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Ievada vietā 

 

Algoritmika un programmēšana Eiropas līderu skatījumā tiek atzītas par svarīgām 

mūsdienu iemaņām, kas veido daļu no “digitālajām kompetencēm”, kas savukārt ir viena 

no 8 pamatprasmēm. EURYDICE ziņojumā (2012) teikts, ka “nepieciešamība uzlabot 

prasmju un iemaņu kvalitāti un atbilstību, ar kurām Eiropas jaunieši pabeidz skolas,  ir 

atzīta gan Eiropas Savienības (ES), gan valstu nacionālā līmenī. Uz šīs problēmas 

aktualitāti norāda pašreizējā situācija, kurā Eiropa saskaras ar augstu jauniešu bezdarba 

līmeni un dažviet arī nopietnām prasmju neatbilstībām darba tirgus vajadzībām (…). 

Pamatprasmju ieviešanas Eiropas Politikas Tīkls (KeyCoNet) analizē jaunās iniciatīvas 

pamatprasmju attīstīšanai (…). Viena no tām atbilst vajadzībai pēc stratēģiskas pieejas, 

atbalstot pamatprasmju attīstību skolās. Cita attiecas uz centieniem uzlabot 

starpdisciplināro prasmju statusu (digitālās, pilsoniskās, uzņēmējdarbības prasmes), 

salīdzinot ar tradicionālām, uz priekšmetiem balstītām prasmēm.” 

Publikācija “Algoritmika un programmēšana – apmācību materiāli skolotājiem. 

Algoritmika. Programmēšana. Didaktika.” atbilst KeyCoNet rekomendācijām un tās 

galvenie mērķi ir piedāvāt skolotājiem idejas algoritmikai un programmēšanai, kopā ar 

to praktisko pielietojumu didaktikā. Šī publikācija ir pirmais “CodeIT: Skolotāju 

profesionālās pilnveides materiāls ar algoritmikas un 

programmēšanaselementiem”. Tas ir tapis projekta ietvaros, piecu valstu partnerībā. 

“CodeIT” ir Erasmus+ programmas finansēts Stratēģiskās partnerības projekts un tajā 

piedalās P.T.E.A. Wszechnica Sp. z o.o. (Krosno, Polija), M.K. INNOVATIONS LTD (Nicosia, 

Ķipra), Danmar Computers Sp. z o.o. (Rzeszów, Polija), Istituto Superiore E. Mattei 

(Fiorenzuola d’Arda, Itālija), Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria (Alexandria, 

Rumānija) and Ķekavas vidusskola (Ķekava, Latvija). 

Galvenais projekta mērķis ir palīdzēt skolotājiem uzlabot savu profesionālo kompetenci, 

paaugstinot programmēšanas prasmes ar inovatīvu resursu palīdzību. Primārā mērķa 

grupa ir vidusskolu (sākot ar 4.klasi) un ģimnāziju ar IT nozari nesaistītie skolotāji, jo 

īpaši ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un fizikas skolotāji. Sekundārā mērķa grupa ir šo 

skolu ir skolēni. 

Publikācija sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir veltīta algoritmikai un atspoguļo 

programmu un programmēšanas galvenās idejas, algoritmikas nozīmi unattīstību. Otrā 

daļa atklāj programmēšanas definīciju, tās vēsturi, kā arī programmētāju prasmes un to 

attīstīšanu.Te tiek atklāta arī informācijas par programmēšanas pamatprincipiem. 

Pēdējā nodaļa ir veltīta didaktisko elementu prezentēšanai ar algoritmikas un 

programmēšanas palīdzību. Šajā nodaļā var atrast informāciju par algoritmikas un 

programmēšanas galvenajiem mācīšanas pieņēmumiem skolās, kā arī par skaitļošanas 



domāšanas  koncepciju. Materiāla nobeiguma daļā atrodama informācijas par 

skaitļošanas domāšanas praktiskiem pielietojumiem. 

Autori cer, ka publikācijas atbilst skolotāju interesēm un sniedz noderīgas zināšanas 

algoritmikā un programmēšanā. Publikācija tika veidota balstoties uz pieejamiem 

mācību materiāliem skolotājiem un skolēniem, tai skaitā: 

 virtuālo mācību vidi skolotājiem (VLE for Teachers), kas satur algoritmikas, 

programmēšanas un citus, ar IT nesaistītus didaktiskus mācību materiālus; 

 stundu plānu, kas iekļauj programmēšanu ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un 

fizikas priekšmetos; 

 rokasgrāmatu “ Uzlabo savas prasmes ar algoritimikas un programmēšanas 

palīdzību”. 

 

Autori 



1 Ievads algoritmikā 
(Maria Christodoulou) 

Algoritms ir apraksts kādas problēmas risināšanai 

Ja kādreiz esi cepis šokolādes cepumus, tad noteikti zini, ka vispirms ir jāsagatavo 

sastāvdaļas, tad jānomēra nepieciešamais daudzums, jāsavieno kopā, tad jāsagatavo 

cepamtrauks, jāuzsilda krāsns un tad jācep cepumus. 

 

1.attēls.Algoritmisks apraksts ir kā recepte  

Avots: momsrecipesandmore.blogspot.gr 

Ja aizmirsīsi kādu no cepumu sastāvdaļām, tie nebūs garšīgi un tev būs viss jāsāk no 

sākuma. Līdzīgi principi darbojas arī programmēšanā - secīgu darbību kopums, kuru 

izpildot tiek sasniegts vēlamais rezultāts. 

Pareizo soļu noteikšana, secīga un pilnīga to izpilde, kā arī mācīšanās no kļūdām ir 

algoritma izveides process. 



1.1 Datorprogrammas 

Lai datori spētu pildīt algoritmiskas funkcijas, tām jābūt definētām “programmas” formā. 

Programma ir rakstīta programmēšanas valodā, un process algoritma pārveidošanai 

programmā tiek saukts par programmēšanu.  

Algoritmos soļi tiek aprakstīti instrukciju vai apgalvojumu formā. Rezultātā 

datorprogramma satur apgalvojumu kopu, kas nosaka, kādu operāciju datoram jāizpilda.  

Izmantotā programmēšanas valoda nosaka programmas apgalvojumu raksturu. 

1.2 Algoritmi un to nozīme 

Lai izmantotu datoru kādu procesu izpildei, ir svarīgi: 

 izveidot algoritmu, lai aprakstītu, kā process tiks izpildīts; 

 izmantot programmēšanas valodu, lai pārveidotu algoritmu programmā; 

 lietot programmu datorā. 

Ir svarīgi saprast arī to, ka algoritmi nav atkarīgi no izmantotās programmēšanas 

valodas un katrs algoritms var tikt izteikts dažādās programmēšanas valodās un uz 

dažādiem datoriem. Šī iemesla dēļ algoritma izveide ir datorzinātnes pamats. Algoritma 

izveide ir prasīgs intelektuāls process, kas ir daudz sarežģītāks nekā algoritma pārveide 

programmā.  

To iemaņu vidū, kas nepieciešamas algoritma izveidei, ir radošums un izpratne 

(Goldschlager un Lister, 1988), jo nav vienota algoritma algoritmu izveidei! 

1.3 Algoritma izveide 

Algoritma izveide (Algorithm Design): 

 ietver instrukciju kopu kāda uzdevuma izpildei, 

 pārveido problēmas uzstādījumu no modelēšanas uz darbības fāzi, 

 nosaka, ka instrukcijām jābūt secīgām, pilnīgām, precīzām un ar skaidru un 

sasniedzamu nobeigumu, 

 ir jābūt pielāgojamām datora jaudai izpildīt doto uzdevumu.  

Šajā nodaļā mēs ielūkosimies algoritmos, apskatot to struktūru, sastāvu un izteiksmi 

izpildāmā formā. 



1.4 Algoritmi, programmas un programmēšanas valodas  

Kā jau tika minēts, algoritms ir apraksts tam, kā veikt kādu uzdevumu vai procesu, un 

jebkuram uzdevumam vai procesam ir savs algoritms – no lidmašīnas modeļa izveides 

līdz pat ekskavatora vadīšanai. 

 

2.attēls.Algoritmi, programmas un programmēšanas valodas 

Avots: shutterstock.com 

Visbiežāk ar algoritmu aprakstīts process mijiedarbojas ar tā vidi, pieņemot 

ievades datus un izdodot rezultātu(s) (Goldschlager un Lister, 1988). Datorā 

izpildāmie procesi pieprasa ievadi datu formātā un izdotie rezultāti visbiežāk arī būs 

datu formātā. Kā piemēru apskati algu skaitīšanu, kas pieprasa tādu datu ievadi, kā 

dienas izmaksa, nostrādāto darba dienu skaitu utt., un procesa rezultātā tiek iegūti dati 

par izmaksājamo algu, darbinieku/ darba devēju ieguldījumu un izmaksājamiem 

nodokļiem. 

Datu ievade un izvade ir procesa daļas, tomēr tās nav atkarīgas no datora procesora, 

kas vada šo procesu.  

Cits svarīgs procesa aspekts ir nobeigums. Process var beigties vai nebeigties nekad. 

Nobeigums vai nobeiguma trūkums ir svarīga algoritma raksturīpašība. 

 

1.4.1. Sintakse un semantika 

Datoram jābūt spējīgam interpretēt algoritmu, lai varētu izpildīt tā aprakstīto procesu. 

Datoram jāspēj: 

 izprast, kādā formā algoritms ir izteikts; 



 izpildīt operāciju, ko apraksta algoritms. 

 

3.attēls. Sintakse un semantika  

Avots: shutterstock.com 

Šajā nodaļā mēs aplūkosim formu, kādā algoritms ir izteikts. Gramatikas likumu kopu, 

kas nosaka, kādā veidā var izmantot valodas simbolus, sauc par valodas sintaksi 

(Goldschlager un Lister, 1988). 

Programma, kas ievēro sintaksi valodā, kurā tā ir izteikta, tiek dēvēta par sintaktiski 

pareizu. Novirzi no pareizas valodas sintakses sauc par sintakses kļūdu. Sintaktiskā 

pareizība parasti ir priekšnosacījums tam, lai dators varētu izpildīt programmas. 

Kādu konkrētu izteiksmes formu nozīme valodā tiek saukta par valodas semantiku. 

