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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Datorzinības
*Kursa nosaukums angliski Computer sciences
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inese Briška Matemātikas un 

informātikas katedra
Lektore, mg.sc.educ

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

40

Laboratorijas darbu skaits 30
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

1-4

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vidusskolas informātikas kurss, pamatiemaņas datora 
izmantošanā

Zinātņu nozare/apakšnozare Datorzinātne/Datoru un sistēmu programmatūra
*Kursa mērķi 1. Nostiprināt un padziļināt skolā gūtās zināšanas un

prasmes lietišķajā informātikā.
2. Dot iespēju apgūt datoru kā rīku dažādu vadības un

organizatorisku problēmu risināšanā.
3. Radīt priekšstatu par informācijas un komunikāciju

tehnoloģiju  ietekmi  sabiedriskajos  un
ekonomiskajos procesos.

*Kursa uzdevumi Apgūt sekojoša iemaņas un prasmes:
1) Lielformāta dokumentu noformēšanā, tabulu, attēlu

un shēmu izveidošanā,
2) matemātisku  un  ekonomisku  aprēķinu  veikšanā,

diagrammu izveidošanā, 
3) informācijas apmaiņā starp Windows programmām,
elektronisko  prezentāciju  izstrādē  un  izmantojot  tās,
efektīvi  organizēt  nepieciešamās  informācijas
pasniegšanu.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju 
izmantošanā

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
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Kursa  mērķis  ir  nostiprināt  un
padziļināt  zināšanas  datoru
tehnoloģijās.  Kursa  laikā  studenti
apgūst  datora  funkcionēšanas
principus,  iepazīstas  ar  datoru
programmatūru,  apgūst  darbu  ar
Windows  operētājsistēmu  un  ar
operētājsistēmas servisa programmām,
apgūst  darbu  ar  teksta  redaktoru,
izklājlapām,  prezentāciju  veidošanu.
Kursa  uzdevums  ir  sekmēt  datoru
tehnoloģiju izpratni un to apgūšanu.

The course aims to consolidate and deepen the knowledge of
computer technology.
The  course  objective  is  to  promote  understanding  of
computer technology and learning.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu
– I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir

vairākas pārbaudes formas)

Apjoms stundās Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības,

laboratorijas darbi)

Teksta redaktors MS Word
Lielformāta darba veidošana: 
a. titullapa, 
b. automātiskais satura rādītājs, 
c. lapu numerācija, 
d. attēlu/tabulu utml. automātiskā numerācija, 
e. vēru veidošana, 
f. elektronisko resursu pieraksts.

8 Lekcija, laboratorijas darbs

Izklājlapa MS Excel
Šūnas, šūnu apgabali, to noformēšana. 
Aprēķini.  Funkciju  izmantošana.  Relatīvās,
absolūtās un jaukta tipa šūnu  adreses. Procentu
atrašana.  Formulu  izmantošana  aprēķinos.
Pamatfunkcijas: SUM, AVERAGE, MIN, MAX,
COUNT.
Diagrammas. Grafiki.
Datu  saraksti.  Datu  kārtošana.  Datu  atlase.
Starpsummas.
Šķērsgriezumu tabulas un diagrammas.

20 Lekcija, laboratorijas darbs

Prezentācijas lietotne MS PowerPoint
Prezentācijas veidošana:
Veidņu  izmantošana.  Jauna  slīda
pievienošana.  Marķēta  saraksta  veidošana
slīdā.  Attēla,  teksta  ievietošana  slīdā.
Master  slīdu  izmantošana.  Prezentācijas
vadība  demonstrācijas  laikā.  Prezentācijas
saglabāšana.
Prezentācijas slīdu un objektu noformēšana:
Prezentācijas  dizaina  maiņa.  Slīda  krāsu
shēmas maiņa. Slīda fona maiņa.
Slīdu demonstrēšanas efekti.
Grafiskie objekti slīdā.
Blokshēmas,  tabulas un diagrammas  slīdā.
Vadības pogu un hipersaišu izmantošana.

4 Lekcija, laboratorijas darbs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Par katru doto tēmu jāizpilda patstāvīgie 
darbi un pārbaudes darbi.

40

*Prasības KRP iegūšanai Par katru doto tēmu jāizpilda patstāvīgie darbi un pārbaudes darbi. 
Katrs pārbaudes darbs tiek vērtēts ar atzīmi. No pārbaudes darbu 
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atzīmēm veidojas galapārbaudījuma vērtējums.

*Mācību pamatliteratūra 1. Pirmie soļi pie datora. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000.
2.  Teksta redaktors Microsoft Word. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU,

2000.
3. Elektroniskās tabulas Microsoft  Excel.  V.Vēža redakcijā.  Rīga:

LU, 2000.
4. Prezentācijas  materiālu  sagatavošanas  pakete  Microsoft

PowerPoint. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000.
5. Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības uzdevumi un to

risinājumi. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002.
6. Augucēvičs  J.  Ievads  datorzinībās.  Rīga:  Biznesa  Augstskola

“Turība”, 2001.
7. Dukulis  I.  Aprēķini  un  datu  grafiskais  attēlojums.  Programma

Microsoft Excel 2000. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002.
8. Dukulis  I.  Prezentācijas  materiālu  sagatavošana.  Programma

Microsoft PowerPoint. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002.

Mācību papildliteratūra 1. Datortīkli  un  interneta  pakalpojumu  izmantošana.  V.Vēža
redakcijā. Rīga: LU, 2000.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

www.liis.lv/mspamati
www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/Kaleidoscope/talmaciba.htm

Kursa autors:
I.Briška
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