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Uzdevums „Darba laika uzskaites tabele”
Šajā uzdevumā „Darba laika uzskaites tabele” tiks izmantotas darbības no tēmām:








Nosaukuma piešķiršana datu apgabalam;
Validāciju veidošana;
Datu virkņu veidošana;
Formulu veidošana un funkciju – IF, IFERROR, DAY, MATCH, DATE, SUM,
COUNTIF, MAX, WEEKDAY, ISERROR izmantošana formulās;
Datu izmantošana no cita Excel faila;
Drukas apgabala izveidošana;
Pielāgotas skaitļu kategorijas izveide.

Uzdevums „Darba laika uzskaites tabele”
Sagatavojiet doto tabulu, ērtai lietošanai, nodrošinot:










Iespēju izvēlēties tabeles mēnesi un mainīt gadu;
Automātisku datumu rindas aizpildi;
Automātiski iekrāsotas brīvdienas un svētku dienas;
Aprēķinātu nostrādāto dienu un stundu skaitu, iekļaujot komandējuma
dienas;
Tabeles numuru izvēli no cita Excel faila;
Automātiski ievietotu mēneša pēdējo dienu, kā tabeles aizpildīšanas
datumu;
Aktīvajā darblapā paslēptu tabeles izveides datus;
Iepriekš norādītu drukas apgabalu;
Šūnas noformēšanu, izmantojot pielāgotās skaitļu kategorijas.

Uzdevumā izmantojamie faili
Darba_laika_tabele.xlsx
Tabeles_numuri.xlsx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu:
Darba_laika_tabele_gatavs.xlsx
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Uzdevuma „Darba laika uzskaites tabele” gaita
1. Darbgrāmatā Darba_laika_tabele.xlsx, darblapā Tabele, sākot no šūnas B39
atbilstošās šūnās, ievadiet datus pēc dotā parauga:

2. Atlasiet apgabalu B42:B53 un piešķiriet apgabalam nosaukumu
MenesaNosaukums (ievadiet nosaukumu nosaukuma logā un apstipriniet ar
tastatūras taustiņu Enter).
3. Atlasiet apgabalu C42:C53 un piešķiriet nosaukumu SvetkuDatumi.
4. Atlasiet apgabalu K6:M6 un apvienojiet šūnas (Home>Alignment>Merge&
Center). Norādiet, ka šajā apgabalā jābūt datiem no šūnas B39 (=B39).
5. Noformējiet šūnu B39, lai tā tiktu atspoguļota, kā „2014. gada” nevis „2014”
(Home>Number>Format Cells dialoglogs>kategorija Custom, izveidojiet un
norādiet formātu: 0". gada").
6. Atlasiet apgabalu N6:P6 un apvienojiet šūnas. Izveidojiet mēnešu sarakstu,
izmantojot apgabalā B42:B53 esošos datus (Data> Data Tools> Data
Validation>List,
laukā
Source
norādiet
mēnešu
nosaukumus
(=MenesaNosaukums). Ierakstiet ievades ziņojuma un kļūdas paziņojuma
tekstu, kā parādīts attēlā.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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7. Apgabalā S5:U5 izveidojiet sarakstu ar darba laika uzskaites tabeles numuriem:
7.1. Atveriet darbgrāmatu Tabeles_numuri.xlsx un datu apgabalam A2:A23
piešķiriet nosaukumu TabelesNumuri.
7.2. Atveriet darbgrāmatu Darba_laika_tabele.xlsx. Izmantojot komandu
Formulas>Name Manager, izveidojiet jaunu nosaukumu Numuri ar datiem
no darbgrāmatas Tabeles_numuri.xlsx apgabala TabelesNumuri.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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7.3. Atlasiet un apvienojiet šūnas S5:U5 (Home>Alignment>Merge&Center).
Apvienotajās šūnās izveidojiet sarakstu ar Darba laika uzskaites tabeles
numuriem, izmantojot apgabala nosaukumu Numuri. Ievadiet atbilstošu
tekstu Input Mesage laukos un Error Alert laukos).