Semantisko neatbilstību atklāšana ir atkarīga no zināšanām par objektiem, uz kuriem tā 

attiecas, un jo īpaši no zināšanām par to atribūtiem un attiecībām starp tiem. Piemēram, 

datora procesors saskaras ar sekojošu komandu (Goldschlager un Lister, 1988):  

“Uzraksti gada 13.mēneša nosaukumu”. 

Ja procesors „zina”, ka gadā ir tikai 12 mēneši, tas var atklāt semantisko neatbilstību, 

pirms censties to izpildīt. Ja dators to nezina, tas centīsies to izpildīt un radīs izņēmumu.  

Visbiežāk semantiskā neatbilstības ir iepriekšējās algoritma daļas izpildes rezultāts: 

“Iedomājies numuru no 1 līdz 13 

Nosauc šo numuru par “N” 

Uzraksti gada “N” mēneša nosaukumu” 

Šis algoritms satur potenciālu neatbilstību, kas darbojas tikai tad, ja uzdevuma pirmās 

līnijas atbilde ir “13”. Kad neatbilstība ir algoritma izpildes rezultāts, to nav iespējams 

atklāt iepriekš. 



Papildus sintaktiskajām un semantiskajām kļūdām eksistē arī loģiskās kļūdas. Ir 

iespējams, ka programma ir sintaktiski pareiza un nesatur semantiskās neatbilstības, 

tomēr tā nenoved pie paredzētā procesa vai rezultāta. 

Apdomā, piemēram, riņķa līnijas garuma aprēķina algoritmu (Goldschlager un Lister, 

1988): 

“Aprēķini riņķa līniju, sareizinot rādiusu ar π” 

Algoritms ir sintaktiski un semantiski pareizs, bet tas noved pie nepareiza rezultāta, jo ir 

pielaista loģiska kļūda – izlaists formulas reizinājums ar 2. 

Diemžēl loģiskās kļūdas datoram noteikt ir grūti pirms algoritma izpildes procesa un 

rezultātu salīdzināšanas ar vēlamo. 

1.4.2. Algoritmiskā izveide: Algoritmu pakāpeniska pilnveide  

Algoritmu izveide, kas apraksta netriviālus procesus, parasti ir ļoti sarežģīta. Ļoti bieži 

kļūdas, kas parādās algoritmos, ir saistītas ar pašu procesu, kuru apskata algoritms, 

tomēr nav identiskas.  

Cita veida kļūda ir, kad izpildē sasniedzamie rezultāti kādu neparedzamu vai veidotāju 

paredzētu iemeslu dēļ netiek sasniegti. Piemērs tam ir lidmašīnas lidojuma laika 

rēķināšana atbilstoši ierašanās datiem (Goldschlager un Lister, 1988): 

1. atrodi izlidošanas laiku; 

2. atrodi ielidošanas laiku 

3. atņem izlidošanas laiku no ielidošanas laika. 

Šis algoritms izteiks pareizu rezultātu, ja vien izlidošanas un ielidošanas punkti atrodas 

vienā laika joslā. Ja laika joslas atšķiras, rezultāts būs nepareizs. 

Secinot jānorāda, ka algoritma veidotājam ir jāparedz visi apstākļi, kas var ietekmēt 

rezultātu, un detalizēti tos jāiekļauj algoritma aprakstā. Jo sarežģītāks ir algoritma 

apraksts, jo vairāk pūliņu jāpieliek autoram, lai programma izteiktu pareizu rezultātu.  

Šī iemesla dēļ nepieciešama metodiska pieeja. Viens no risinājumiem ir algoritmu 

pakāpeniska pilnveide (vai “lejupejoša izstrāde”). 

Pakāpeniska pilnveide notiek pēc “skaldi un valdi” principa, kad, lai novadītu kādu 

procesu,  neieciešams vispirms to sadalīt pa soļiem, ko var aprakstīt īsākos un 

vienkāršākos algoritmos. Tā kā katrs atsevišķs apakš-algoritms ir vienkāršāks nekā viss 

process kopumā, algoritma veidotājs tādējādi spēj skaidrāk izprast, kā izveidot 

detalizētu un efektīvu konstrukciju, sadalot pa daļām nevis veicot kopumā. Arī apakš-

algoritmi var tikt „saskaldīti” mazākās daļās, kas ir vēl vienkāršāki un var būt izteikti ar 

vēl lielāku precizitāti. Tādā veidā algoritma uzlabošanu var veikt, tiklīdz tā soļi ir izteikti 

pietiekami smalki un precīzi, lai nodrošinātu datora procesora darbību. 



PIEMĒRS 

Izveido algoritmu robotam-mājkalpotājam, kas var pagatavot tasi kafijas. 

Tūlītēja algoritma versija var būt sekojoša (Goldschlager un Lister, 1988): 

(1) uzvāri ūdeni 

(2) ieber tasē kafiju 

(3) pievieno ūdeni  

Šī algoritma soļi robotam nav pietiekoši detalizēti, lai tas spētu izpildīt funkciju. Tādēļ 

katru soli būtu jāpilnveido, izkārtojot vienkāršākos soļos un aprakstot tos daudz 

detalizētāk, piemēram: 

(1) uzvāri ūdeni 

varētu būt „saskaldīts” sekojoši: 

(1.1) piepildi tējkannu ar ūdeni 

(1.2) ieslēdz tējkannu 

(1.3) pagaidi, kamēr ūdens tējkannā uzvārīsies 

(1.4) pagaidi, kamēr tējkanna izslēgsies 

Līdzīgi, 

(2) ieber tasē kafiju 

varētu būt „saskaldīts” sekojoši: 

(2.1) atver kafijas iepakojumu 

(2.2) ieliec iepakojumā karoti un piepildi ar kafiju 

(2.3) ieber pilnu karoti kafijas tasē 

(2.4) aizver ciet kafijas iepakojumu 

un 

(3) pievieno ūdeni 

varētu būt „saskaldīts” sekojoši: 

(3.1) lej ūdeni no tējkannas tasē, līdz tā ir pilna 

Pēdējā saskaldīšana daudz nepalielina algoritma soļu skaitu, bet vienkārši pārfrāzē to 

detalizētāk.  

Šajā posmā pirmatnējais algoritms ir „saskaldīts” trīs smalkākos algoritmos, kuri ir  

jāveic secīgi. Ja robots var interpretēt visus katra apakš-algoritma soļus, tad 

„skaldīšanas” procesu var apturēt un algoritma izveide ir paveikta. Ja kādi soļi robotam 

joprojām šķiet sarežģīti, tos jāturpina „skaldīt” smalkākos, piemēram: 

(1.1) piepildi tējkannu ar ūdeni 

varētu būt saskaldīts sekojoši: 

(1.1.1) novieto tējkannu zem ūdens maisītāja  

(1.1.2) atver ūdens  maisītāju 



(1.1.3) pagaidi, līdz tējkanna ir pilna 

(1.1.4) aizver ūdens  maisītāju 

Arī citi soļiem būtu nepieciešams veikt līdzīgu „saskaldīšanu”, kaut gan pastāv tādi, kā 

(1.2) ieslēdztējkannu, 

ko robots varētu veikt bez papildus paskaidrojumiem. 

Visbeidzot, pēc algoritma sadalīšanas katrs tā solis robotam būs saprotams un izdarāms. 

Šajā mirklī algoritms ir pabeigts. Secīga algoritma „saskaldīšana” ir attēlota 4.attēlā.  

Pirmatnējais 
algoritms Pirmā „skaldīšana” Otrā „skaldīšana” 

(1) uzvāri ūdeni (1.1) 
piepildi tējkannu ar 
ūdeni (1.1.1) 

novieto tējkannu zem 
ūdens maisītāja 

        (1.1.2) atver ūdens  maisītāju 

        (1.1.3) 
pagaidi, līdz tējkanna 
ir pilna 

        (1.1.4) aizver ūdens maisītāju 

        
 

  

    (1.2) ieslēdz tējkannu (1.3.1) 
pagaidi, kamēr tējkanna 
izslēgsies 

    (1.3) 
pagaidi, kamēr ūdens 
tējkannā uzvārīsies 

  
    (1.4) 

pagaidi, kamēr tējkanna 
izslēgsies 

 
  

        
 

  

(2) 
ieber tasē 
kafiju (2.1) atver kafijas iepakojumu (2.1.1) 

izņem kafijas 
iepakojumu no skapja 

        (2.1.2) 
noņem kafijas 
iepakojumam vāku 

    (2.2) 
ieliec iepakojumā karoti 
un piepildi ar kafiju 

 
  

    (2.3) 
ieber pilnu karoti 
kafijas tasē 

 
  

    (2.4) 
aizver ciet kafijas 
iepakojumu (2.4.1) 

uzliec kafijas 
iepakojumam vāku 

        (2.4.2) 

noliec kafijas 
iepakojumu atpakaļ 
skapī 

        
 

  

(3) 
pievieno 
ūdeni (3.1) 

lej ūdeni no tējkannas 
tasē, līdz tā ir pilna     

4.attēls. Kafijas pagatavošanas algoritma saskaldīšana  

Avots: Goldschlager L., Lister A., (1988), Computer Science: A Modern Introduction, Otrais izdevums, 

Prentice Hall International Series in Computer Science. 

Algoritma beigu versiju iegūst, ņemot vērā katra soļa pēdējo sadalījumu, kā attēlot 

5.attēlā. 

{uzvāri ūdeni} 
(1.1.1) novieto tējkannu zem ūdens maisītāja 
(1.1.2) atver ūdens maisītāju 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.attēls.Kafijas pagatavošanas algoritma beigu versija 

Avots: Goldschlager L., Lister A., (1988), Computer Science: A Modern Introduction, Otrais izdevums, 

Prentice Hall International Series in Computer Science. 

Izmantojot pakāpenisku „saskaldīšanu”, algoritma veidotājam nozīmē zināt, kad ir 

jāapstājas. Veidotājam jāsaprot, kurš algoritma solis ir pietiekoši vienkāršs, lai to atstātu 

bez turpmāka skaidrojuma (sadalījuma). Tas pieprasa noteikta veida zināšanas par to, 

ko datora procesors spēj izpildīt.  

