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Vispārīgā informācija  

Kods  DIP106  

Nosaukums  Risinājumu algoritmizācija un programmēšana  

Studiju kursa statuss programmā  Obligātais/Obligātais izvēles  

Tematiskā joma  Datorika  

Atbildīgais mācībspēks  Marina Uhanova - Doktors, Asociētais profesors  

Apjoms daļās un kredītpunktos  2 daļas, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti  

Studiju kursa īstenošanas valodas  LV, RU  

Anotācija  Studentiem tiek dotas gan akadēmiskas zināšanas datorlietojumos, gan praktiskās iemaņas 

lietojumu izstrādē augsta līmeņa programmēšanas valodās, tādās kā Java un VBA. Iegūtās 

zināšanas un iemaņas  nodrošina sekmīgu tālāko datorikas kursu apgūšanu.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs  
Priekšmeta mērķis ir sagatavot studentus tālākiem datorikas kursiem, iemācīt studentus 

programmēšanas pamatiem.  
Priekšmeta rezultāts tiek sasniegts, sniedzot:  
-akadēmiskas zināšanas par algoritmiem, to īpašībām un izstrādi, formālo sintaksi, semantiku, datu 

tipiem, struktūrām un datu apstrādes operācijām;  
-praktiskās zināšanas par augsta līmeņa programmēšanas valodām, to sintaksi un semantiku; 

izstrādājot virkni dokumentētu, dažādas sarežģītības programmu.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi  Patstāvīgais darbs sastāv no:  
-metodisko materiālu un literatūras apgūšanas;  
-praktisku algoritmu izstrādes;  
-programmatūras projektēšanas, dokumentēšanas, kodēšanas, testēšanas.  

Literatūra  1.PI katedras datorizētie mācību līdzekļi. 2.Herbert Schildt. Java: beginner’s guide : 
create, compile, and run Java programs today. NewYork, McGraw-Hill, 2014. 699 p.  
3.Herbert Schildt. Java: The Complete Reference. NewYork, McGraw-Hill, 2014. 1274 p.  
4. Josh Juneau. Java EE7 receipes: a problem - solution approach.New York, Apress. 2013. 699 p.  
5.Robert Sedgewick. Algorithms in Java, Fundamentals, Data Structures,Sorting, Searching.  
NewYork, Addison-Wesley, 2002., 768 p.  
6. Algorithms Unlocked. Thomas H. Cormen. MIT Press, 2013. 222 p.  
7.Excel 2013 Power Programming with VBA. John Walkenbach. Willey, 2013. 1104 p.  
8. Marina Uhanova. Programmēšana valodā VBA un VB.NET. RTU, 2015. 94 lpp.  
9. Programmēšanas e-kursi. www.startit.lv  

Nepieciešamās priekšzināšanas  Vēlamas zināšanas vidusskolas informātikas kursa apjomā.  



   
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana  

Sasniedzamie studiju rezultāti  Rezultātu vērtēšanas metodes  

1. daļa  Spēj strādāt integrētā programmēšanas vidē.  Prot pielietot visas vides iespējas  

Iegūtas algoritmu izstrādes iemaņas (tai skaitā) blokshēmu līmenī, programmu izstrādes iemaņas, 

prasme atkļūdot algoritmus un programmas.  
Laboratorijas darbu sagataves, kas satur 

shēmas un specifikācijas  

Spēj izstrādāt pirmās reālās programmas.  Laboratorijas darbu izstrāde  

2. daļa Apgūtas sarežģītāku algoritmu izstrādes iemaņas un to realizācija, pielietojot 

apakšprogrammas un objektus.  
Objektu bibliotēku izmantošanas iemaņas, 

laboratorijas darbu izstrāde  

Spēj apstrādāt failus, izmantojot augsta līmeņa valodas līdzekļus  Laboratorijas darbu izstrāde  

Novērtējums  Eksāmenā tiek ņemtas vērā: -rakstiskajā 

eksāmenā parādītās zināšanas algoritmu 

analīzē un izstrādē, semantisko kļūdu 

atrašanā programmā; semestra laika 

izstrādes  

kursa struktūra  
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