8. Šūnā E9 izveidojiet formulu, kas ievietos vajadzīgo datumu, atbilstoši tabelē
norādītajam gadam un mēnesim. Formulā izmantojiet funkcijas DATE un
MATCH: =DATE(K6;MATCH(N6;MenesaNosaukums;0);1).
9. Lai aizpildīto nākamos datumu laukus tabelē, izveidojiet formulu, kas
iepriekšējās šūnas apgabalam pieskaita 1 (šūnā F9 jābūt formulai =E9+1 un
izveidoto formulu pārkopējiet uz apgabalu G9:AI10).
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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10. Lai automātiski tabelē būtu redzami tikai izvēlētā mēneša datumi, šūnās, kurās
redzams mēneša 29., 30. un 31. datums, izveidojiet formulu, kurā izmantojiet
funkcijas IFERROR, IF un DAY (formula šūnai, kurā parādās 29. datums ir jābūt:
=IFERROR(IF(DAY(AF9+1)<5;" ";AF9+1);" "). Nokopējiet formulu uz
nākamajām divām šūnām.
11. Apgabalā J29:L29 katra mēneša tabelē jābūt redzamam izvēlētā mēneša
pēdējam darba dienas datumam un tam jāmainās, mainoties izvēlētajam tabeles
mēnesim šūnā N6. Formulā izmantojiet funkcijas WEEKDAY, MAX un IF:
=IF(WEEKDAY(MAX(E9:AI10);2)>5;MAX(E9:AI10)WEEKDAY(MAX(E9:AI10);2)-5;MAX(E9:AI10)).
12. Šūnā AK11 izveidojiet formulu, kas aprēķinās nostrādāto stundu skaitu ieskaitot
komandējuma dienas. Formulā izmantojiet funkcijas SUM un COUNTIF:
=SUM(E11:AI11)+COUNTIF(E11:AI11;"K")*8*D11. Nokopējiet formulu uz
šūnām AK12:AK18.
13. Šūnā AJ11, izveidojiet formulu, kas aprēķinās nostrādāto dienu skaitu iekļaujot
komandējumus (aprēķinam jāveido formula, izmantojot aprēķināto nostrādāto
stundu skaitu =AK11/8/D11). Nokopējiet formulu uz šūnām AJ12:AJ18.
14. Izmantojot nosacījumformatēšanu, formatējiet apgabalu E9:AI18, kas tabelē
iekrāsotu sestdienu un svētdienu (Home>Styles>Conditional Formatting>New
Rule, kur tiek izmantota formula =WEEKDAY(E$9;2)>5, un norādiet
noformējuma veidu kā attēlā).

15. Izmantojot nosacījumformatēšanu, formatējiet apgabalu E9:AI18, kas tabelē
iekrāsotu svētku dienas (veidojiet jaunu nosacījumu, kur tiek izmantota formula,
=IF(ISERROR(MATCH(E$9;$C$42:$C$52;0));0;1)=1, un norādiet noformējuma
veidu kā attēlā).
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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16. Atlasiet no 39. līdz 53. rindai un paslēpiet tās (Home>Cells>Format>Hide &
Unhide>Hide Rows).
17. Lai nepieciešamības gadījumā tabeli izdrukātu korekti, izveidojiet drukas
apgabalu, kurā iekļauts apgabals A1:AM34 (Page Layout>Page Setup>Print
Area>Set Print Area).
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Uzdevums „Pasūtījuma noformēšana”
Šajā uzdevumā „Pasūtījuma noformēšana” tiks izmantotas darbības no tēmām:









Datu kārtošana;
Datu filtrēšana;
Formulu veidošana, izmantojot absolūto adresāciju;
Šūnu sasaldēšana;
Darblapas piemales, orientācija, formāts un mērogojums;
Lappuses pārtraukums;
Galvene un kājene;
Rakurstabulas.

Uzdevums „Pasūtījuma noformēšana”
Izmantojot pasūtījuma veidlapu, veiciet:








Pasūtījuma datu kārtošanu un filtrēšanu;
Formulu sastādīšanu, izmantojot absolūto adresāciju;
Šūnu sasaldēšanu;
Darblapas izkārtojuma pielāgošanu, mainot lapas piemales, orientāciju,
formātu un mērogojumu;
Lappušu pārtraukuma ievietošanu;
Galvenes un kājenes pievienošanu, norādot informāciju, kura tiks rādīta
katras izdrukātas lapas augšpusē un apakšpusē;
Datu analīzi, izmantojot rakurstabulas un diagrammas.