Mūsu piemērā algoritma veidotājs zina, ka robots ir spējīgs interpretēt funkciju “ieslēdz 

katlu” un turpmāki sadalījumi pa smalkākiem soļiem nav nepieciešami, tomēr robots 

nav spējīgs izpildīt funkciju “piepildi tējkannu ar ūdeni”, tāpēc šo funkciju „saskaldīja” 

papildus soļos. 

Algoritma pakāpeniskā „skaldīšanā” algoritma veidotājam ir jāapzinās datora procesora 

interpretācijas spējas, lai varētu korekti izveidot tam atbilstošu algoritmu un zinātu 

katras tā daļas nobeiguma soļus.  

No otras puses datoru interpretēšanas spējas ir diezgan precīzi nodefinētas: dators var 

interpretēt visu, kas ir atbilstoši izteikts programmēšanas valodā. Tādējādi 

veidotājs sadala algoritmu tā, ka šie soļi var būt izteikti atbilstošā programmēšanas 

valodā, un pārstāj „skaldīt” algoritmu, kad katrs solis ir izteikts izvēlētajā valodā. 

Katrs sadalījums nozīmē lēmumu kopu, kas balstās uz izveides kritērijiem. Šo kritēriju 

vidū ir efektivitāte, taupīga uzglabāšana, skaidrība un struktūrasatbilstība. 

Izstrādātājiem jāspēj apzināties lēmumus, kā arī kritiski izvērtēt un noraidīt risinājumus, 

kas neder, pat tad, ja risinājumi ir pareizi, bet rezultāts šaubīgs.  Izstrādātājiemjāiemācās 

izvērtēt dažādus algoritmu veidošanas alternatīvu aspektus, atbilstoši šiem kritērijiem. 

Jo īpaši, viņiem jāiemācās atcelt iepriekš pieņemtos lēmumus un sākt no jauna.  

(1.1.3) pagaidi, līdz  tējkanna ir pilna 
(1.1.4) aizver ūdens maisītāju 
(1.2) ieslēdz  tējkannu  
(1.3.1) pagaidi, kamēr ūdens tējkannā uzvārīsies 
(1.4) Izslēdz tējkannu 
{ieber tasē kafiju} 
(2.1.1) izņem kafijas iepakojumu no skapja 
(2.1.2) noņem kafijas  iepakojumam vāku 
(2.2) ieliec iepakojumā karoti un piepildi ar kafiju 
(2.3) ieber pilnu karoti kafijas tasē 
(2.4.1) uzliec kafijas iepakojumamvāku 
(2.4.2) noliec kafijas iepakojumu atpakaļ skapī 
{pievieno ūdeni} 
(3.1) lej ūdeni no tējkannas tasē, līdz tā ir pilna 



1.4.3. Algoritmiskā izveide: Secība 

Iepriekšējā nodaļā aprakstītais kafijas pagatavošanas algoritms satur vienkāršus soļus, 

ko jāievēro noteiktā secībā: 

 katrs solis tiek izpildīts savā laikā, nevis paralēli, 

 katrs solis tiek izpildīts tikai vienu reizi, 

 aprakstītā algoritma secība sakrīt ar izpildes secību, 

 pēdējā soļa izpilde noslēdz algoritmu. 

Šāds algoritms nav elastīgs, jo to nevar pielāgot apstākļu maiņai. Piemēram, iedomājies 

situāciju, kurā kafijas iepakojums ir tukšs vai robotam jāņem vērā papildus prasības, 

piemēram, pēc piena un cukura. 

Jāsecina, ka algoritmus, kurš ir secīgu soļu kopums, nevar paredzēt visu un tāpēc 

nepieciešamas elastīgākas struktūras, lai izveidotu algoritmu, kas reālistiski attēlo 

iespējamās dzīves situācijas. 

1.4.4. Algoritmiskā izveide: Atlase 

Sarežģītāka struktūra, kas nodrošina elastību, ir atlase. Izmantojot atlasi, mēs varas 

sadalīt iepriekšējā algoritma piemēra 2.1 soli sekojoši (Goldschlager un Lister, 1988): 

(2.1.1) izņem kafijas iepakojumu no skapja 

(2.1.2) ja iepakojums ir tukšs, 

  tad izņem jaunu kafijas iepakojumu no skapja 

(2.1.3) noņem kafijas iepakojumam vāku 

Te solī 2.1.2 mēs varam redzēt ieviestu nosacījumu – “iepakojums ir tukšs”. Ja 

nosacījums izpildās, tad jāpielieto nosacījuma instrukciju, kas ir “izņem jaunu kafijas 

iepakojumu no skapja.  

Tā ir vispārpieņemta forma, kurā izsaka atlases struktūru: 

Ja (nosacījums) 

Tad (solis) 

Nosacījumu var izmantot, lai precizētu jebkurus apstākļus, kas, izpildes gadījumā, 

pieprasa noteiktu soļu izpildi. 

Protams, reālajā dzīvē pastāv alternatīvas gadījumam, ja izpildās kādi apstākļi. Lai 

atrisinātu šādu situāciju, jāpaplašina atlases struktūru, lai tā ietvertu alternatīvus 

izpildes soļus. 

Apskatīsim vienkāršu algoritmu, kas apraksta braukšanu ar automašīnu, kurai 

nepieciešama degviela: 

(1) iedarbini automašīnu 

(1.1) ja deg degvielas indikatora lampiņa 



tad brauc līdz tuvākajai degvielas uzpildes stacijai 

brauc uz darbu 

Šajā gadījumā atlase notiek starp diviem alternatīviem soļiem, kas nosacījuma (degvielas 

indikatora lampiņa deg vai nedeg) gadījumā diktē nākamos izpildes soļus situācijā, ar 

kuru esam saskārušies.  

Cits piemērs „saskaldīšanai” un atlasei piedāvā realistiskāku algoritmu, kas palīdz 

ievērot apstākļus bez neparedzamiem rezultātiem: 

(1) nomazgā automašīnu 

(1.1) ja jūti slinkumu, 

  tad aizbrauc uz auto mazgātuvi, lai to izdarītu  

(1.2) nomazgā automašīnu pats 

Solis 1.1 var būt „saskaldīts” smalkāk: 

(1.1.1) nopērc žetonu 

(1.1.2) gaidi rindā 

(1.1.3) izmazgā automašīnu auto mazgātuvē 

Solis 1.1.3 arī var tikt „saskaldīts” smalkāk: 

(1.1.3.1) iebrauc auto mazgātuvē 

(1.1.3.2) pārbaudi, vai visas durvis un logi ir ciet 

(1.1.3.3) izej ārā no automašīnas 

(1.1.3.4) ieliec žetonu aparātā 

(1.1.3.5) gaidi, kamēr mazgāšanas un žāvēšanas cikls ir beidzies 

(1.1.3.6) iesēdies automašīnā 

(1.1.3.7) brauc prom 

Lielāka elastība var tikt sasniegta, ja algoritmam pielieto komplicēto atlasi. Apskati 

algoritmu, kas apraksta gājēja ielas šķērsošanu pie luksofora ar nosacījumu – savādāk 

(else).  

ja deg zaļā gaisma, 

 tad turpini iet, 

 savādāk - apstājies 

Šis piemērs satur vienu atlasi un var tikt papildināts sekojoši: 

ja nedeg neviena gaisma vai mirgo zaļā, 

 tad turpini iet uzmanīgi 

 savādāk, ja deg sarkana gaisma, 

  tad apstājies 

Savādāk – turpini iet(pieņemot, ka deg zaļa) 

Uzlabotais piemērs satur jau divas atlases. Otrā ir “ielikta” pirmajā un tiek izpildīta tikai 

tad, ja “deg sarkanā gaisma”. 

 



1.4.5. Algoritmiskā izveide: Iterācija 

Iterācija ir procesa atkārtošana datorprogrammā. Funkciju iterācija 

datorprogrammēšanā ir bieža parādība, jo tā ļauj vairākiem datu blokiem noritēt 

noteiktā kārtībā. To parasti izmanto pateicoties noslēgtam ciklam jeb cilpai “kamēr” 

(“while loop”) vai “kam” (“for loop”). Šīs cilpas atkārtos kādu procesu, līdz 

nepieciešamais skaits vai rezultāts ir sasniegts. 

Vienkāršākie vārdiem, iterācija nozīmē kāda soļa atkārtošana vairākas reizes. 

 

6.attēls. Iterācija spēles algoritmā 

Avots: okclipart.com 

Atkārtotiem algoritmiem jāpakļaujas 3 svarīgiem principiem:  

1. Iterācijas process atkārto noteiktu apakš-procesu, 

2. Katrai iterācijai jāizmaina vismaz viena vērtība, 

3. Jābūt kādam noteikumam, kas nosaka, kad iterācijai jābeidzas, un iterācijai ir 

jāsasniedz šo stāvokli. 

Ļoti vienkāršs brokastu ēšanas algoritms sastāv no šādiem soļiem ( piemērs no BBC 

Bitesize KS3 Subjects: Iteration): 

(1) ieber brokastu pārslas bļodā 

(2) pievieno brokastu pārslām pienu 

(3) ar karoti ieliec brokastu pārslas ar pienu mutē 

(3.1) atkārto soli 3, līdz visas pārslas un piens ir apēsts  
(4) izskalo bļodu un karoti 



Tas, ko mēs saredzam solī 3.1 ir nosacījums, ko pārbauda katru reizi, kad notiek 

atkārtošana.  Šis nosacījums ir attēlots ar vārdiem “atkārto” un “līdz”. Bez nosacījuma 

algoritms nezinātu, kad jāapstājas. Nosacījums šajā gadījumā būs pārbaudīt, vai visas 

brokastu pārslas un piens ir apēsts. Ja šis nosacījums nav izpildījies (bļodā joprojām ir 

piens un pārslas), solis tiek atkārtots. Ja nosacījums ir izpildījies, solis vairs 

neatkārtosies (iterācija nenotiks). 

Vispārīgā forma ir: 

atkārto 

 algoritma daļu 

līdz nosacījums ir izpildīts 

Tas nozīmē to, ka algoritma daļa starp “atkārto” un “līdz” tiek atkārtota, kamēr 

nosacījums, kas ir minēts pēc “līdz”, ir izpildījies. Nosacījums, kas nāk pēc “līdz” tiek 

saukts par nobeiguma nosacījumu. 

Iterācijas rašanos savukārt sauc par “cilpu”.  

