

6. Ievads Datu 

Analīzes rīka 

izmantošanā 

statistisko datu 

iegūšanai.  

20 

6.  Priekšstats par 

Excel papildus 

iespējām. 

Excel papildus 

iespējas. 

 2 

7.  Noslēguma 

pārbaudījums 

Eksāmens.  4 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Tāfele, projektors un 12 darba vietas aprīkotas ar datortehniku. 

 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Lāsma Lēruma-Gūtmane, profesionālais maģistra grāds izglītībā un informātikas 

skolotāja profesionālā kvalifikācija. Apguvusi pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides A programmu “Profesionāla un radoša mācību procesa 

izveide”. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide “Robotika un modernās 

tehnoloģijas eTwinning projektos”. 

 



8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Eksāmens. 

 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Verbālās, uzskatāmības un praktiskās metodes. 

 

 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Mācībspēka sagatavoti izdales materiāli. 

2. https://www.tutorialspoint.com/excel/ 

3. https://www.excel-easy.com/data-analysis.html 

4. http://www.uniteforsight.org/global-health-university/data-analysis 

5. https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-from-excel-to-

stunning-report 

6. https://www.excel-easy.com/data-analysis/solver.html 

7. https://support.office.com/lv-lv 
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