
 
 

 

 

 

 
Šajā interaktīvajā online kursā, kas tiks īstenots 4 tiešsaistes lekcijās, dalībnieki apgūs tūlīt 

pielietojamas zināšanas, kā efektīvi izmantot MS Excel darbā ar kompānijas lielajiem datiem, 

kā arī gūs ieskatu datu analīzē un vizualizācijā.  

 

Tiešsaistes kurss tiks organizēts plaformā Google Meet. 

 

Kursa programma: 

 

6.aprīlis 14:00-15:30 

Efektivitāte darbā ar MS Excel – kā aizstāt lielāko 
daļu formulu ar vienu klikšķi 
 
Tēmas: ātrie taustiņi, zibaizpildīšana, idejas funkcijas 

MS Excel, MS Excel efektivitātes paaugstināšanas 

padomi un triki, Flash fill. 

 

Praktisks mājas darbs. 

7.aprīlis 14:00-15:30 

Efektīva datu apvienošana un datu bāžu 
uzlabošana 
 
Tēmas: datu sagatavošana tabulu formātā un to 
ieguvumi, datu apvienošanas metode (INDEX, MATCH). 

 
Praktisks mājas darbs. 

8.aprīlis 14:00-15:30 

Pivot tabulas – 10 noteikumi to apgūšanai 
 
Tēmas: rakurstabulu (pivot table) 10 pamatlikumi un 
atskaišu izstrādāšana to vidē. 
 
Praktisks mājas darbs. 

9.aprīlis 14:00-15:30 

Atskaišu un vizualizāciju veidošana ar MS Excel  
 
Tēmas: datu vizualizēšana, tās automatizācija un 
atskaišu izgatavošanas principi, labā prakse (Table 
format un Pivot tabulas). 

 
Praktisks mājas darbs. 

 

 

Efektīvs darbs ar MS Excel un datu analīzes pamati 
ar Rihardu Garanču 

 

Online kurss 



 
 

 

 

 

 

Kursa formāts: 

Šajā kursā dalībniekiem ir jāstrādā ar savu portatīvo datoru. Lai varētu izmantot visas Excel 
programmas sniegtās iespējas, vēlams datoros izmantot Office 365 (ja tas nav iespējams, 
tad - MS Excel 2013). Vēlams strādāt ar Windows Excel versiju (nevis Mac OS). Ir iespējams 
izmantot arī vecāku programmas versiju, taču tad praktiski nebūs iespējams izmantot 
jaunākās MS Excel funkcijas. 
 
Pirms katras lekcijas dalībnieki saņems darba failu, ar kuru strādās kursa laikā. Tiešsaistes 
lekcijas formāts nodrošinās iespēju kursa dalībniekiem gan uzdot jautājumus pasniedzējam, 
gan iegūt tūlītēju atgriezenisko saiti.  Tiešsaistes lekcijas tiks ierakstītas, lai nodrošinātu 
kursa dalībniekiem iespēju atkārtoti pārlūkot sev aktuālos jautājumus.  
 
Kursa laikā izmantotie faili, to “atrisinājumi” un mācību materiāli tiks nosūtīti visiem 
dalībniekiem idividuālai lietošanai.  

 

     Dalības maksa: 

     160 EUR +PVN   

 

     Pieteikšanās: 

Lai pieteiktos dalībai kursā, lūdzu rakstiet uz e-pastu evita.kirilova@sseriga.edu līdz 
5.aprīlim. 

 

PASNIEDZĒJS                                                                                                
 

Kursa pasniedzējs Rihards Garančs konsultē un apmāca 
kompānijas datu vizualizācijā un automatizācijā. Rihards ir 
SSE Riga absolvents ar sešu gadu pieredzi FMCG sektorā 
finanšu, loģistikas un komercfunkcijās. Praktisko pieredzi 
Rihards ieguvis, strādājot par biznesa analītiķi un vēlāk par 
Rietumeiropas finanšu biznesa partneri, izstrādājot biznesa 
inteliģences un atskaišu automatizācijas risinājumus. Pašlaik 
Rihards papildina zināšanas maģistra programmā Singapūrā. 
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