Iterācija ļauj vienkāršot algoritmu, norādot, ka noteikti soļi tiks atkārtoti, kamēr 

tos apstādinās. Tas padara algoritma veidošanas procesu ātrāku un vienkāršāku, jo nav 

jāietver daudz nevajadzīgu soļu (BBC Bitesize KS3 Subjects: Iteration piemērs). 

Sarežģītāka atkārtošana ir saliktu cilpu izmantošana. Salikta cilpa ir faktiski cilpa cilpā 

– iekšējā cilpa ārējās cilpas apvalkā. Šāda sistēma darbojas, kad ārējās cilpas pirmais 

palaidējsnosacījums (trigger) aktivizē iekšējās cilpas procesu, tad ārējās cilpas otrais 

palaidējnosacījums aktivizē iekšējās cilpas procesu utt., līdz iekšējā cilpa ir pabeigta. 

Kad cilpa ir savienota ar citu cilpu, iekšējās cilpas procesi atkārtojas katram nākamajai 

ārējās cilpas ciklam. 

Piemērs: Tabulā ir apkopoti dati. Pieņemsim, ka mums ir dati ar vairākām 

identifikācijas rindām (ID). Katrai ID rindai ir reģistrēts mainīgs rādījumu skaits. 

Rādījumu skaits katram ID tiek attēlots kolonnā "Cik daudz" 

ID Cik daudz Rādījums 

200 3 110, 30, 10 

201 5 246, 109, 57, 

216 

202 2 10, 500 

Mūsu uzdevums ir nolasīt datus un parādīt kopsavilkuma diagrammu, kurā parādīts 

katra lasījuma ID vidējais rādītājs: 

ID  VIDĒJAIS 

200  50 iegūts (110+30+10):3=50 

201  86 

202  255 

Tā jāizskatās algoritmam: 



nolasi ID un Cik daudz 

 atkārto 

  attēlo ID 

   atkārto 

    nolasis un saskaiti Cik daudz  

    izskaitļo un attēlo vidējo ID 

   līdz Cik daudz ir beigušies 

   nolasi nākamo ID 

 kamēr ID beigušies 

Izpētot algoritmu, mēs redzam, ka ārējā cilpa kontrolē iekšējās cilpas rindiņu skaitu un 

iekšējā cilpa kontrolē katras rindiņas saturu. Tātad, 3 ID atbilst 3 rindiņām un katra 

rindiņa attēlo vienu vidējo lielumu, ko izrēķināja, saskaitot visus rādījumus kopā, kas 

iegūta  izdalot rādījumu summu ar  kolonnā „cik daudz” skaitli. 

1.4.6. Svarīgāko algoritmisko konstrukciju kopsavilkums  

Secība: Soļu kopums, ko veic tādā kārtībā, kādā tie ir sarakstīti. Katrs solis tiek veikts 

tikai vienu reizi. 

Atlase: Vienas alternatīvas izvēle starp divām vai vairāk alternatīvām.  

Iterācija: Algoritma daļas atkārtošana noteiktu reižu daudzumu vai līdz kāds 

nosacījums ir izpildīts. 

1.4.7. Algoritmiskā izveide: Rekursija 

Rekursija ir instruments, kas ir algoritma pamatā un definē pats sevi. Tas nodrošina 

vienkāršu, bet efektīvu pieeju dažādu problēmu risināšanā. Bieži vien ir grūti 

iedomāties, kā problēmai var pieiet “rekursīvi”. Bieži tiek veidoti neefektīvi algoritmi, 

kas aizņem pārāk daudz laika, lai izpildītu kādu procesu, vai vienkārši nav spējīgi 

pabeigt procesu. 

Šajā apakšnodaļā mēs apskatīsim rekursijas pamatus, lai izprastu, cik viegli var atrisināt 

sarežģītu problēmu ar rekursīvas domāšanas palīdzību. 

Vispirms ir jāatbild uz jautājumu: “Kas ir rekursija?” 



 

7.attēls. Rekursija 

Avots: Shutterstock.com 

Krievu lelles ir noderīgs analogs rekursijas izprašanai. Pieņemsim, ka mums ir 

algoritms katras lelles atvēršanai. Lai atvērtu katru lelli, ir jāizpilda viens un tas pats 

algoritms, līdz pēdējo lelli vairs nav iespējams atvērt. 

Algoritma izveidē algoritmu sauc par rekursīvu, ja tas izsauc pats sevi. Acīmredzami, 

strādājot ar algoritmu, kas izsauc pats sevi, ir sarežģīti nodrošināt to, ka algoritms beigs 

izdot pareizo rezultātu. No rekursīvā algoritma cirkulārās dabas var izvairīties, 

nodrošinot to, ka katru reizi ievadītie secīgas izpildes dati tiek samazināti par kādu 

skaitu un procesa gaitā nonāk līdz nullei, kad arī algoritms apstājās. 

Lai izpildītu rekursīvu algoritmu, problēmai jāatbilst sekojošiem nosacījumiem: 

 Tā var tikt „saskaldīta” vienkāršākās tās pašas problēmas versijās un 

 Tai ir jābūt vienai vai vairākām pamata vērtībām (base cases), kas ir izmērāmas 

un zināmas. 

Reāls rekursijas piemērs ir sekojošs: iedomājies, ka sēdi kinozāles pēdējā rindā un tu 

vēlies saskaitīt, cik zālē ir rindu. Tu pajautā personai, kas sēž Tev priekšā, cik rindu ir 

viņa/viņas priekšā. Šī persona dara to pašu – pajautā priekšā sēdošajam, cik rindu ir 

viņa priekšā un tā tālāk. Līdz šo jautājumu uzdod personai, kas sēž pašā priekšā. Šī 

persona var atbildēt, ka priekšā ir 0 rindu. Šī ir pamata vērtība. Persona, kas sēž otrajā 

rindā pieskaita šai atbildei 1, kas atbilst viņa/viņas priekšā esošai rindai, un tā dara 

katra nākamā persona, līdz tu esi saņēmis rezultātu. Šajā gadījumā katrs nākamais solis 

vienkāršo problēmu.  



Tagad apskatīsim piemēru algoritma pierakstā. Vispirms nosauc moduli 

(programmēšanas valodā to sauc par procedūru, funkciju, procesu vai rutīnu), kas printē 

frāzi „Sveiki, CodeIT entuziasti” X reizes: 

modulis Sveiki(X) 

ja(X<1) 

 atgriezties pie printēšanas („Sveiki, CodeIT entuziasti!”) 

 Sveiki (X - 1) 

Pieņemsim, ka moduļa Sveiki vērtība X = 10. Tā kā X nav mazāks par 1, pirmajā rindā 

mēs neko nedaram. Tālāk mēs printējam „Sveiki, CodeIT entuziasti!” vienu reizi. Šajā 

situācijā mums jāizprintē šo frāzi vēl 9 reizes. Tā kā tagad mums ir Sveiki modulis ar X, 

kura vērtība ir samazinājusies līdz 9, frāze atkal tiks izprintēta vienu reizi un X vērtība 

atkal samazināsies par vienu – līdz 8. Šāda kārtība turpināsies, līdz X vērtība 

samazināsies līdz 0. Sveiki (0) gadījumā nekāds process vairs nenotiek, bet atgriežas 

sākuma pozīcijā. Kad Sveiki (0) ir beidzies, Sveiki (1) arī jau beidzies, un tas 

atgriežas, līdz atkal sasniedz Sveiki (10) un pilnībā nobeidz darbību. Kopumā šajā 

procesā frāze „Sveiki, CodeIT entuziasti!” ir izprintēta 10 reizes. 

Rekursīva algoritma izstrādē ir jāievēro sekojošais: 

 Bez rekursijas izmantošanas pastāv vispārēja situācija: iepriekšējā piemērā par 

vispārējo situāciju sauc „Sveiki (0)”. Ja modulis jautā izprintēt frāzi nulle 

reizes, tad tas atgriežas bez "Sveiki, CodeIT entuziasti” darbības izpildīšanas. 

 Rekursīvs izvairās no cikliem (cilpām). Iedomājies, ja „Sveiki (10)” izsauktu 

„Sveiki(10)”. Tas būtu nebeidzams izsaukumu cikls un tas datora darbībā 

parasti beidzas ar „pārstrādes” kļūdu. Daudzās rekursīva programmās iespējams 

izvairīties no cikliskuma, katru moduli veidojot pēc iespējas mazāku vai 

vienkāršāku salīdzinājumā ar pirmatnējo problēmu. Šajā gadījumā X ar katru 

izsaukumu būtu aizvien mazāks un mazāks. Tā kā problēma šādā veidā kļūst 

vienkāršāka (šajā gadījumā par „vienkāršāku tiek uzskatīts izprintēt frāzi nulle 

reizes nekā piecas reizes), modulis sasniegs vispārēju situāciju un apstādinās 

rekursiju. Ir daudz veidu, kā izvairīties no nebeidzamiem cikliem, bet, nodrošinot 

problēmas progresīvu samazināšanos, labu rezultātu var sasniegt vienkāršāk. 

 Katrs moduļa izsaukums attiecas uz uzdevuma galējo apstrādi. Dažreiz rekursija 

līdzinās maģiskam problēmas atrisinājumam, tomēr realitātē tā nav. Kad mūsu 

modulim ir dots arguments 10, frāzi "Sveiki, CodeIT entuziasti!" izprintē vienu 

reizi, un tad to printē vēl 9 reizes. Mēs varam nodot darba daļu rekursīvajam 

procesam, tomēr oriģinālajai funkcijai ir jāveic visas 10 frāzes kopijas.  

Neierasts domāšanas veids padara rekursiju mulsinošu, jo šis process iekļauj sevī arī 

iterāciju.  

Rekursīvs algoritms norāda uz to, ka algoritma rekursija daļa tiek sākotnēji atsaukta no 

moduļa „ārpuses”, bet tad tas turpina izsaukt pats sevi no moduļa iekšienes, kamēr 



sasniedz nobeiguma nosacījumu. No datora skatupunkta, ja modulis izsauc pats sevi vai 

kādu citu moduli, kā arī ievēro nepieciešamos ievades parametrus, tas joprojām ir 

vienkāršs moduļa izsaukums. 

