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Nodarbībā aplūkojamās tēmas:

1. Datu kārtošana, filtru iestatīšana un lietošana
2. Formulu lietojums (statiskās un dinamiskās)
3. Aprēķinu veikšana izmantojot izklājlapu funkcijas 
4. Diagrammu veidošana un noformēšana

a) Diagrammu satura elementi;
b) Diagrammu veidi un izmantošana.

5. Nelielas datu bāzes izveide



Nodarbībā aplūkojamās tēmas:

Diagrammas paredzētas 

ērtākai datu 

pārlūkošanai/uztverei

Katram mērķim paredzēts 

atbilstošs diagrammas 

veids

Datu filtri atvieglo 

informācijas meklēšanu un 

pārskatīšanu



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

Kamēr datu apjoms ir neliels, tabulā ievadītos datus var pārskatīt visai labi. 
Proporcionāli pieaugot datu apjomam pieaug arī cilvēciskā faktora kļūda.

Šādā tabulā ātri atrast lielāko vērtību bez 

papildus rīkiem būs visai grūti un laikietilpīgi



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

1. Lai dati būtu pārskatāmāki, vispirms korekti jānoformē pati datu tabula

2x Šādi lietotne pati, automātiski 

palielinās šūnas platumu, 

vadoties pēc datu amjoma



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

1. Lai dati būtu pārskatāmāki, vispirms korekti jānoformē pati datu tabula

2x
Arī Google izklājlapās šī 

funkcija darbojas



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

2. Datu kārtošana nav iedomājama bez datu šķirošanas

* Atceries dators domas nelasa! Tipiskākā kļūda – nepareizi iezīmēti dati! Var sajaukt datus!

Jāiezīmē arī rinda, kas 

satur nosaukumus!

Jānorāda, ka dati satur 

virsrakstu joslu, tad 

kārtošana būs saprotamāka

Norāda kā šķirot/sakārtot



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

2. Datu kārtošana nav iedomājama bez datu šķirošanas

Jānorāda, ka dati satur 

virsrakstu joslu, tad 

kārtošana būs saprotamāka



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

2. Datu filtrēšana ir kārtošanas veids, kurā dati netiek dzēsti! Neaktuālie 
tiek «paslēpti», lai netraucē…

Tāpat kā kārtojot, ir jāiezīmē visi dati, arī 

virsrakstu josla

Pie kolonnu nosaukumiem 

parādās      kur var izvēlēties 

kādus datus rādīt (pārējos slēps)



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

2. Datu filtrēšana ir kārtošanas veids, kurā dati netiek dzēsti! Neaktuālie 
tiek «paslēpti», lai netraucē…

Tāpat kā kārtojot, ir jāiezīmē visi dati, arī 

virsrakstu josla

Pie kolonnu nosaukumiem 

parādās      kur var 

izvēlēties kādus datus rādīt 

(pārējos slēps)



Datu kārtošana un filtrēšana izklājlapās.

* Datu filtrēšanā darbojas princips 1/0. Vienreiz uzspiedi – ieslēdzi 
filtru, otrreiz - izslēdzi



Formulu lietojums

Lai atvieglotu aprēķinus, tie nebūtu jāveic ar roku uz papīra vai iesaistot 
kalkulatoru, izklājlapas aprēķinus veic Jūsu vietā. Tikai ir jānorāda, ko un kā 
vēlaties saskaitīt. Dalīt reizināt vai kā tam līdzīgi.

Katrai šūnai (lauciņam izklājlapā) ir sava adrese, kura kalpo kā viņa vārds, lai 
nepieciešamības gadījumā to varētu izsaukt.

Iezīmētās šūnas (lauciņa) 

adrese ir A2

* Formula parasti sāksies ar = zīmi

Šūnā J2 parādīsies šūnu G2 un H2 summa, 

kad tajās tik ierakstītas vērtības



Formulu lietojums

Veicot aprēķinus lielās rēķintabulās ērti ir kopēt formulas. Proti, sastādi vienu 
un to kopē. Formulu kopēšana notiek velkot aiz šūnas aktīvā elementa, turot 
nospiestu peles kreiso taustiņu.

Piemērs: 

Uzdevums: Ātri izveidot šādu ierakstu izklājlapā

Risinājums: 
1. Aizpildi divas šūnas (lai programma «jūt atšķirības»)

2. Iezīmē abas aizpildītās šūnas

3. Uzspied ar peles kreiso taustiņu uz aktīvā šūnas elementa un neatlaižot peles 
kreiso taustiņu velc «cik vajag»



Formulu lietojums

Sastādot formulas izklājlapās jāatceras, ka tās pamatā dalās divās kategorijās: 
Absolūtajās un relatīvajās.

Relatīvs – mainīgs. Tas, kas pielāgojas. Kopējot šāda tipa formulu, tās 
adresācija automātiski mainās (mainās rindiņas numurs, stabiņa nosaukums 
utt)

Absolūts – nemainīgs. Ja pievieno $ zīmi pie kolonas nosaukuma vai rindiņas 
numura, tad kopējot tas nemainīsies.

