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KURSA KODS DziTPA05

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Programmēšana 
Kursa nosaukums angliski Programming 
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

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

4 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inta Znotiņa LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultāte Lektore, Mg.sc.educ.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160 h

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

18

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

1P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare 5. Datorzinātne / 

5.3. Programmēšanas valodas un sistēmas
Kursa mērķi Sekmēt studenta algoritmiskās domāšanas attīstību un veidot izpratni

par programmēšanu.
Kursa uzdevumi Apgūt algoritmu un programmēšanas valodu pamatu konstrukcijas, 

aplūkojot to realizāciju programmēšanas valodā C++, un prast tās 
pielietot uzdevumu risināšanai.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zina  un  prot  pielietot  programmēšanas  valodas  C++  pamatu

konstrukcijas sastādot programmas daudzveidīgām dzīves situācijām
un citu mācību priekšmetu apguvei.

angliski Students can use the programming language C + basis elements for
design programs that can be use in different life situations and for
others acquisition of study courses.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)
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KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studiju  kursā  studenti  tiek  iepazīstināti  ar  algoritmu  un

programmēšanas  valodu  pamatu  konstrukcijām  (nosacījumi,  cikli,
masīvi,  utt.).  Kursa  laikā  iegūtās  teorētiskās  zināšanas  tiek
nostiprinātas  pildot  daudzveidīgus  uzdevumus  programmēšanas
valodā C++.

angliski Course  of  study introduces  students  to  the algorithm and the
programming  language basis elements  (conditional  structures,
iteration structures, arrays, etc.).
The theoretical  knowledge is  strengthened performance of various
tasks in the programming language C + +.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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 struktūras un pierakstu veidi 4h Lekcija, 

praktiskā nodarbība
C++  programmas  struktūra,  mainīgie,  to  datu  tipi,
vienkāršākie C++ valodas operatori

4h Lekcija, 
praktiskā nodarbība

Sazarojuma  konstrukcijas,  nosacījumu  sastādīšana,
loģiskie operatori

4h Lekcija, 
praktiskā nodarbība

Ciklu konstrukcijas 8h Lekcija,
praktiskā nodarbība

Grupu darbs 2h Laboratorijas darbs
Kontroldarbs, tā kļūdu analīze 4h Praktiskā nodarbība
Masīvi 8h Lekcija, 

praktiskā nodarbība
Informācijas meklēšanas un kārtošanas algoritmi 6h Lekcija, 

praktiskā nodarbība
Grupu darbs 4h Laboratorijas darbs
Kontroldarbs, tā kļūdu analīze 4h Praktiskā nodarbība
Strukturālās programmēšanas principi, to realizācija C+
+ (funkcijas)

4h Lekcija, 
praktiskā nodarbība

Datu struktūru definēšana un izmantošana 4h Lekcija, 
praktiskā nodarbība

Ārēju teksta datņu izmantošana ievaddatu un izvaddatu
uzglabāšanai

4h Lekcija, 
praktiskā nodarbība

Grupu darbs 4h Laboratorijas darbs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

Algoritmi Mājas  darbs:  izveidot  doto  situāciju
algoritmu  vārdisko  aprakstus  un
blokshēmas.

8h Prot aprakstīt reālas vai 
teorētiskas situācijas 
izmantojot blokshēmas

Lineāru algoritmu 
realizācija 

Mājas  darbs:  izveidot  dotā  uzdevuma
algoritma vārdisko aprakstu vai blokshēmu
un realizēt algoritmu valodā C++.

10h Izpratne par 
programmēšanas valodu 
pamata konstrukcijām 
un to pielietojumu 
dažādās situācijās

Sazarotu algoritmu 
realizācija 

Mājas  darbs:  izveidot  dotā  uzdevuma
algoritma vārdisko aprakstu vai blokshēmu
un realizēt algoritmu valodā C++.

10h
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Ciklisku algoritmu 
realizācija 

Mājas  darbs:  izveidot  dotā  uzdevuma
algoritma vārdisko aprakstu vai blokshēmu
un realizēt algoritmu valodā C++.

16h Izpratne par 
programmēšanas valodu 
pamata konstrukcijām 
un to pielietojumu 
dažādās situācijās

Masīvi, to realizācija C++ Mājas darbs: sastādīt C++ programmu. 20h
Informācijas meklēšanas 
un kārtošanas algoritmi

Mājas darbs: sastādīt C++ programmu. 10h

Funkcijas Mājas darbs: sastādīt C++ programmu. 6h
Struktūras Mājas darbs: sastādīt C++ programmu. 6h
Ārēju teksta datņu 
izmantošana

Mājas  darbs:  sastādīt  C++ programmu  un
pārbaudīt tās darbības pareizību, izmantojot
www.lio.lv/olimps  olimpiāžu  uzdevumu
servera iespējas.

10h

Prasības KRP iegūšanai Semestra  darba  vērtējumu  veido  iegūto  punktu  summas
procentuālā  attiecība  pret  maksimālo  punktu  summu,  ko
students  var  iegūt  semestra  laikā  izpildot  un  klātienē
atrādot  visus  mājas  darbus  noteiktajā  laikā,  abu
kontroldarbu  un  trīs  grupas  darbu  sekmīga  izpilde,  ja
atzīme  ir  vismaz  7,  zemāka  vērtējuma  gadījumā  jākārto
eksāmens, kuram ir divas daļas – teorētiskā un praktiskā.

Mācību pamatliteratūra Znotiņa  I.  Programmēšana  (C++),  [Elektroniskais  resurss]  –
Tiešsaites raksts. – [Liepāja., b.i. 2011.] – Pieejas veids: tīmeklis
www.  URL:  http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=25–
Apskatīts 2013. gada 9. janvārī

Mācību papildliteratūra 1. Andžāns A., Grinfelds U., Ikaunieks Ē. u.c. Informātika 
1.daļa Ievads datorikā. - R.: Zvaigzne, 1993., 78.lpp.
2.. Andžāns A., Ikaunieks Ē., Romanovskis T. Informātika 
2.daļa Datorika. Ievads algoritmikā. - R.: Zvaigzne, 1994., 
160.lpp.
3. Andžāns A., Grinfelds U., Ikaunieks Ē. u.c. Informātika 
3.daļa. Programmēšana. Matemātiskie modeļi.- 
R.:"Zvaigzne" 1994., 183.lpp.
4. Douglas  W.  Nance,  Thomas  L.  Naps,  Introduction  to
Computer  Science:  Programming,  Problem Solving,  and  Data
Structures. - West Publishing Company, 1995., 1189 p.

Periodika, interneta resursi un citi avoti C++  Language  Tutorial, [Elektroniskais  resurss]  –  Tiešsaites
raksts.  –  [b.v.,  cplusplus.com,  b.g.]  –  Pieejas  veids:  tīmeklis
www. URL: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial 
Apskatīts 2013. gada 8.janvārī
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