Rekursija piekopj to pašu „skaldi un valdi” algoritma izveides principu, kas apzīmē 

problēmas „saskaldīšanu” vienkāršākās problēmas daļās vai līdzīga tipa problēmās, lai tā 

varētu tikt atrisināta vienkāršākā veidā. Vienkāršāki problēmu risinājumi šādā veidā 

tiek kombinēti, lai radītu jaunu risinājumu oriģinālajai problēmai.  Tātad, kā iespējams 

pielietot „skaldi un valdi” principu modulī, kas pats sevi izsauc? Pirmajā rekursijas 

moduļa izsaukumā tiek ievadīta  pilnas vērtības, un tikai momentā, kad modulis sāk 

izsaukt pats sevi, tiek ievadīta mazāka vērtība. Katrā jaunā moduļa izsaukumā tiek 

ievadīta aizvien mazāka vērtība, līdz ievades datu vērtība ir pietiekoši vienkārša, lai to 

varētu atrisināt vienā izsaukumā. 

Izrādās, ka algoritmam, kas izmanto rekursiju, var izveidot atbilstošu algoritmu, kas 

izmanto iterāciju. Tātad rekursiju var uzskatīt par atšķirīgu iterācijas formu. Visādā 

gadījumā, rekursijas algoritms noteikto procesos ir daudz noderīgāks nekā iterācijas 

algoritms.  

Iespējams, visizplatītākais piemērs, kurā problēmu var atrisināt vienkāršāk tieši ar 

rekursijas palīdzību, ir Hanojas torņu spēle. 

Pēdējā laikā zināšanas par rekursiju tiek plaši izmantotas spēļu izstrādē. 

1.4.8. Iterācijas un rekursijas atšķirības 

Gan iterācija, gan rekursija ir balstītas uz kontroles struktūru: iterācija izmanto 

struktūras atkārtošanu, bet rekursija – izvēles struktūru. Iterācijas algoritms izmantos 

atkārtojošas izteiksmes kā cilpas „kam” („for loop”), „kamēr” („while loop”), „darīt-

kamēr” („do-while loop”), lai atkārtotu tos pašus soļus, kamēr rekursīvs algoritms 

modulī (funkcijā) izsauc pats sevi atkal un atkal, līdz pamata nosacījums (apstāšanās 

nosacījums) ir sasniegts. 

Iterācija notiek ātrāk par rekursiju, jo izpildāmo procesu ir vairāk, piemēram, funkcijas 

izsaukšana un nemitīgā vērtību reģistrēšana. Bieži rekursija nav izdevīga, jo tā aizņem 

pārāk daudz vietas un laika. 

Rekursīvi algoritmi lielākoties tiek izmantoti, lai atrisinātu sarežģītas problēmas, kad šo 

algoritmu pielietošana šķiet vienkāršāka un efektīvāka. Rekursijas un iterācijas 

algoritmi: 

 Pieeja: Rekursijas pieejā funkcija izsauc sevi pašu, līdz izpildās nosacījums, 

kamēr iterācijas pieejā funkcija atkārtojas, līdz nosacījums neizpildās (piemēram, 

brokastu pārslu un piena bļodā vairs nav, tātad nosacījums vairs neizpildās); 

 Programmēšanas „konstrukciju” izmantošana: Rekursijas algoritms izmanto 

zarošanas struktūru, bet iterācijas algoritms – cilpu konstrukciju; 



 Laika un vietas efektivitāte: Rekursijas risinājumi laika un aizņemtās vietas 

ziņā ir mazāk efektīvi salīdzinājumā ar iterācijas risinājumiem; 

 Nobeiguma tests: Iterācija beidzas, kas neizpildās cikla atkārtošanās nosacījums, 

savukārt rekursija beidzas, kad ir noteikta pamata vērtība;  

 Bezgalīgs izsaukums: Iterācijā bezgalīgs izsaukums rodas tad, ja cilpas 

turpinājuma pārbaudē netiek sasniegta nepatiesa vērtība (piemēram, brokastu 

pārlas un piens nekad nebeidzas, tātad nepatiesa vērtība jeb „tukša bļoda”, nekad 

neiestājas). Bezgalīga rekursija, savukārt, rodas, ja rekursijas soļi nesamazina 

problēmu tā, lai vērtības atgrieztos pamata vērtībā. 

Praktiska problēma: Jubilārs griež kūku un viņam jānodrošina, lai katrs cilvēks istabā 

iegūst kūkas gabalu. 

Risinājums 1 – Iterācija: Jubilārs ar paplāti iet pa istabu un dala katram pa kūkas 

gabalam, līdz telpā vairs nepatiek cilvēku bez kūkas. 

Risinājums 2 – Rekursija: Jubilārs paņem no paplātes kūkas gabalu un pasniedz paplāti 

nākamajai personai, kas arī paņem kūkas gabalu un padod paplāti nākamajam utt. 

Ievēro, ka katru reizi atkārtojas viena un tā pati funkcija. 

paņem kūkas gabalu (paplāte) 

Ja ir palikuši cilvēki bez kūkas un kūkas gabali uz paplātes  

 Paņem gabalu un ”izsauc” gabalu paņemšanu (paplāte) 

savādāk – atgriezies (izejas stāvoklī) 

1.4.9. Algoritma izveide: Datu struktūras 

Līdz šim mēs pievērsāmies tam, kā kontrolēt algoritmus, aplūkojot tās konstrukcijas, ko 

izmanto atsevišķu algoritma soļu secības un apstākļu kontrolei. Tas tika aplūkots tādēļ, 

ka piemērotas kontroles struktūras izvēle ir svarīga, lai izveidotu efektīvu algoritmu. 

Tomēr, algoritmi ir izveidoti, lai pārvaldītu ievadītos datus, un pie algoritma izveides 

šiem datiem jābūt ņemtiem vērā.  

Parasti dati, ko algoritmam jāapstrādā, ietver vienumus, kas savā starpā kaut kādā veidā 

ir saistīti. Tie nav nesaistītu vienumu kopumi. Apskatīsim, piemēram, metadatus, kas 

veido lietotāja profilu – vārdu, vecumu, adresi, funkciju, kontakttālruni utt. Šie vienumi ir 

loģiski sasaistīti viens ar otru un algoritmā nedrīkst būt pārstrādāti kā nejauši vienumi, 

bet gan kā ieraksts, kurā katra atzīme satur informāciju par konkrētu lietotāju. 

Dati, kas ir organizēti veidā, kas ļauj loģiski sasaistīt to elementus, tiek apzīmēti kā 

struktūrdati un to elementi kopā ar to sasaisti formē datu struktūru. 

Vissastopamākais datu struktūras tips ir secība, kas ietver vienumu kopu, kas sakārtota 

tā, ka katram vienumam, izņemot kopas pēdējo, ir pēctecis un katram vienumam, 

izņemot kopas pirmo, ir priekštecis. Šeit ir daži piemēri, lai izprastu secības:  



 Skaitlis, kas attēlots kā ciparu secība, piemēram, 1512000 (kur pirmais vienums ir 

1 un pēdējais 0); 

 Vārds, kas attēlots kā burtu secība, piemēram, secība (kur pirmais vienums ir „s”, 

bet pēdējais „a”); 

 Ķēde; 

 Failu kartotēka. 

Secība ir ideāla struktūra vienumiem, kas jāapstrādā secīgi vienu pēc otra. Visbiežāk 

pielietotais secības izveides veids ir izmantojot cilpu struktūras, kā „kamēr” cilpa („while 

loop”) vai atkārtošanas cilpa, kuras atšķiras ar to, ka „kamēr” cilpu izmanto gadījumos, 

kad secības vienumu skaits nav zināms, bet atkārtošanas cilpu izmanto gala iterācijai, 

kad vienumu skaits secībā ir zināms.  

Algoritmiskas konstrukcijas secības izpētei ir sekojošs: 

ievadi secību 

kamēr nav sasniegtas secības beigas,  

 apstrādā secības nākamo vienumu 

Daži secību veidi ir bieži sastopamas, tāpēc tiem tiek doti specifiski nosaukumi:  

 

8.attēls. Lauks 

Avots: wikipedia.org, Rindu un kolonnu kārtība 

Lauks: Fiksēta garuma secība, kurā katrs elements atrodas noteiktā vietā (Goldschlager 

un Lister, 1988). Tā ir indeksēta homogēnu elementu kopa. Lauka secībai ir sekojošas 

iezīmes: 

 Visi secības elementi ir vienāda tipa dati (homogēni); 

 Dimensijas: Viendimensiju laukiem ir tikai viena dimensija, divdimensiju laukiem 

– 2 dimensijas utt.; 

 Katrai dimensijai ir lielums; 

 Noteiktas dimensijas lielums ir konstants. Iedomājies matricu, kurai ir rindas un 

kolonnas. Visu rindu lielums (kolonnu skaits) ir vienāds; 



 Katra lauka elementu var atrast pēc tā atrašanās katrā no dimensijām (indekss, 

piemēram, num[1], num[4], utt.). 

 

9.attēls. Vektors 

Avots: wikibooks.org, A-līmeņa skaitīšana 

Vektors: Vektors ir līdzīgs laukam, tomēr tam ir papildus funkcionalitāte. Vektori seko 

līdzi saviem izmēriem un automātiski tos maina, kad kāds elements tiek pievienots vai 

izdzēsts. Tos ir viegli izmantot, izsekot to izmērus, tiem var mainīt lielumus un tie 

piedāvā vienkāršu pieeju, gluži kā lauku algoritmiskās secības. No otras puses, lielumu 

mainošie vektori var būt lēni (jaunu pievienošanu un izdzēšanu dēļ), tādēļ ir svarīgi 

pielāgot tiem efektīvu izpildes mehānismu. 

 

10.attēls. Grupa 

Avots: Creative Commons attēls 

 



Kopums: Secība ar mainīgu garumu, kurai var pievienot vienumus tikai sākumam vai 

beigām. Tos jāuztver kā „konteinerus” ar elementiem, kurus var pievienot tikai pēc 

principa „pēdējais iekšā – pirmais ārā”, tādējādi secība, kādā tos izņem, ir pretēja secībai, 

kādā tie tika pievienoti: 

 Ir atļautas tikai 2 operācijas: „iespiest” vienumu kopumā un „izgrūst” vienumu 

no grupas; 

 Elementus var pievienot un atvienot no kopuma tikai “no augšas” (ja iedomāties 

šķīvjus, kas salikti plauktā); 

 „Iespiešana” pievieno vienumu kopumami no augšas, bet izgrūšana atdala 

vienumu no kopuma  augšas; 

 Kopumam ir rekursīva datu struktūra. 