$A1 – Kopējot kolonnas nosaukums nemainīsies
A$1 - Kopējot rindas numurs nemainīsies
$A$1 – Būs iesaldēta visa šūna (kopējot nemainās)



Formulu lietojums (absolūtā un relatīvā formula)

Praktiskais darbs. «Līzinga kalkulators»

Šos datus varēs mainīt

Te izmantosim kopēšanu «ķerot aiz 

aktīvā elementa»

Lauciņā F4 atrodas kredīta summa, 

tai jāpieskaita procentu likme un 

jāatņem mēneša maksājums

Lauciņā D4 atrodas kredīta atlikusī 

summa, tai jāpieskaita procentu 

likme un jāatņem mēneša maksājums



Formulu lietojums (absolūtā un relatīvā formula)

Praktiskais darbs. «Līzinga kalkulators»

Lauciņā D4 atrodas kredīta atlikusī 

summa, tai jāpieskaita procentu 

likme un jāatņem mēneša maksājums

Tālāk velkot aiz šūnas aktīvā punkta, 

formula kopējas automātiski, veicot 

aprēķinus!

Formula strādā kļūdaini, jo 

nav pareizi sastādīta!

Bija jāizmanto absolūtās formulas –

jāiesaldē šūnu adreses, jo kopējot 

tās mainās



Formulu lietojums (absolūtā un relatīvā formula)

Praktiskais darbs. «Līzinga kalkulators»

Tālāk velkot aiz šūnas aktīvā punkta, 

formula kopējas automātiski, veicot 

aprēķinus!

Izlabosim formulu 

tikai šajā šūnā

Ar šādu maksājumu 

grafiku būs «auzas» tāpēc 

pamainām mēneša maksu



Aprēķinu veikšana izmantojot izklājlapu funkcijas

Reizēm, veicot aprēķinus, nepieciešama sarežģītāka formula. Tās atrodas 
izklājlapu iebūvētajās funkcijās. Lai būtu vieglāk orientēties, tās klasificē pēc 
pielietojuma: matemātiskās, statistiskās, loģiskās utt.. 



Aprēķinu veikšana izmantojot izklājlapu funkcijas

Formulas rezultāts

Datu apgabals: No 

šūnas E3 līdz E16

E3:E16

Var mainīt pēc 

nepieciešamības 

ierakstot ar roku



Aprēķinu veikšana izmantojot izklājlapu funkcijas

Ar peli jāiezīmē 

datu apgabals, vai 

jāieraksta ar roku



Aprēķinu veikšana izmantojot izklājlapu funkcijas

Noderīgas iebūvētās funkcijas:
MAX – maksimālā vērtība kādā iezīmētā apgabalā
MIN – minimālā vērtība kādā iezīmētā apgabalā
COUNT – Saskaita kopā lauciņu skaitu
COUNTIF – Saskaita lauciņus pēc kāda kritērija
SUM – Datu apgabala summa
AVERAGE – datu apgabala vidējā vērtība

Atceries! 
Ja programma nesapratīs lauka saturu, uzskatīs ka tur vērtība ir teksts, tad 
formula parādīs datu ievades kļūdu!

Kā tekstu var uztvert nepareizu decimāldaļas zīmi , vai .



Diagrammu veidošana un noformēšana

Katram mērķim būs atbilstoša diagramma

Salīdzināšanai

Procentuālo vērtību izteikšanai

Prognozēšanai



Diagrammu veidošana un noformēšana (satura elementi)



Diagrammu veidošana un noformēšana

Informāciju daudz pārskatāmāku un vieglāk uztveramu padara pareizi 
izvēlēta, noformēta un papildināta diagramma.

Diagrammā atspoguļosies iezīmētie datu apgabali. Lai iezīmētu apgabalus, 
kas neatrodas blakus, izmanto CTRL taustiņu, kuru tur nospiestu, kamēr 
notiek datu iezīmēšana.



Diagrammu veidošana un noformēšana



Diagrammu veidošana un noformēšana

Kad diagramma ir 

ievietota, kaut ko var 

noformēt, bet visbiežāk ne 

visi diagrammas elementi 

ir iespējoti

Pievienot 

elementu

Kad uz izvēlētās 

diagrammas esat uzspiedis 

ar peles kreiso taustiņu, 

parādās papildus kartes
Ja izvēlēts 

neatbilstošs 

tips, to arī 

var mainīt



Diagrammu veidošana un noformēšana
Ja izvēlēts 

neatbilstošs 

tips, to arī 

var mainīt

Google pati, pēc savām 

«domām» pielāgo labāko 

grafika tipu



Nelielas datu bāzes izveide



Informācijas avoti

 https://support.microsoft.com/lv-
lv/office/p%C4%81rsl%C4%93g%C5%A1an%C4%81s-starp-
relat%C4%ABv%C4%81m-absol%C5%ABt%C4%81m-un-jaukt%C4%81m-
%C5%A1%C5%ABnu-atsauc%C4%93m-dfec08cd-ae65-4f56-839e-
5f0d8d0baca9

 https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20114&chapterid=4851

https://support.microsoft.com/lv-lv/office/p%C4%81rsl%C4%93g%C5%A1an%C4%81s-starp-relat%C4%ABv%C4%81m-absol%C5%ABt%C4%81m-un-jaukt%C4%81m-%C5%A1%C5%ABnu-atsauc%C4%93m-dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9
https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20114&chapterid=4851