Uzdevumā izmantojamie faili
Pasutijums_Nr001_2014.xlsx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu:
Pasutijums_Nr001_2014_gatavs.xlsx

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Uzdevuma „Pasūtījuma noformēšana” gaita
1. Atveriet darbgrāmatu Pasutijums_Nr001_2014.xlsx.
2. Atlasiet apgabalu B5:B33 un sadaliet šūnas tekstu vairākās rindās
(Home>Alignment>Wrap Text).
3. Veiciet klikšķi šūnā A5 un sasaldējiet pirmās četras rindas
(View>Window>Freeze Panes>Freeze Panes).
4. Atlasiet šūnu apgabalu D5:D33 un norādiet, lai dati tiktu rādīti valūtā £
(Home>Number> bultiņa Accounting Number Format>£).
5. Atlasiet šūnu apgabalu E5:E33 un norādiet, lai dati tiktu rādīti valūtā (Home>
Number> bultiņa Accounting Number Format>Euro).
6. Atlasiet šūnu apgabalu F5:F33 un norādiet, lai dati tiktu rādīti valūtā Dolāri
(Home>Number> bultiņa Accounting number format>English (United States)).
Šūnā E10 izveidojiet funkciju IF, kas aprēķina grāmatas cenu eiro, ņemot vērā
šūnu D10 un F10 vērtības. Lai kopējot formulu uz citām šūnām, tiktu izmantotas
tās pašas šūnas ar valūtas kursiem, šūnas E1 un E2 norādiet ar absolūto
adresāciju. Nokopējiet formulu uz šūnām E11:E33
(=IF(D10>0;D10*$E$1;F10*$E$2)).
7. Šūnā B34 izveidojiet formulu, kas saskaita pasūtīto grāmatu skaitu
(=COUNTA(B5:B33)).
8. Pievienojiet filtra pogas un atlasiet angļu valodas grāmatas (Data>Sort &
Filter>Filter).
9. Mainiet darblapas piemales uz Narrow (Page Layout>Page Setup>Margins).
10. Mainiet
lapas
orientāciju
uz
Landscape
(Page
Layout>Page
Setup>Orientation).
11. Norādiet, lai viss lapas platums ietilptu vienā lapā (Page Layout>Scale to
Fit>Width).
12. Atlasiet darblapas 19. rindu un ievietojiet lappuses pārtraukumu (Page
Layout>Page Setup>Breaks>Insert Page Break).
13. Pievienojiet darblapai galveni un kājeni (Insert>Text> Header & Footer):
13.1. Galvenes vidējā daļā ievietojiet faila nosaukumu (Design>Header & Footer
Elements>File Name);
13.2. Galvenes labajā pusē ievietojiet šodienas datumu (Design>Header &
Footer Elements>Current Date);
13.3. Kājenes labajā pusē ievietojiet lappuses numuru (Design>Header &
Footer Elements>Page Number).
14. Atveriet dialoglogu Page Setup, cilnes Page Layout grupā Page Setup
noklikšķinot uz papildiespēju pogas. Dialoglogā Page Setup atveriet cilni Sheet
un laukā Rows to repeat at top norādiet 4. rindu, noklikšķinot uz rindas cipara.
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

11

Uzdevumu krājums
apmācību programmā
Excel lietpratējiem – datu
bāžu veidošana un datu
analīze
15. Apskatiet kā darblapa izskatīsies drukātā veidā (File>Print).
16. Sāciet veidot rakurstabulu (Insert>Tables>PivotTable).
17. Kā kolonnas nosaukumus norādiet Valodu, kā rindu nosaukumus norādiet
Nozari un ISBN kodu un kā vērtības norādiet Cena EUR.

18. Mainiet vērtību lauka iestatījumus (laukā VALUES noklikšķiniet uz Count of Cena
EUR>Value Field Settings>dialoglogā Value Field Settings izvēlieties funkciju
Sum un mainiet nosaukumu kā parādīts attēlā).

