
1. nodarbība

LU datorsistēma



Informātikas nodarbības

Praktiskās nodarbības (204. telpā)

Otrdienas 1030 , 1230

Trešdienas 1030, 1230 , 1630



Pasniedzējs

Didzis Tjarve

E-pasts: didzis.tjarve@lu.lv

Konsultācijas: 559. telpa

Trešdienās no 1430 līdz 1600



Pārbaudes veidi

Uzdevumi

iesniedzami E-studiju vidē

Tests

23.10.2018 un 24.10.2018

Sīkāka informācija kursa ceļvedī!



Apgūstamās zināšanas un iemaņas

• Prasme iekļūt un darboties fakultātes 
datorsistēmā

• Prasme veidot jaunus direktorijus un kopēt 
failus uz dažādiem datoriem un 
diskiekārtām

• Prasme ar dažādām programmām veidot 
dažāda formāta failus un noglabāt tos 
norādītās direktorijās



Apgūstamās zināšanas un iemaņas

• Prasme saņemt un nosūtīt E-pasta vēstules ar 
pievienotiem failiem LU pasta sistēmā

• Prasme sameklēt nepieciešamo informāciju 
internetā

• Sagatavot dokumentus teksta redaktorā

• Veikt elementārus aprēķinus elektronisko tabulu 
redaktorā

• Veikt elementāras darbības ar grafiskajiem 
redaktoriem



Kas vajadzīgs?

Piekļuve LU informācijas sistēmai un LU 

E-pasta adrese.

Piešķirta katram studentam iestāšanās brīdī.

Ja šī informācija pazudusi, informācija

http://itserviss.lu.lv/?q=node/141



Darbs ar failiem

• Vajadzīgo direktoriju sameklēšana

• Direktoriju veidošana

• Failu kopēšana

• Failu dzēšana



Interneta pārlūkprogrammas

Internet Explorer

Mozilla Seamonkey

Mozilla Firefox

Opera



Bezvadu tīkls

Informācija par pieslēgšanos:

http://itserviss.lu.lv/modules/pamacibas/



VPN

Informācija par pieslēgšanos:

http://itserviss.lu.lv/modules/pamacibas/



Informācija internetā

http://priede.bf.lu.lv

http://www.lu.lv

ftp://priede.bf.lu.lv



E-pasta nosūtīšana

Nepieciešama pieeja E-pasta nosūtīšanas 

serverim

Bioloģijas fakultātē tas ir

mailhost.lanet.lv



E-pasta saņemšana

Nepieciešama E-pasta adrese

E-pasta adreses:

Brīvi pieejamās

inbox.lv, yahoo.com

Iegūstamās par samaksu

Latvijas Universitātē tiek piešķirtas par brīvu



E-pasta programmas

Ar interneta pārlūkprogrammu palīdzību 

strādājošās

Brīvo E-pasta adresu apkalpei paredzētās

www.inbox.lv

Lanet pasta adrešu apkalpei paredzētās

mail.lanet.lv

email.lu.lv



E-pasta programmas

Datoros instalējamās E-pasta programmas

MS Outlook

Eudora Pro

Mozilla Seamonkey



Teksta redaktori

• Microsoft Word

• Open Office Writer



Elektronisko tabulu redaktori

• Microsoft Excel

• Open Office Calc



Grafiskie redaktori

• Paint Shop Pro

• GIMP

• Incscape



LUIS

Personalizēta vide, kur studenti var apskatīt 

maksājumus, sekmes un rīkojumus.

https://luis.lu.lv/



E-studijas

Personalizēta vide, kur studenti var veikt 

mācības attālinātā režīmā, reģistrēties 

kursiem, aplūkot sekmes, iegūt mācību 

materiālus un iesniegt pārbaudes darbus

https://estudijas.lu.lv/



LU portāls

Pieejama dažāda rakstura informācija par 

Latvijas Universitāti un tajā notiekošo

http://www.lu.lv/



Bioloģijas fakultātes vietne

Pieejama informācija par LU Bioloģijas 

fakultāti

http://priede.bf.lu.lv/

Mācību materiāli:

http://priede.bf.lu.lv/grozs/



LU Bibliotēka

Pieejama informācija par bibliotēkā 

pieejamām grāmatām un iespējas tās pasūtīt 

(Kopkatalogs)

Pieejamas elektroniskas datu bāzes

http://www.biblioteka.lu.lv/e-

resursi/e-resursi/



Zinātniskas informācijas 

meklēšana

https://scholar.google.lv/

Informācijas meklēšana zinātniskos avotos 

pēc atslēgvārdiem, autoriem, gadiem utt.


