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Metodiskā materiāla apraksts 

 

Nodarbības tēma: Darbības ar izklājlapām 

Stundu skaits (pēc mācību plāna): 12 

 

Uzdevumi: 

1. Patstāvīgi izveidot auto defektācijas lapu un rēķinu Microsoft Excel vai Google Izklājlapās. 

2. Korekti, ar izpratni aizpildīt izveidotos dokumentus atbilstoši dotajām problēmsituācijām. 

3. Veikt strukturētu datu atlasi un iegūtos datus atspoguļot diagrammās. 

 

Nozīmīgākie jēdzieni (profesionālā terminoloģija): izklājlapas, Google Izklājlapas, Microsoft 

Excel, šūna, funkcijas, matemātiskās darbības, auto defektācijas lapa. 

 

Nodarbības plānojums: 

Nr.

p.k 
Plānotā darbība 

Metodiskie materiāli un 

organizatoriskās formas 
Piezīmes 

1. Iepazīstināšana ar Microsoft Excel 

un Google Izklājlapām, iepriekšējo 

zināšanu aktualizēšana 

Google Slides prezentācija, Excel, 

demonstrējumi, diskusija 

1 stunda 

2. 1.uzdevuma izpilde - dažādi 

matemātiskie aprēķini, funkciju 

lietošana, procentu aprēķins 

Google Slides prezentācija, Excel 

vai Google Izklājlapu dokuments, 

demonstrējumi, kopīga uzdevuma 

izpilde 

2 stundas 

3. 2.uzdevums - auto defektācijas lapas 

izveide un aizpildīšana 

Google Slides prezentācija, Excel 

vai Google Izklājlapu dokuments, 

demonstrējumi, patstāvīgais darbs, 

video instrukcijas 

2 stundas 

4. 3.uzdevums - rēķina sagatavošana Google Slides prezentācija, Excel 

vai Google Izklājlapu dokuments, 

demonstrējumi, patstāvīgais darbs, 

video instrukcijas 

2 stundas 

5. Treniņuzdevumi, dokumentu 

izveidošanas vingrināšanās atbilstoši 

dotajai situācijai 

Excel vai Google Izklājlapu 

dokuments, patstāvīgais darbs 

1 stunda 

6. 4.uzdevums - datu atlase un iegūto 

datu atspoguļošana diagrammās 

Google Slides prezentācija, Excel 

vai Google Izklājlapu dokuments, 

demonstrējumi, patstāvīgais darbs, 

video instrukcijas 

2 stundas 

7. Pārbaudes darbs - dots 

problēmsituācijas apraksts, kurai 

atbilstoši jāsagatavo defektācijas lapa 

un rēķins, jāveic datu atlase. 

Viens no trim variantiem, Excel vai 

Google Izklājlapu dokumenta 

sagatave, patstāvīgais darbs 

2 stundas 

 

Kontroljautājumi (par tēmas apguvi): 

1. Kam var lietot izklājlapas automehāniķa profesijā? 

2. Kā veido un kuras ir plašāk lietotās funkcijas (formulas)? 

3. Kādus secīgus un savstarpēji saistītuvs dokumentus var veidot automehāniķis, izmantojot 

izklājlapas? 

4. Kādi ir galvenie ieguvumi no izklājlapu lietošanas automehāniķa profesijā? 

 



 

Sasniedzamais rezultāts: 

1. zina izklājlapu veidošanas principus; 

2. zina iespējas un veidus izklājlapu lietošanai atbilstoši profesionālās darbības specifikai; 

3. spēj patstāvīgi izveidot izklājlapas saturu atbilstoši dotajam profesionālās specifikas 

uzdevumam;  

4. spēj piedāvāt dotās problēmsituācijas risinājumu, izmantojot iepriekš apgūtās zināšanas 

un prasmes par izklājlapām; 

5. izprot veidoto izklājlapu praktisko pielietojamību atbilstoši profesionālās darbības 

specifikai; 

6. prot novērtēt savu vai cita darbu, pamatojot savus spriedumus, vērtējumus, komentārus. 

  



Temata apguves prezentācija 

 











 

 

  



1. uzdevuma paraugs - Matemātiskie aprēķini (tukšs) 



 

  



2. uzdevuma paraugs - Auto defektācijas lapas izveide un aizpildīšana (aizpildīta) 

 

  



3. uzdevuma paraugs - Rēķina izveide un aizpildīšana (aizpildīts) 

 

  



4. uzdevuma paraugs - Datu analīze un atspoguļojums diagrammās (aizpildīts) 

 

 





Attēls, kur redzams, ka skolotājas YouTube kontā ievietotas visu uzdevumu izpildīšanas 

video pamācības. Tās var iegūt individuāli sazinoties.  

 

 

 

 

  



Metodiskā materiāla izmantoto avotu saraksts 

 

Izmantojamie avoti: 

1. Pārrunas ar automehānikas nozares pārstāvjiem uzdevumu izstrādē 

2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšanas ietvaros izstrādātie materiāli "Microsoft Excel 2010" 

[skatīts 2022. gada 15.aprīlī]. Pieejams: 

https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20114&chapterid=4773   

3. Video pamācība, kā veikt noteiktas darbības Google Izklājlapās. [skatīts 2022.gada 

28.aprīlis). Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=IimhOnKtxhY&t=1s&ab_channel=KevinQuinn  

 

https://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20114&chapterid=4773
https://www.youtube.com/watch?v=IimhOnKtxhY&t=1s&ab_channel=KevinQuinn