19. Atlasiet rakurstabulas apgabalu B5:E45 un norādiet datu formātu Accounting €
Latvian (sk. 4 darbību).
20. Mainiet rakurstabulas stilu (Design>PivotTable Style).
21. Mainiet
rakurstabulas
atskaites
izkārtojumu
(Design>Layout>Report
Layout>Show in Outline Form).
22. Izmantojot rakurstabulas filtra pogas, atlasiet tikai nozares fizika, ķīmija un
matemātika.
23. Veiciet klikšķi kolonnā A un sakļaujiet visus laukus (Analyze>Active
Field>Collapse Field).
24. Pievienojiet
rakurstabulai
rakursdiagrammu
Clustered
Column
(Analyze>Tools>PivotChart>Column>Clustered Column).
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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25. Mainiet diagrammas nosaukumu uz Cena pa nozarēm (Analyze>PivotChart>
laukā Chart Name ierakstiet nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter).
26. Diagrammā mainiet izkārtojumu uz Layout 10 (Design>Chart Layout>Quick
Layout). Kā diagrammas virsrakstu ierakstiet Pasūtītās grāmatas.
27. Pievienojiet diagrammai datu etiķetes (Design>Chart Layout>Add Chart
Element>Data Labels>Outside End).
28. Rakurstabulā atlasiet visas nozares un aplūkojiet, ka mainījās arī diagrammas
izskats.
29. Mainiet diagrammas stilu uz brīvi izvēlētu (Design>Chart Styles).
30. Mainiet diagrammas tipu uz 3-D Clustered Column (Design>Type>Change
Chart Type).
31. Izmantojot rūti Format Data Series, mainiet diagrammas sēriju izskatu:
31.1. diagrammā noklikšķiniet uz sērijas;
31.2. lai atvērtu rūti, izpildiet komandu Format>Current Selection>Format
Selection;
31.3. rūtī noklikšķiniet uz Fill & Line, atzīmējiet Gradient Fill, mainiet
aizpildījuma krāsu un citus iestatījumus;
31.4. noklikšķiniet uz Effects> 3-D-Format un piešķiriet 3-D efektu;
31.5. noklikšķiniet uz Series Options un mainiet sēriju izskatu uz Cylinder.
32. Atlasot citu diagrammas elementu, piemēram, diagrammas virsrakstu, rūtī
parādās virsraksta formatēšanai paredzētās komandas. Aizveriet rūti,
noklikšķinot uz krustiņa.
33. Saglabājiet izveidoto diagrammu kā diagrammas veidni ar nosaukumu
Gramatas:
33.1. veiciet peles labās pogas klikšķi uz diagrammas un atvērtajā izvēlnē
noklikšķiniet uz Save as Template;
33.2. dialoglogā Save Chart Template ierakstiet diagrammas nosaukumu un
noklikšķiniet uz pogas Save.
34. Izmantojot diagrammas filtra pogas, norādiet, lai tiek rādītas grāmatas angļu
valodā.
35. Saglabājiet darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Uzdevums „Pasūtījums”
Šajā uzdevumā „Pasūtījums” tiks izmantotas darbības no tēmām:






Pārlūkošanas funkcija;
Datu kārtošana;
Šūnu adresāciju veidi;
Starprezultātu iegūšana tabulā (Subtotal);
Aizvietošana

Uzdevums „Pasūtījums”
Izmantojot pasūtījuma veidlapu, veiciet:





Datu meklēšanu, izmantojot pārlūkošanas funkciju;
Datu kārtošanu;
Aprēķinus, izmantojot šūnu adresāciju veidus;
Starprezultātu iegūšanu tabulā (Subtotal).

Uzdevumā izmantojamie faili
Gramatas.xlsx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu:
Gramatas_gatavs.xlsx

Uzdevuma „Pasūtījums” gaita
1. Atveriet darbgrāmatu Gramatas.xlsx.
2. Atveriet darblapu Sheet2 un sakārtojiet sarakstu pēc kolonnas A augošā secībā
(Data>Sort A to Z).
3. Atveriet darblapu Sheet1. Šūnā C2 izveidojiet pārlūkošanas funkciju VLOOKUP,
kas atrod ISBN kodam atbilstošo grāmatas autoru no darblapas Sheet2. Datu
apgabals, kurā tiek meklēta vērtība, jānorāda ar absolūto adresāciju, lai šis
pats
apgabals
tiktu
izmantots
arī
pārējās
šūnās
(=VLOOKUP(B2;Sheet2!$A$2:$E$30;3;FALSE)).
4. Nokopējiet funkciju uz šūnām C3:C30.
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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5. Šūnā D2 izveidojiet pārlūkošanas funkciju VLOOKUP, kas atrod ISBN kodam
atbilstošo
grāmatas
nosaukumu
no
darblapas
Sheet2
(=VLOOKUP(B2;Sheet2!$A$2:$E$30;2;FALSE)).
6. Sakārtojiet darblapas Sheet1 datus pēc kolonnas A augošā secībā.
7. Aprēķiniet katras nozares starpsummas (Data>Outline>Subtotal). Norādiet
iestatījumus kā attēlā:

8. Apskatiet katras nozares kopējo summu (darblapas kreisajā joslā, noklikšķiniet
uz 2. līmeņa pogas). Noklikšķinot uz kādas no pogām pluss zīmes izskatā, var
izvērst attiecīgās nozares datus un apskatīt kādas grāmatas iekļautas
atbilstošajā kategorijā.
9. Saglabājiet darbgrāmatā veiktās izmaiņas.
10. Nokopējiet katras nozares nosaukumu un kopīgo cenu tā, lai nepārkopētu
pārējos datus. Sakļaujiet grupas, iezīmējiet redzamo apgabalu un kopējiet
(Home>Find & Select>Go To Special..>Visible cells only). Nokopētos datus
ievietojiet jaunā darblapā. Saglabājiet darbgrāmatā veiktās izmaiņas.
11. Atveriet darblapu Sheet3 ar iekopētajiem datiem un nomainiet vārdu Total uz
kopā (Home>Find&Replace>Replace>Find all>Replace all). Norādiet
iestatījumus kā attēlā:

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
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12. Saglabājiet darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
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Uzdevums „Darbgrāmatas aizsardzība”
Šajā uzdevumā „Darbgrāmatas aizsardzība” tiks izmantotas darbības no tēmām:








Darbgrāmatas koplietošana;
Izmaiņu reģistrēšana;
Komentāru pievienošana;
Darblapas aizsardzība;
Darbgrāmatas aizsardzība;
Darbgrāmatas saglabāšana PDF formātā;
Darbgrāmatas sūtīšana e-pastā.

Uzdevums „Darbgrāmatas aizsardzība”
Izmantojot pasūtījuma veidlapu, veiciet:








Darbgrāmatas koplietošanu;
Izmaiņu reģistrēšanu;
Komentāru pievienošanu;
Darblapas aizsardzību;
Darbgrāmatas aizsardzību;
Darbgrāmatas saglabāšanu PDF formātā;
Darbgrāmatas sūtīšanu e-pastā.

Uzdevumā izmantojamie faili
Darba_laika_tabele_slegta.xlsx
Darba_laika_tabele_koplietot.xlsx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu:
Darba_laika_tabele_slegta_gatavs.xlsx,
Darba_laika_tabele.pdf.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Excel lietpratējiem – datu
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Uzdevuma „Darbgrāmatas aizsardzība” gaita
1. Atveriet darbgrāmatu Darba_laika_tabele_slegta.xlsx.
2. Apskatiet šūnai B9 pievienoto komentāru (novietojiet peles rādītāju uz šūnas).
3. Pievienojiet šūnai J29 komentāru ar tekstu Tiek parādīta izvēlētā mēneša
pēdējā darba diena (Review>Comments>New Comment).
4. Norādiet, lai tiktu rādīti visi komentāri (Review>Comments>Show All
Comments). Paslēpiet komentārus (Review>Comments>Show All Comments).
5. Norādiet, lai varētu veikt izmaiņas tikai apgabalā B11:AI18 un šūnā N6:
5.1. Atlasiet apgabalu B11:AI18 un šūnu N6.
5.2. Veiciet peles labās pogas klikšķi uz atlasītajām šūnām un noklikšķiniet uz
Format Cells.
5.3. Dialoglogā Format Cells atveriet cilni Protections un notīriet izvēles rūtiņu
pie Locked.