 

11.attēls. Rinda 

Avots: Creative Commons attēls 

Rindas: Mainīga garuma secība, kurā vienumi vienmēr tiek pievienoti vienā rindas galā, 

bet atvienoti – otrā. Atšķirībā no kopuma secības, rindas secība ir atvērta abos secības 

galos un elementu „pievienošana” un „atvienošana” notiek pēc principa “pirmais iekšā-

pirmais ārā”, t.i., dati, kas tika pievienoti pirmie, pirmie tiks arī sasniegti, jo šajā tipā datu 

atvienošanas kārtība atbilst to pievienošanas kārtībai. Rinda ietver: 

 Nobeiguma daļu, ko sauc arī par asti un, kur atrodas pirmais pievienotais 

vienums; 

 Priekšgalu, ko sauc arī par galvu un kur pirmais pievienotais vienums tiek 

atvienots. 

Rindas piemērs no reālās dzīves ir vienjoslas vienvirziena ceļš, kuru pirmais 

iebraukušais transportlīdzeklis pirmais to arī pametīs. Cits piemērs varētu būt jebkurš 

apkalpošanas punkts, piemēram, biļešu kase, kur pirmā rindā stāvošā persona, pirmā 

iegūs arī biļetes. 



 

12.attēls. Sasaistīts saraksts 

Avots: Creative Commons attēls 

Saistīts saraksts: Saistīts saraksts ir datu struktūra, kas sastāv no secīgas mezglu 

grupas un tiek izmantota, lai uzglabātu elementus tad, ja nav zināms cik daudz 

elementus būs  nepieciešams uzglabāt. Saistīts saraksts savā būtībā ir struktūru secība, 

kurā katram struktūras elementam ir mezgls un saite. Mezgls satur uzglabātos 

vienumus, kas var atšķirties pēc tipa, bet saite ir rādītājs, kas uzrāda nākamo secības 

mezglu. Saistīts saraksts ir datu struktūra, kas uzglabā patvaļīgi lielu sakārtotu vienumu 

kolekciju un pieprasa minimālu atbalstu, jo liela saistīta saraksta priekšrocība ir tā, ka 

datu ievades un izvades operācijas tajā ir viegli izpildāmas. Saistītu sarakstus bieži 

izmanto kopumu  un rindu izpildei ar elementu pievienošanu gan kopas sākumā, gan 

beigās, un tad saraksta lielums nav obligāti jāzina iepriekš. Tos ir vieglāk labot, nekā 

laukus un tos var vienkāršāk sadalīt un pārvaldīt. 

 

13.attēls. Koks 

Avots: Creative Commons attēls 

Koki: Koks ir jaudīga datu struktūra vienumu organizēšanai. Atšķirībā no lauka un 

saistīta saraksta, kas ir lineāras datu struktūras, koks ir hierarhiska (vai ne-lineāra) datu 

struktūra. Koks ir sakārtots hierarhiski un tiek lietots, lai izteiktu hierarhiskas attiecības, 

kā organizācijas struktūrā. Tā mezgli attēlo tā datus vai atzarošanās punktus. Koka 

mezgli sastāv no datu daļas un atsauces uz to labajiem un kreisajiem apakšmezgliem. 

Augstākais mezgls hierarhijā tiek saukts par sakni, bet apakšējiem struktūras mezgli, 

kur atrodas koka beigas, tiek saukti par lapām. Koka zari atspoguļo loģisku saikni starp 

viena hierarhijas līmeņa vienumiem un nākamā līmeņa elementiem. Koks ir strukturēts 

tādā veidā, ka katrs mezgls vienlaicīgi ir arī cita apakš-koka sakne. Tādējādi ir skaidrs, ka 



Koks ir rekursīva datu struktūra, jo katrs koks var tikt nodefinēts ar citiem kokiem. 

Īpašību ziņā koks var būt 2 veidu: 

 tukšs (koks bez mezgliem tiek saukts par nulli vai tukšu koku) vai 

 piepildīts, kad kokam ir mezgls un zaru kopums (koks, kas nav tukšs, sastāv no 

saknes mezgla un potenciāli liela daudzuma līmeņu ar papildus mezgliem, kas 

veido hierarhisku struktūru). 

PDF formāts ir uz koku balstīta struktūra – tam ir sakne, kas turpinās kataloga mezglā, 

kam savukārt arī seko lapu mezgli, kam ir vairāki apakš-mezgli. 

 

14.attēls. Jaucējtabula 

Avots: Creative Commons attēls 

Jaucējtabulas (heštabulas): ir datu struktūra, kura izmanto jaucējfunkcijas, lai 

sasaistītu identificējošas vērtības, zināmas kā atslēgas (piemēram, personas vārds) ar 

tām piesaistītajām vērtībām (piemēram, telefona numuriem). Tās izvieto datu vienumus 

attiecīgās vietās, ko viegli atrast, pat tad, ja tās nav tieši attiecināmas uz vienumiem vai 

to apraksts nav pilnīgs. Jaucējtabulas palīdz sašaurināt iespējamo datu atrašanās vietu 

loku un to darbība tiek nodrošināta pateicoties “jaucējfunkcijai”, kas ir veids, kā kartēt 

elementus atbilstoši to lokācijām. Kā jaucējfunkcijas piemēru var minēt procesu, kas ļaus 

izlemt (un vēlāk arī sameklēt), kurā plauktā ir jānovieto grāmata. Tā ir matemātiska 

funkcija, kas tiek nodrošināta ar vienumu un kas norāda uz vietu, kur jāglabā šo 

vienumu, vienlaicīgi nosakot katram priekšmetam attiecīgu vietu. Jaucējtabulas ļauj 

novietot/meklēt un izņemt vienumus, nodrošinot katram vienumam atbilstošu „atslēgu”.  



 

15.attēls. Grēdas 

Avots: Creative Commons attēls 

Kaudze: Kaudze ir kopums, kas ļauj ievietot vienumus, kā arī atrast un izdzēst pat tādus, 

kuriem ir viszamākās vērtības. Iedomājieties kaudzes datu struktūru kā “prioritāras 

rindas” piemēru .Tā vietā, lai pievienotos rindai tās galā, kāda persona iekļaujas tās vidū 

vai sākumā atbilstoši tās prioritātei.  

 

16.attēls.  Grafiki 

Avots: Creative Commons attēls 

Grafiki: Grafiku datu struktūras vienkāršā veidā attēlo reālas saiknes starp dažādu tipu 

datiem (mezgli) un tādējādi tiek izmantotas tīklu atveidošanai. Grafiks sastāv no 

virsotnēm, mezgliem vai punktiem, kas ir sasaistīti ar šķautnēm, arkām vai līnijām. 

Grafiks var būt nevirzīts  (saikne darbojās abos virzienos, piemēram: Jānis ir Paula 

draugs, kas nozīmē arī to, ka Pauls ir Jāņa draugs) vai virzīts (saikne darbojas vienā vai 



abos virzienos, bet tai obligāti jābūt skaidri norādītai). Nevirzītā grafikā nav atšķirības 

starp divām virsotnēm, kas savienotas ar šķautni, savukārt virzītā grafikā šķautne 

savieno vienu virsotni ar otru noteiktā veidā. Saites struktūra mājaslapā ir virzīta grafika 

piemērs, kurā virsotnes ir mājaslapas un virzītāj-šķautnes pārstāv saites no vienas lapas 

uz otru. Pastāv vairāki veidi, lai uzkonstruētu grafiku algoritma izveidē. Izmantotā datu 

struktūra ir atkarīga no abiem – grafika struktūras un metodes, ar kādu tiek mainīts 

grafiks. Parasti, grafiks tiek veidots, izmantojot saraksta un matricas struktūras. Grafikos 

var veidot sekojošas darbības: 

 Pielikumi: 

o Pievienot grafikam virsotnes; 

o Radīt šķautnes starp divām grafika virsotnēm. 

 Izņemšana:  

o Izņemt virsotnes no grafika. 

o Izņemt šķautnes, kas savieno divas virsotnes grafikā.  

 Meklēšana:  

o Pārbaudīt, vai grafiks satur doto vērtību; 

o Pārbaudīt, vai starp mezgliem grafikā pastāv kāda saikne. 
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2 Ievads programmēšanā 
(Elżbieta Szczygieł, Łukasz Kłapa) 

2.1 Programmēšanas definīcija 

Intuitīva programmēšana definīcija nesagādā grūtības un atgādina komandu ievadi koda 

formā, kas ir izteikts īpašā programmēšanas valodā. Tomēr, programmēšanas būtības 

definējums ir nedaudz sarežģītāks. Tas izriet no nepieciešamības lietot vairākus 

terminus, kas prasa paskaidrojumus (tajā skaitā algoritms, programma, 

programmēšanas valoda), kā arī no nododamā satura formālās pakāpes. 

Šī pētījuma vajadzībām tika pieņemta sekojoša programmēšanas definīcija: 

Aktivitāšu kopums, kas saistīts ar programmas izveidi digitālajai ierīcei.  
 (Encyklopedia szkolna – Matematyka, 1988). 

Tā kā dators ir visplašāk izmantotā ierīce, rokasgrāmatā šis termins tiks viscaur 

izmantots, lai apzīmētu jebkāda veida elektronisko digitālo ierīci. Termins 

“programma” šajā rokasgrāmatā apzīmē kāda uzdevuma algoritma pierakstu, kas 

veidots secīgu ziņojumu un instrukciju formā kādā no programmēšanas valodām. 

Algoritms savukārt tiek definēts kā kādas problēmas (uzdevuma) risinājuma apraksts, 

kuru izsaka ar tādu operāciju rīku palīdzību, ko algoritma izpildītājs izprot un ir spējīgs 

izpildīt. Tāpēc programmēšana ir saistīta ar uzdevumu, kurš ir jāatrisina kādā noteiktā 

veidā. Šis veids tiek attēlots īpašā formātā, kas ir programmēšanas valoda. Šī valoda ir 

paredzēta datu apstrādes programmu ierakstīšanai datoros. (Encyklopedia szkolna – 

Matematyka, 1988). Paturot prātā šos pieņēmumus, ar programmēšanu saistītos 

procesus var sakārtot sekojošā veidā (17.attēls): 

 

 

 

 

  



 

 17.attēls – Saikne starp programmas, programmēšanas, algoritma un programmēšanas valodas jēdzieniem  

Avots: autora izstrādāts, pamatojoties uz “Encyklopedia szkolna – Matematyka”, 1988  

Tādējādi programmēšana ir algoritmu ierakstīšana, nododot esošās problēmas 

risinājuma aprakstu ar programmēšanas valodas kā satura medija palīdzību. 

