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Studiju kursa tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Datorika  
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Studiju kursa īstenošanas valodas  LV, EN  

Anotācija  1. daļa. Programmēšanas valodas pamatelementi: konstantes, mainīgie, datu tipi, operatori,  
u.tml.Lineāru, sazarotu un ciklisku skaitļošanas procesu programmēšana. Programmu kompilācija, 

atkļūdošana un izpilde.  
2. daļa. Programmēšanas valodas klasifikācijas, mašīnatkarīgas un mašīnneatkarīgas, 

universālasun problēmorientētas programmēšanas valodas. Valodas sintakse un semantika. 

Dažādu programmēšanas valodu apskats.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs  
Priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādām programmēšanas valodām, 
programmēšanas valodu izveides koncepcijām, kā arī iemācīt studentiem izstrādāt un realizēt 
programmas valodās Pascal un C dažādu uzdevumu risināšanai.  
Priekšmeta uzdevumi: 1) aplūkot dažādu klašu programmēšanas valodas, analizējot to sintaksi un 

lietošanas iespējas; 2) aplūkot programmēšanas valodu Pascal un C pamatkonstrukcijas, to 

sintaksi un semantiku; 3) iemācīt studentiem izstrādāt programmas valodās Pascal un C, lai 

sagatavotu turpmāko priekšmetu studijām; 4) izskatīt valodas Asemblers, Prolog, Lisp.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi  Laboratorijas darbu izpilde: 1) sazaroto procesu programmēšana valodā Pascal; 2) masīvu 

apstrāde ar funkcijām un procedūrām valodā Pascal; 3) simbolu virkņu apstrāde valodā Pascal; 4) 

sazaroto procesu programmēšana valodā C; 5) masīvu apstrāde ar funkcijām valodā C; 6) simbolu 

virkņu apstrāde valodā C; 7) valodas Asembler pamatkonstrukciju  izmantošana; 8) valodas 

Prolog pamatkonstrukciju izmantošana.  
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Nepieciešamās priekšzināšanas  Atbilstoši vidusskolas programmai  

 

Tematu izklāsts  

Tēma  Stundu skaits  

Programmēšanas jēdziens. Programmēšanas valodu klasifikācija pēc dažādiem kritērijiem.  4  

Programmēšanas valodas Pascal pamatelementi: datu tipi, mainīgie, operatori (ievadizvades, nosacījuma, cikla).  18  

Programmēšanas valodas Pascal simbolu virkņu apstrāde, procedūras un funkcijas, darbs ar failiem.  20  

Programmēšanas valodas C pamatelementi: datu tipi, mainīgie, operatori (ievadizvades, nosacījuma, cikla).  18  



Programmēšanas valodas C simbolu virkņu apstrāde, funkcijas, darbs ar failiem.  20  

Programmēšanas valodas Asemblers pamatelementi.  6  

Programmēšanas valodas Prolog pamatelementi.  6  

Programmēšanas valodas Lisp pamatelementi.  4  

  

 

Sasniedzmie studiju rezultāti   Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pārzina programmēšanas valodas, to klasifikāciju, lietošanas iespējas, 

valodas Pascal pamatelementus.  
Nokārtots eksāmens, par kuru iegūta pozitīvā atzīme (1. daļa).  

Pārzina programmēšanas valodu sintaksi un semantiku, dažādu valodu 

lietojumsfēru, programmu veidošanas tehnoloģiju, valodu C, 

Asemblers un Prolog pamatelementus.  

Nokārtots eksāmens, par kuru iegūta pozitīvā atzīme (2. daļa).  

Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā Pascal sazaroto procesu 

apstrādei.  
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1.  
laboratorijas  darbu.  

Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā Pascal masīvu apstrādei ar 

funkcijām un procedūrām.  
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2.  
laboratorijas  darbu.  

  

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana  

Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā Pascal simbolu virkņu apstrādei.  Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 3.  
laboratorijas  darbu.  

Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā C sazaroto procesu apstrādei.  Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 4.  
laboratorijas  darbu.  

Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā C masīvu apstrādei ar funkcijām.  Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 5.  
laboratorijas  darbu.  

Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā C simbolu virkņu apstrādei.  Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 6.  
laboratorijas  darbu.  

Spēj izstrādāt un izpildīt vienkāršu programmu valodā Asembler.  Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 7.  
laboratorijas  darbu.  

Spēj izstrādāt un izpildīt vienkāršu programmu valodā Prolog.  Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 8.  
laboratorijas  darbu.  
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