6. Atlasiet visas šūnas, kurās ir formulas (Home>Editing>Find & Select>Formulas)
un paslēpiet tās (veiciet peles klikšķi uz atlasītajām šūnām>Format
Cells>Protection>atzīmējiet izvēles rūtiņu Hidden).
7. Uzlieciet darblapai aizsardzību un norādiet, ka var pievienot jaunas rindas
(Review>Changes>Protect Sheet>dialoglogā Protect Sheet ierakstiet paroli
12345>atzīmējiet izvēles rūtiņu pie Insert Rows>OK>atkārtoti ierakstiet paroli).
Veiciet darblapas aizsardzības pārbaudi.
8. Ieslēdziet
izmaiņu
reģistrēšanas
režīmu
(Review>Changes>Track
Changes>Highlight Changes> dialoglogā atzīmējiet izvēles rūtiņu Track
changes while…>OK>OK).
9. Šūnā N6 norādiet jūnija mēnesi. Veiciet izmaiņas darbgrāmatā, norādot
informāciju par darbinieka Klāvs Sēnhofs (16. rinda) nostrādātajām stundām
(brīvi izvēlētas darba stundas). Saglabājiet darbgrāmatā veiktās izmaiņas.
10. 10. un 11.punktu nav iespējams izpildīt mācību laikā.
Nosūtiet darbgrāmatu kā e-pasta pielikumu uz savu e-pasta adresi
(File>Share>Email>Send
as
Attachment).
Aizveriet
darbgrāmatu
Darba_laika_tabele_slegta.xlsx.
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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11. Atveriet un saglabājiet darbgrāmatu no e-pasta vēstules ar nosaukumu
Darba_laika_tabele_slegta_pasts.xlsx.
12. Ieslēdziet
izmaiņu
rādīšanas
režīmu
(Review>Changes>Track
Changes>Highlight Changes dialoglogā laukā When norādiet All>OK).
13. Akceptējiet
vai
noraidiet
veiktās
izmaiņas
darbgrāmatā
(Review>Changes>Track Changes>Accept/Reject Changes>OK). Izmantojiet
dialogloga Accept or Reject Changes apakšā pieejamās pogas, norādiet, kādu
darbību vēlaties veikt ar attiecīgās šūnas saturu vai visām šūnām, kurās tika
veiktas izmaiņas.

14. Saglabājiet darbgrāmatā veiktās izmaiņas.
15. Saglabājiet darbgrāmatu kā PDF dokumentu ar nosaukumu Darba_laika
_tabele.pdf
(File>Export>Create
PDF/XPS
Document>Create
PDF/XPS>dialoglogā Save As ierakstiet nosaukumu>Publish).
16. Aizveriet PDF dokumentu un Excel darbgrāmatu.
17. Atveriet darbgrāmatu Darba_laika _tabele_slegta.xlsx.
18. Norādiet aizsardzību ar paroli 12345 visai darbgrāmatai (Review>
Changes>Protect Workbook>parole>OK>atkārtoti parole>OK).
19. Koplietojiet darbgrāmatu (Review>Share Workbook>izvēles rūtiņa Allow
changes by more…>OK>OK. Atverot koplietoto darbgrāmatu un vienlaicīgi to
labojot vairākiem lietotājiem, tiks parādītas visas veiktās izmaiņas, saglabājot
darbgrāmatu.).

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Uzdevums „Trīs bibliotēku dati”
Šajā uzdevumā „Darba laika uzskaites tabele” tiks izmantotas darbības no tēmām:








Konsolidēšana;
Šūnu skaita noteikšanas funkcijas COUNTA, COUNTIF;
Datu saglabāšana teksta formātā;
Datu importēšana Excel darbgrāmatā no teksta faila;
Datu importēšana no interneta lapas;
Datu importēšana no datu bāzes;
Hipersaites ievietošana.

Uzdevums „Trīs bibliotēku dati”
Izmantojot trīs dažādu bibliotēku datus ar grāmatu datiem un cenu, veiciet:






Datu konsolidēšanu no trīs dažādām darbgrāmatām, konsolidējiet datus
atsevišķā darbgrāmatā;
Šūnu skaita noteikšanu pēc grāmatu skaita un pēc noteiktas cenas;
Excel darbgrāmatas saglabāšanu teksta formātā;
Datu importēšanu Excel darbgrāmatā no teksta faila, interneta lapas un datu
bāzes;
Hipersaišu ievietošanu uz citām darbgrāmatām un interneta lapu.

Uzdevumā izmantojamie faili
Pirma_biblioteka.xlsx
Otra_biblioteka.xlsx
Tresa_biblioteka.xlsx
Kopsavilkums.xlsx
Dati.accdb
Dati.txt

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu:
Kopsavilkums_gatavs.xlsx,
Pirma_biblioteka_gatavs.xlsx,
Otra_biblioteka_gatavs.xlsx,
Tresa_biblioteka_gatavs.xlsx,
Imports.xlsx.