Programmēšanas valodas tiks aprakstītas turpmākās rokasgrāmatas nodaļās, tomēr 

pieminēšanas vērts ir tas, ka programmēšanas valodai, kā jebkurai citai valodai, ir savs 

alfabēts, kurā visbiežāk izmanto latīņu alfabēta burtus, arābu ciparus un aritmētisko un 

loģisko operāciju zīmes, kā arī citus īpašus simbolus. Programmēšanas valodas alfabēta 

ierakstītās komandas tiek tulkotas ar datora palīdzību tā iekšējā valodā, kas ir izteikta 

binārajā kodā. Šādā pierakstā pastāv tikai divi simboli – “0” un “1”, ar kuru palīdzību 

informācija tiek nodota komandu veidā datoram. Tā kā ar diviem cipariem “0” un “1” var 

nodot tikai 2 informācijas vienības, binārā sistēma kombinē šos bināros ciparus grupās, 

lai varētu nodot pēc iespējas detalizētākus ziņojumus (Wałaszek, 2018). Šādā veidā, 

pateicoties bināro ciparu grupai, kas izteikta kombinētā ciparu simbolā, dators spēj 

izpildīt prasītās operācijas. Piemēram, alfabēta atsevišķi burti tiek izteikti šādā veidā 

(BiMatrix, 2018): 

„a” - 01100001 

„b” - 01100010 

Piemēram, vārds „hello” tiks iekodēts kā „01001000 01100101 01101100 01101100 

01101111”, bet frāze „hello there!” – „01001000 01100101 01101100 01101100 

01101111 00100000 01110100 01101000 01100101 01110010 01100101 00100001”. 
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Izmantojot programmēšanas valodu, iespējams izveidot jebkādu komandu, lai dators 

varētu darboties atbilstoši instrukcijai. Tādēļ ir svarīgi, lai komandu algoritmi satur 

(Encyklopedia szkolna – Matematyka, 1988): 

 skaidri noteiktu sākumu; 

 noteiktu darbību, no kuras jāsāk izmantot algoritmu; 

 precīzas instrukcijas, kas nosaka turpmākās darbības un to secību; 

 algoritma izpildes beigu termiņu.  

Jāatzīmē, ka problēmas risināšanas sākuma ievade datorā ir kodēšana, nevis 

programmēšana (Soukup, 2015). Programmēšanas jēdziens ir daudz plašāks un ietver 

risināmās problēmas analīzi un pieejamo tehnoloģiju izmantošanas ideju risinājuma 

meklēšanā. 

2.2 Programmēšanas vēsture 

Programmēšanas aizsākumi meklējami ilgi pirms pirmā datora izveides. Tās atklāšanu 

iezīmē kāda dāma, kas uzaugusi izcila romantisma laikmeta dzejnieka mājās, bet pirmā 

programmēšanas valoda tika pierakstīta vienkāršā dienasgrāmatā. Programmēšanas, 

kas saistīta ar datoru, vēsture savukārt ir attiecināma uz matemātikas vēsturi. Jau 

antīkajā pasaulē tika veidotas plāksnes, kas kalpoja skaitīšanai un mērīšanai. 17.gs. 

logaritma izgudrotājs, J.Napier izveidoja tā saucamos Napiera kauliņus, ko izmantoja 

logaritmu skaitīšanā, būtiski saīsinot skaitīšanai veltīto laiku (Encyklopedia szkolna – 

Matematyka, 1988). Turpmākajos gados tika izgudrotas pirmās skaitīšanas ierīces, kuras 

izveidoja W.Schickhard 1623.gadā, B.Pascal 1645.gadā un G.W.Leibniz 1671.gadā. 

Diemžēl neviena no šīm ierīcēm nebija automātiska.  

Automātiskas iekārtas izveidei 19.gs. sākumā pievērsās J.M. Jacquard  un vienā no 

Parīzes izstādēm prezentēja savas perforētās kartes, kas domātas aušanas steļļu 

kontrolēšanai (Heath, 1972). Šādu tehniku izmantoja Ch.Babbage, kuru uzskata par 

automatizētas iekārtas izgudrotāju. 1833.gadā viņš izveidoja uz perforētām kartēm 

balstītu analītisku mašīnu, kas tehnisku un finansiālu iemeslu dēļ faktiski netika 

pabeigta. Tomēr šī ideja pamudināja A. A. Lovelance, dzejnieka G.G.Byrona meitu, attīstīt 

šāda tipa iekārtu ar maināmu programmu izveidi. Tādēļ, balstoties uz viņas pierakstiem, 

A. A. Lovelace tiek uzskatīta par pirmās datorprogrammas radītāju. Viņa pārdomāja 

iespējas spēlēt šahu ar digitālu iekārtu un pat dziedāt ar tās palīdzību (The history of 

computer programming).  

Turpmākais darbs pie digitālas iekārtas attīstības noveda līdz elektroniskās tabulārās 

sistēmas izveidei, kas sekmēja iekārtu datu lasīšanu. Tas notika pateicoties H. Hollerith, 

kas attīstīja un pielietoja šo sistēmu skaitļošanas mašīnās. Pēc veiksmīgas viņa iekārtas 

izmantošanas tautas skaitīšanā ASV, 1996.gadā viņš nodibināja uzņēmumu Tabulating 



Machine Company, kas nodarbojās ar masveida skaitļošanas iekārtu ražošanu. Vēlāk šis 

uzņēmums apvienojās ar citiem un radīja IBM® koncernu.  

Turpmākai datorzinātnes un programmēšanas attīstībai ir daudz virzienu, tomēr 

lielākoties tā ir saistīta ar Otrā pasaules kara gaitu un aktivitātēm zinātnes jomās, kas 

risināja loģistikas un militāra rakstura problēmas. Operatīvās pētniecības tendenču 

attīstības un aizvien apjomīgākas skaitļošanas nepieciešamības rezultātā, 1942.gadā tika 

radīts pirmais digitālais dators (Atanasoff-Berry Computer - ABC), kas bija domāts 

lineāru vienādojumu atrisināšanai, bet gadu vēlāk tika izveidots Colossus dators, kuru 

izmantoja vācu militāro ziņojumu atšifrēšanai (The history of computer programming).  

Turpmākie programmēšanas darbi tika veikti uz EDSAC (Electronic Delay Storage 

Automatic Calculator) ierīces, kuru izveidoja 1949.gadā kā uzlaboto turpinājumu ENIAC 

un EDVAC datoru projektiem, kas bija izstrādāti uzreiz pēc kara (Encyklopedia szkolna – 

Matematyka, 1988). Nozīmīgs sasniegums programmēšanas vēsturē ir bijusi 

augstvērtīgas programmēšanas valodas  - Fortran – izveide 1954.gadā. To izstrādāja 

J.Backus, strādājot IBM® uzņēmumā. Programmēšanas teorijas un prakses attīstības 

rezultātā palielinājās arī izmantoto programmēšanas valodu skaits. Fortran valodas 

panākumi iezīmēja jaunas iespējas universālāku valodu izveidei, kā ALGOL 60 vai 

COBOL, kas domāts īpašu uzdevumu izpildei.  

Personālo datoru popularitātes pieaugums 1980. gados iezīmēja būtisku pavērsienu, 

kuru veicināja arī plašā datu nodošana ar diskešu izmantošanu un to aizsardzība. 

1983.gadā F.Cohen radīja pirmo datora vīrusu, kas tika izplatīts ar diskešu palīdzību. Tas 

tika radīts vienīgi, lai pierādītu, ka šāda vīrusa radīšana ir iespējama. Ne visi 

programmēšanas rezultāti bijuši un joprojām ir saistīti ar labprātīgiem mērķiem. 

Jebkura attīstība, t.sk. programmēšanas attīstība, ir pakļauta arī nelabvēlīgiem vai pat 

kaitīgiem ietekmes faktoriem. Tas ir īpaši izjūtams mūsdienās, kad datori un cita veida 

digitālās ierīces ir masveidā ienākušas ikdienas dzīvē, ne vien tiešā veidā, bet arī kā citu 

ierīču sastāvdaļas. Tāpat arī interneta tīkla radīšana un attīstība veicina pastāvīgas 

izmaiņas programmēšanas jomā, un tādējādi arī izmaiņas domāšanas veidos un digitālās 

pasaules problēmu uzlūkošanā. 

2.3 Programmētāju prasmes un to attīstības process  

Prasmju noteikšana vispirms prasa to nošķiršanu no iemaņām, ar ko tās bieži sasaista. 

Iemaņas tiek definētas kā spēja kaut ko darīt atkarībā no zināšanām, spējām un ticības 

savu spēju noderīgumam (Jurgielewicz-Wojtaszek, 2012). Savukārt prasmju koncepciju 

aptver plašs terminu loks. Prasmes var definēt kā praktiskas zināšanas un meistarību 

kādā no jomām (Słownik Języka Polskiego, 2018) vai arī kā saskaņotu spēju kopumu 

kaut kā darīšanai (Routier, Mathieu, Secq, 2001). Prasmes ir iemaņu sastāvdaļas un tās 

iespaido spēju paveikt kādu darbību, balstoties uz saņemto uzdevumu (18.attēls). 



 

 

 

 

 

 

18.attēls. Kompetenču definīcija uzvedības modelī  

Avots: (Adamczyk, 2014) 

Kā rakstīja R.Boyatzis (1982), programmētājam, kas strādā komforta apstākļos mājās, 

būs nepieciešamas atšķirīgas prasmes nekā neiroķirurgam, kas strādā sarežģītā 

operācija ar saviem kolēģiem. Tomēr, abiem ir kas kopīgs – abiem jābūt spējīgiem 

noteikt problēmu, domāt loģiski vai atrast papildus informāciju problēmas risināšanai. 

