
KURSA KODS DatZP129

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Programmēšana I
*Kursa nosaukums angliski Programing I
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Inta Znotiņa
Dabas un sociālo 
zinātņu fakultāte

Lektore, Mg.sc.educ.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 stundas
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

0

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits 16

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Datoranimācija 

Zinātņu nozare/apakšnozare Datorzinātne/Programmēšanas valodas un sistēmas
*Kursa mērķi Apgūt  programmēšanas  pamatus  un  interaktīvās

animācijas veidošanas principus.

*Kursa uzdevumi Apgūt programmēšanas pamatkonstrukcijas, aplūkojot
to realizāciju ActonoScript 2.0, un prast tās pielietot,
veidojot  interaktīvus  animācijas  klipus,  izmantojot
Adobe Flash.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zin  un  prot  pielietot  programmēšanas  valodas
ActionScript  2.0  komandas  interaktīvu  piemēru
realizēšanai.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju  kursā  studenti  tiek
iepazīstināti  ar  algoritmu  un
programmēšanas  valodu  pamatu
konstrukcijām  (nosacījumi,  cikli,
masīvi,  utt.).  Kursa  laikā  iegūtās
teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas
praktiskās  iemaņās  darbā  ar  Adobe
Flash  (vide  jau  zināma  no
iepriekšējiem studiju kursiem). 

This course will introduce students to basic algorithms 
and programing language; reinforce theoretical 
knowledge through practical applications using Adobe 
Flash.



*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Algoritmi, to veidi. Blokshēmas. 2 h Praktiskā nodarbība
Mainīgie, to tipi. Pieļaujamās darbības. 2 h Praktiskā nodarbība
Datu ievades/izvades lauku veidošana. Pogu veidošana. 4 h Praktiskās nodarbības
Sazarojuma konstrukcijas. 2 h Praktiskā nodarbība
Filmas vadības komandas. 2 h Praktiskā nodarbība
Apakšfilmu (Movie Clip) veidošana un izmantošana 
animācijas klipa interaktivitātes nodrošināšanai.

8 h Praktiskās nodarbības

Lietotāja definētas funkcijas, to pielietojums. 2 h Praktiskā nodarbība
Cikla operatori. Grafiskie operatori. 2 h Praktiskā nodarbība
Darbs ar masīviem. 2 h Praktiskā nodarbība
Iebūvēto kontroļu programmēšana. 6 h Praktiskās nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Mājas darbs „Algoritmi, to realizācija”
Mājas darbs „Divu skaitļu dalījums”
Mājas darbs „Televizors”
Mājas darbs „Sacensības”
Mājas darbs „Izmēri nogriežņu garumu”
Mājas darbs „Reizināšanas zināšanu pārbaude”
Mājas darbs „Zīmējums”

4 stundas
4 stundas
6 stundas
10 stundas
6 stundas
10 stundas
8 stundas

*Prasības KRP iegūšanai Visu mājas darbu izpilde (strādājot individuāli vai 
pārī) un ieskaites darba sekmīga izpilde.

*Mācību pamatliteratūra 1. Znotiņa  I.  Programmēšanas  pamati,
[Elektroniskais resurss] – Tiešsaites raksts. –
[Liepāja., b.i. 2011.] – Pieejas veids: tīmeklis
www. URL: http://moodle.liepu.lv – Apskatīts
2011. gada 4. aprīlī

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti Firmas Adobe oficiālā mājas lapa, [Elektroniskais 

resurss] – Tiešsaistes raksts. – [B.v., b.i., b.g.] – 
Pieejas veids: tīmeklis www. URL: 
http://www.adobe.com/support/flash – Apskatīts 
2011. gada 4. aprīlī
w3schools.com, [Elektroniskais resurss] – Tiešsaites 
raksts. – [b.a., b.i. b.g.] – Pieejas veids: tīmeklis 
www. URL: http://www.w3schools.com – Apskatīts 
2011. gada 4. aprīlī

Kursa autors: I.Znotiņa 04.04.2011.
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