Uzdevuma „Trīs bibliotēku dati” gaita
1. Atveriet dotās darbgrāmatas: Pirma_biblioteka.xlsx, Otra_biblioteka.xlsx,
Tresa_biblioteka.xlsx, Kopsavilkums.xlsx.
2. Darbgrāmatā Kopsavilkums.xlsx, darblapā Kopsavilkums, sākot no šūnas A1
sāciet datu konsolidēšanu, izmantojot dialoglogu Consolidate (Data>Data
Tools>Consolidate).
3. Atlasiet darbgrāmatā Pirma_biblioteka.xlsx esošos datus (darbgrāmatā
Kopsavilkums.xlsx View>Window>Switch Windows>Pirma_biblioteka atlasiet
datu apgabalu A1:B17) un pievienojiet visām konsolidēšanas atsaucēm (poga
Add).
4. Pievienojiet konsolidēšanas atsaucēm arī otrās un trešās bibliotēkas datus pēc
principa, kā ar darbgrāmatas Pirma_biblioteka.xlsx datiem.
5. Norādiet, ka konsolidācijā būs redzama pirmā rinda, pirmā kolonna un tiks
izveidotas saites uz avota datiem (atzīmējiet izvēles rūtiņas Top row, Left column
un Create links to source data).

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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6. Apstipriniet konsolidēšanu, noklikšķinot uz pogas OK.
7. Atveriet darbgrāmatu Kopsavilkums.xlsx, mainiet kolonnas A platumu
atbilstoši tās saturam un iepazīstieties ar tabulas pirmā un otrā līmeņa datiem.
Ja nepieciešams, mainiet arī kolonnas B izmēru atbilstoši kolonnas saturam.

8. Darbgrāmatā Pirma_biblioteka.xlsx šūnā B18, nosakiet, cik grāmatas ir
dārgākas par 20 €, izmantojot funkciju COUNTIF (šūnā B18 izsauciet funkciju
COUNTIF un norādiet apgabalu B2:B17, bet kritēriju norādiet „>20”, kas
jānorāda, izmantojot pēdiņas).

9. Veiciet grāmatu skaita noteikšanu (funkcija COUNTA) un par 20 € dārgāku
grāmatu skaita noteikšanu (funkcija COUNTIF) arī darbgrāmatās
Otra_biblioteka.xlsx, Tresa_biblioteka.xlsx pēc tāda paša principa, kā
darbgrāmatā Pirma_biblioteka.xlsx.
10. Darbgrāmatas Pirma_biblioteka.xlsx datus saglabājiet teksta formātā (Text
(tab delimited)), kas ļaus tos importēt. Saglabājiet jaunā formāta darbgrāmatu ar
nosaukumu Dati (File>Export>Change Filte Type>Text (Tab delimited)).

11. Atveriet jaunu Excel darbgrāmatu (File>New), pārsauciet darblapu Sheet1 par
Teksts (labais peles klikšķis uz darblapas> Rename). Saglabājiet darbgrāmatu
ar nosaukumu Imports.xlsx. Importējiet teksta dokumentu Dati jaunizveidotajā
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Excel darbgrāmatā (Data>Get external Data>From Text, dialoglogā Import Text
File izvēlieties vajadzīgo failu un apstipriniet ar pogu Import. Importēšanas
vedņa dialogloga pirmajā solī norādiet pamata informāciju par teksta failu kā
attēlā un apstipriniet ar pogu Next:

Otrajā importēšanas solī norādiet vērtību atdalītājus kā attēlā un apstipriniet ar pogu
Next:

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Trešajā importēšanas solī norādiet katra lauka tipu kā attēlā un apstipriniet ar pogu
Finish:

Dialoglogā Import Data norādiet šūnu, no kuras sāksies datu ievade, un apstipriniet
ar pogu OK.
12. Darbgrāmatā Imports.xlsx izveidojiet jaunu darblapu ar nosaukumu Datu bāze
un veiciet datu importu no datu bāzes Dati.accdb tabulas formā (Data>Get
external Data>From Access un norādiet failu, kuru izmantosiet importam.
Dialoglogā norādiet kādā formā datus vēlaties redzēt un šūnu, no kuras datus
sāks ievietot.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Apstipriniet importu ar pogu OK.
13. Darbgrāmatā Kopsavilkums.xlsx izveidojiet jaunu darblapu ar nosaukumu
Saites.
14. Darblapas Saites šūnā A1 ievadiet tekstu Pirmā bibliotēka, šūnā A2 – Otrā
bibliotēka, šūnā A3 – Trešā bibliotēka, šūnā A4 – LNB.
15. Šūnā A1 izveidojiet saiti uz darbgrāmatu Pirma_biblioteka.xlsx
(Insert>Links>Hyperlink, kur dialoglogā Insert Hyperlink>Existing File or Web
Page norādiet nepieciešamo darbgrāmatu).

