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PROGRAMMU APRAKSTS. 

 

IT drošība un personas datu aizsardzība 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes: 

 IT drošības pamatprincipos 

 Inteneta lietošanā un lietošanas riskos 

 Drošību internetā 

 IT sistēmu aizsardzībā 

 Likumdošanā PD aizsardzībā 

 

Datu analīze un pārskatu sagatavošana izmantojot MS Excel (padziļināti) 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes: 

 izmantot sarežģītas formulas; 

 organizēt darba lapas un tabulas datus, izmantojot dažādas tehnikas; 

 veidot un izmainīt diagrammas; 

 analizēt datus, izmantojot Pivot tabulas un diagrammas; 

 ievietot un izmainīt grafiskus objektus darba lapā; 

 formatēt un uzlabot darba grāmatas Microsoft Office Excel vidē. 

 uzlabot produktivitāti un efektivitāti, racionalizējot darba procesus; 

 sadarboties ar citiem darba grāmatu lietotājiem; 

 pārbaudīt datus darba lapās; 

 analizēt datus; 

 strādāt ar vairākām darba grāmatām; 

 importēt un eksportēt datus; 

 integrēt Excel datus Web tīklā; 

 strukturēt darba grāmatas ar XML. 

 

 

Digitālās prasmes darba vajadzībām 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes: 

 Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju 

 Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā  

 Ievērot datu drošību un ierīču drošības pasākumus 
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Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes: 

 Izprast ekonomikas pamatjautājumus un uzņēmējdarbības 

pamatprincipus 

 Raksturot komersantu veidus un salīdzināt uzņēmējdarbības veidus 

 Iegūt un izmantot uzņēmējdarbības sākšanai nepieciešamo 

informāciju, to analizēt un pieņemt pamatotus, tiesiskus lēmumus 

 Orientēties LR saistošajos normatīvajos aktos 

 Noteikt uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksu un cenu  

 Veicināt savu ideju realizēšanu personīgajā, sociālajā un 

profesionālajā darbībā 

 

Finanšu un informācijas prātība pieaugušajiem 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes: 

 Attīstīt izglītojamā prasmes kritiski domāt, kā arī iegūt, strukturēt, 

analizēt un izvērtēt informāciju  

 Iepazīties ar tiešsaistē un masu informācijas līdzekļos pieejamo 

informāciju par aktuāliem notikumiem un piedāvājumiem. 

 Rīkoties ar personīgām un ģimenes finansēm, to plānošanu 

 

Komandas darba vadīšanas ABC 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes: 

 Veidot adekvātu pašnovērtējumu komandas darba aspektā 

 Veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim 

 Plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi 

(sasniedzamajiem rezultātiem) 

 Vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt 

komandā 

 Risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences 

ietvaros 

 Nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā 

 

 

 

 


