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Nodarbībā aplūkojamās tēmas:

1. Izklājlapu lietotnes, apskats, salīdzinājums
2. Darbs izklājlapu vidē
3. Datu kopīgošana
4. Aprēķinu veikšana, saišu un formulu lietojums (atskaišu izveide - transporta 
ceļazīmes, XML formāts)
5. Datu pārveidojumi (imports/eksports)

Datne tiek saukta par 

darba grāmatu

Darba lapas

Šūna var saturēt jebkādu

informāciju vai formulu



Izklājlapas jeb aprēķinu tabulas ir lietotnes, kas paredzētas darbam ar 
datiem tabulās

Izklājlapa ir lapa, kas sastāv no rindām un kolonnām, kuru krustpunktus 
sauc par šūnām. Šūnās var ievadīt tekstu, skaitļus un formulas. Izklājlapu 
lietotnes var izmantot dažādās jomās, piemēram: finanšu aprēķinos, 
dažādas sarežģītības pakāpes matemātisku un statistisku aprēķinu 
veikšanā, ģimenes budžeta plānošanā, optimālu ēdienu recepšu 
veidošanā, ņemot vērā gan nepieciešamo kaloriju daudzumu, gan 
finansiālās iespējas, utt.



Izklājlapu salīdzinājums - izmaksas

Dažādas licencēšanas

iespējas (komplektā ar

citām biroja lietotnēm) ~ 

30 EUR mēnesī vai ap 280 

EUR uz visu laiku

Lietotne ir bez maksas, 

ierobežots mākoņa

apjoms. Vairāk par 15 GB 

– maksas abonements

gadā

Bez maksas

~ 40 EUR uz

visu laiku



Izklājlapu salīdzinājums - ērtums

Ierasta, parasti visbiežāk

lietotā vide

Ļoti līdzīga Ms Excel, 

Daudzas

Reti

sastopama



Izklājlapu salīdzinājums - lietošana

Dzimšanas diena 1987. gads Dzimšanas diena 2006. gads

Ērti apstrādāt lielus datus

apjomus

Nav piemērots lielu datu

analīzei – paliek lēns

Plašas iespējas analizēt

datus ap 400 funkcijām

Ierobežotas iespējas

analizēt datus

Automātiski saglabājas

katra darbība

Var nesaglabāties daļa

darba lapas

Iespējams strādāt mākonī

Office 365 versijā

Automātiski koplietots, 

atrodas mākonī

Parametru atdalīšanai izmanto tikai

semikolu (excel ir arī komats)

Savādākā valodā tiek veidotas Makro

komandas. Līdz ar ko problēmas

savietot ar Ms Excel

Ierobežotas iespējas grafiku

noformēšanā

Problēmas ar datu konvertēšanu. Var

veidoties nesakritības



Izklājlapu salīdzinājums – darba vide



Darbs izklājlapu vidē – tipiskākās kļūdas

Pazuduši dati 

formulā



Darbs izklājlapu vidē – darba lapas

Veido 

jaunu 

darba lapu

Uzstādot paroli darba lapai tās saturu 

nevarēs labot, neievadot paroli

Darba lapas krāsa (lai izceltu svarīgāko)
Paslēpt 

darba lapas

Atklāt 

paslēptās 

darba lapas

* Sastādot formulas tās var veidot arī starp darba lapām!



Darbs izklājlapu vidē – datu ievads šūnās un problēmas ar tiem

Skaitlis pēc noklusējuma vienmēr 

izkārtojas šūnas labajā pusē, 

teksts - kreisajā

Ievadot nepareizu decimālzīmi, programma uzskatīs, 

ka ievadītais skaitlis ir teksts, līdz ar ko formulas 

parādīs kļūdas paziņojumu vai darbosies nekorekti



Darbs izklājlapu vidē – darba skats

Darba lapa izskatās dalīta rūtiņās, tomēr tās izdrukā neparādīsies! Ja vēlies, 

lai tās parādās arī izdrukā, tās ieslēdz – apvelk šūnas ar rāmīti!

Ja vēlas, tās rūtiņas var 

vispār izslēgt!



Darbs izklājlapu vidē - noformējums

Ko darīt ja šūnā ir 

par maz vietas?

Veic dubultklikšķi ar peles kreiso pogu uz 

kolonnu sadalošo līniju!

2x

Otrs variants – sadalīt ievadīto tekstu 

vairākās rindās



Darbs izklājlapu vidē – noformējums (šūnas satura pagriešana)

Ja nepieciešams tekstu ierakstīt šūnā 

vertikāli, vai ieslīpi

Šūnu (aiļu) platumus var 

mainīt ūzspiežot un pavelkot 

aiz sadalošās līnijas ar kreiso 

peles taustiņu!

NEDARBOJAS šī 

funkcija



Darbs izklājlapu vidē – noformējums (šūnu sapludināšana)

1. Solis – iezīmē visu, ko gribi sapludināt!

2. Solis – Uzspied Merge & Center
Vienreiz uzspiedi – apvienoji, 

Otrreiz uzspiedi - sadalīji



Datu kopīgošana

Lai kopīgotu darba grāmatu vispirms tā ir jāielādē mākonī –

OneDrive. Tādēļ, ja ir jāveido atskaites labāk uzreiz izvēlēties 

mākoņa vidi – Office365 vai Google pakalpojumus

Google izvēlne



Datu kopīgošana



Datu kopīgošana

Visi šie parametri ir maināmi jebkurā momentā. Ja saite tiek 

aizsūtīta saņēmējs tai gūst piekļuvi, ja lietotājs maina parametrus, 

atkārtoti saite nav jāsūta! Viss nomainās automātiski



Datu kopīgošana Ja piekļuve ir Ierobežota, tad saites saņēmējam ir jānosūta lūgums 

dot piekļuvi darba datnei, kas savukārt jāapstiprina sūtītājam

Šajā režīmā ir iespējams izsekot 

ko, cik un kad ir paveikuši 

pārējie lietotāji, kam ir bijusi 

piekļuve šai datnei



Aprēķinu veikšana
Jebkura formula 

sākas ar zīmi =

Formula darbojas arī 

starp darba lapām!

! un $ lietošana

Pieejamas arī 

iebūvētās 

formulas, kas 

paātrina darbu

A3:B4 – no šūnas A3 līdz šūnai B4

A3; B3; C5 – šūnas A3 B3 un C5



Aprēķinu veikšana

Jebkura formula sākas ar zīmi =

Atceries par reģionālajiem 

iestatījumiem ( . vai , )

Darba lapas var arī kopēt, tad 

kopējas gan saturs, gan arī 

struktūra

Lai būtu ērtāk veikt aprēķinus 

var izmantot iebūvētās 

formulas (SUM, Count utt...)



Datu pārveidojumi imports/eksports



Datu pārveidojumi imports/eksports

Tiks izveidota 

atsevišķa datne!



Informācijas avoti

 https://data-flair.training/blogs/excel-vs-google-sheets/

 https://openoffice.en.softonic.com/articles/5-key-differences-between-excel-
and-openoffice-calc

 Microsoft Excel 2010: IZKLĀJLAPAS UN TO LIETOŠANAS IESPĒJAS (lu.lv)

 https://www.youtube.com/watch?v=WywIYI948iw

https://data-flair.training/blogs/excel-vs-google-sheets/
https://openoffice.en.softonic.com/articles/5-key-differences-between-excel-and-openoffice-calc
https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20114&chapterid=4766
https://www.youtube.com/watch?v=WywIYI948iw