16. Veiciet saišu ievietošanu uz darbgrāmatām Otra_biblioteka.xlsx un
Tresa_biblioteka.xlsx šūnās A2 un A3 pēc tāda paša principa, kā šūnai A1.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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17. Šūnā A4 ievietojiet saiti uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas lapu – www.lnb.lv
(Insert>Links>Hyperlink, kur dialoglogā Insert Hyperlink>Existing File or Web
Page nepieciešamo interneta lapas adresi).

20. Pārbaudiet saišu darbību.
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Pielikums

Funkcija IF
Funkcija IF atgriež vienu vērtību, ja norādītais nosacījums tiek novērtēts ar TRUE,
bet citu, ja šis nosacījums tiek novērtēts ar FALSE. Piemēram, formula
=IF(A1>10,"Vairāk par 10","10 vai mazāk") atgriež "Vairāk par 10", ja A1 ir lielāks
par 10, bet "10 vai mazāk", A1 mazāks vai vienāds ar 10.

logical_test

Nosacījums.

Value_if_true

Vērtība, teksts vai formula, kas tiek pārbaudīta vai aprēķināta, ja
izteikums ir patiess.

value_if_false Vērtība, teksts vai formula, kas tiek pārbaudīta vai aprēķināta, ja
izteikums ir aplams.
Salīdzināšanas operatori:
Operators

Nozīme

Piemērs

=

Vienāds

A1=B1

>

Lielāks

A1>B1

<

Mazāks

A1<B1

>=

Lielāks vai vienāds

A1>=B1

<=

Mazāks vai vienāds

A1<=B1

<>

Nav vienāds

A1<>B1

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Funkcijas SUM un MAX
Funkcija SUM saskaita visus skaitļus, kurus norādāt kā argumentus. Argumenti var
būt diapazons, šūnas atsauce, masīvs, konstante, formula vai citas funkcijas
rezultāts. Piemēram, funkcija SUM(A1:A5) saskaita visus skaitļus, kas ietverti no
šūnas A1 līdz šūnai A5. Vēl viens piemērs: funkcija SUM(A1, A3, A5) saskaita
skaitļus, kas ietverti šūnā A1, A3 un A5.

Pēc principa, kādu izmanto saskaitīšanai, izmanto funkciju MAX, lai aprēķināt
lielāko vērtību no norādītā apgabala.

Funkcija COUNTIF
Ar šo funkciju palīdzību var noteikt, cik atlasītajā apgabalā ir šūnu, kuras atbilst
noteiktiem kritērijiem.
Funkcija COUNTIF saskaita, cik šūnas atbilst norādītajam kritērijam. Izmantojot
funkciju COUNTIF, kritēriju ir jāraksta pēdiņās.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
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Funkcija DATE
Funkcija DATE atgriež secīgu skaitļu sēriju, kas pārstāv noteiktu datumu. Šo
funkciju var izmantot, ja gads, mēnesis un datums atrodas katrs savā šūnā.

Funkcija WEEKDAY
Funkcija WEEKDAY atgriež datumam atbilstošo nedēļas dienu. Diena tiek parādīta
kā vesels skaitlis, pēc noklusējuma diapazonā no 1 (svētdiena) līdz 7 (sestdiena).

Funkcija DAY
Funkcija DAY atgriež ar sērijas numuru pārstāvētu datuma dienu. Diena tiek
norādīta kā vesels skaitlis no 1 līdz 31.
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bāžu veidošana un datu
analīze

Funkcija MATCH
Funkcija MATCH meklē noteiktu vienumu šūnu diapazonā un pēc tam atgriež
vienuma relatīvo atrašanās vietu šajā diapazonā. Paraugā tiek atgriezts skaitlis 2.

Funkcija IFERROR
Atgriež norādīto vērtību, ja formulas rezultāts ir kļūda, pretējā gadījumā atgriež
formulas rezultātu. Lietojiet funkciju IFERROR, lai atrastu un risinātu kļūdas formulā.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Uzdevumu krājums
apmācību programmā
Excel lietpratējiem – datu
bāžu veidošana un datu
analīze
Funkcija ISERROR
Izmantojot funkciju ISERROR, tiek pārbaudīts, vai vērtība ir kļūda, un tiek atgriezta
vērtība TRUE vai FALSE.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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