Programmētājam jāprot eksperimentēt un komunicēt ar programmas lietotāju, bet 

neiroķirurgam jāspēj ātri pieņemt lēmumus un komunicēt ar savu darba komandu. 

Tātad, papildus kopīgām prasmēm, abiem jāattīsta arī tās prasmes, kas atbilst darba 

specifikai. 19.attēls parāda saikni starp programmētāju un tā darba produktu, iekārtu un 

tās lietotāju. 

 

 

 

 

 

 

19.attēls. Saikne starp programmētāju un programmas lietotāju  

Avots: autora izstrādāts, pamatojoties uz “Acquisition of Programming Knowledge and Skills”, 1990 

Nosakot tās prasmes, kas nepieciešamas programmētājam, ir iespējams noteikt arī tās 

jomas (iemaņas), kurās šīs prasmes varēs pielietot. Literatūras avotos par šo tēmu var 

atrast daudz un dažādu iemaņu un īpašo prasmju klasifikācijas veidu. Pieņemot esošās 

zināšanas kā pamatu, bieži tiek pētīts, kādas prasmes un iemaņas ir svarīgas 

programmētāju darbā un kādas ir jāattīsta. 1.tabula parāda vispopulārāko 

programmētāju iemaņu un prasmju kopsavilkumu. Piemēram, vienā no pētījumiem 

(Manawadu, Johar, Perera, 2015) tiek uzskatīts, ka no septiņu iemaņu veidiem, 
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programmētājiem būtu primāri jāattīsta sekojoši:  lietotāju prasību izpratne, 

programmatūras izstrādes process,  sistēmas analīze un izstrāde. 

1.tabula. Programmētāju iemaņu un prasmju tabula 

Adamczyk, 2014 Turley, Bieman, 1994 
Manawadu, Johar, Perera, 

2015 
Pirmkoda vadība 
(Atbilstošu nosaukumu un 
komentāru izmantošana, 
esošo bibliotēku izmantošana 
un centieni sasniegt pēc 
iespējas labāku pārnesamību): 
 Modeļu pielāgošana; 
 Bibliotēku izmantošana; 
 Algoritmu izmantošana; 
 Integrētas izstrādes vides 
pielietošana; 
 Pārnesamības izmantošana. 
Zināšanu vadība 
(Patstāvīga zināšanu iegūšana 
un dalīšanās tajās ar citiem):  
 Koda rakstīšanas 
noteikumu pielietošana; 
 Mācīšanās no citiem; 
 Efektīva zināšanu apguve; 
 Dalīšanās ar zināšanām. 
Darba vadīšana 
(Sava darba organizēšana, 
nosprausto termiņu 
ievērošana): 
 Sava darba organizēšana; 
 Versiju izveides 
pielietošana; 
 Testu izmantošana.  
Prasību vadīšana 
 (Orientēšanās uz klientu un 
tādu risinājumu izveide, kas 
atbilst gala lietotāja vēlmēm): 
 Orientēšanās uz klientu. 

Uzdevumu izpilde: 
 Koda veidošana/ atkārtota izmantošana; 
 Metodisku problēmu risināšana; 
 Prasmes/tehnikas pielietošana; 
 Spēja pielietot testus ar kodiem 

rakstīšana/atveidošana; 
 Pieredzes izmantošana, 
 Nepieciešamā iegūšana; 
 Tieksme pēc apmācībām/mācīšanās; 
 Koda lasīšana; 
 Jaunu metožu un rīku pielietošana; 
 Spēja plānot un paredzēt; 
 Prototipu izmantošana; 
 Zināšanu pielietošana; 
 Spēja komunicēt/Strukturētu 

komunikācijas tehniku izmantošana; 
Personiskās īpašības: 
 Tieksme sniegt savu ieguldījumu; 
 Lepnums par kvalitāti un produktivitāti; 
 Spēja būt jautram; 
 Egocentrisma trūkums; 
 Neatlaidība; 
 Vēlme uzlabot; 
 Proaktīvisms/Iniciatīva/Tieksme; 
 Spēja saredzēt veselumu un ietekmēt citus; 
 Vēlme darboties; 
 Tiekšanās pēc pilnības; 
 Misijas apziņa; 
 Spēja pārliecināt; 
 Personīgo un profesionālo mērķu 

apvienošana; 
 Proaktīva nostāja vadībā. 

Situācijas prasmes: 
 Tieksme pēc augstas kvalitātes; 
 Orientēšanās uz lietotāja vai klienta 

vēlmēm; 
 Spēja domāt strukturēti un algoritmiski; 
 Spēja radīt elegantus un vienkāršus 

risinājumus; 
 Inovatīvu ideju radīšana; 
 Uzmanība pret detaļām; 
 Spēja pielietot dizaina tehnikas; 
 Spēja reaģēt uz termiņu tuvošanos, 

upurējot dizaina procesus. 
Starppersonu prasmes: 
 Palīdzības meklēšana; 
 Palīdzēšana citiem; 
 Orientēšanās uz komandas darbu; 
 Gatavība diskutēt ar citiem. 

Programmēšana 
Spēja rakstīt 
datorprogrammas vairākām 
platformām, ierīcēm un 
kanāliem, ar iespēju tās 
pielāgot jebkurai 
programmēšanas valodai. 
Datorzinātne 
Spēja integrēt datorzinātnes 
principus tā, lai iegūtu fiziski 
taustāmus artefaktus. 
Sistēmu analīze un dizains 
Spēja izpētīt sarežģītus 
industriālus un biznesa 
procesus, lai atrastu veidu, kā 
tos uzlabot vai sistemātiski 
risināt to nepilnības. 
Programmatūras izstrādes 
process 
Spēja efektīvi izmantot 
programmatūras izstrādes 
procesu vai dzīves ciklu, kas ir 
programmatūras izstrādes 
procesā izmantotā struktūra. 
Lietotāja prasības 
Spēja izprast, ko sagaida 
programmatūras lietotāji, un 
izveidot to, ko tie vēlas. 
Programmatūras rīku 
izmantošana  
Spēja izmantot daudzos 
programmatūras rīkus vai 
radīt savus rīkus, lai 
palielinātu programmatūras 
inženierijas produktivitāti. 
Kvalitatīvu kodu izveide 
Spēja izveidot kvalitatīvu 
kodu, ievērojot labo praksi un 
principus, kā arī izvairoties no 
defektiem. 

Avots: autora izstrādāts, balstoties uz Adamczyk (2014); Turley, Bieman (1994) un Manawadu, Johar, 

Perera, (2015) 



S. Goel (2010) norāda, ka IT sektorā strādājošiem darbiniekiem jāpiemīt sekojošām 

prasmēm: 

1) Problēmrisināšanas spējām; 

2) Analītiskām/Metodoloģiskām spējām; 

3) Meistarībai inženierijas pamatos; 

4) Zināšanām izstrādē; 

5) Spējai strādāt komandā; 

6) Angļu valodas prasmēm; 

7) Prezentēšanas spējām; 

8) Praktiskās inženierijas pieredzei; 

9) Līderības spējām; 

10) Komunikācijas prasmēm. 

Te ir vērts pievērst uzmanību angļu valodas zināšanām, kas nav tehniska prasme, bet 

gan noteicošais faktors darbā IT jomā. Curriculum Guidelines for Degree Undergraduate 

Programs in Software Engineering (2004) autors uzsver to, ka programmētājam jābūt 

spējīgam:  

1) parādīt meistarību programmatūras inženierijas zināšanās un praksē, kā arī 

profesionālajās lietās, kas nepieciešamas, uzsākot programmatūras inženiera 

darbu, 

2) strādāt patstāvīgi un grupā, lai izveidotu kvalitatīvus programmatūras produktus, 

3) saskaņot pretrunīgus projekta mērķus, atrodot pieņemamus kompromisus un 

ņemot vērā izmaksu, zināšanu, pastāvošo sistēmu un organizāciju ierobežojumus, 

4) izstrādāt pieņemamus risinājumus vienā vai vairākās pielietojumu jomās, 

izmantojot programmatūras inženierijas pieejas, kas satur ētiskus, sociālus, 

juridiskus un ekonomiskus aspektus, 

5) izprast un pielietot pašreizējās teorijas, modeļus un tehnikas, kas palīdz 

problēmas identificēšanā un analīzē, programmatūras izveidē, attīstīšanā, 

ieviešanā, pārbaudē un dokumentēšanā, 

6) izprast un novērtēt pārrunu, efektīvu darba ieradumu, līderības un labas 

komunikācijas nozīmi darbā ar ieinteresētajām pusēm, tipiskā programmatūras 

attīstības vidē, 

7) mācīties par jaunieviestiem modeļiem, tehnikām un tehnoloģijām, kā arī novērtēt 

nepārtrauktas profesionālās attīstības nepieciešamību. 

Norādītās programmētāju iemaņu jomas un īpašas prasmes, kas tiem jāapgūst, var tikt 

attiecinātas uz vairākiem programmatūras izstrādātāja darba aspektiem. Ir viennozīmīgi 

skaidrs, ka profesionāla programmētāja darbs krasi atšķiras no stereotipiska 

programmētāja tēla, kas, atspiedies pret klaviatūru, strādā vienatnē un komunicē tikai ar 

datoru. Līdz ar to, programmētāja prasmju attīstīšana ir neaizstājama, jo īpaši, tāpēc ka 

programmētāju darba vide mainās ļoti dinamiski. Šobrīd ar kodu pieraksta (sarunvalodā 

– komandu, kas attiecināma uz datora valodas uzdevumu, tulkošana) prasmēm vien 

nepietiek. Ir nepieciešamas spēcīgas komunikācijas prasmes, lai izprastu 



nepieciešamības un spētu izveidot tādu komandu programmai, kas var to uztvert. Līdzīgi 

arī vides izmaiņu, kā arī uzdevumu un vajadzību daudzveidības dēļ, programmētājam 

vajadzētu piemist labām laika vadības prasmēm un elastībai attiecībā uz 

izpildāmajiem uzdevumiem. „Mīksto” prasmju uzsvēršana programmētāja darbā, nekādā 

gadījumā nemazina programmētāja tehnisko prasmju nozīmi, bet gan atspoguļo 

nepieciešamību pēc programmētājiem ar labām programmēšanas prasmēm. 

Jau pieminētais dokuments Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 

Software Engineering (2004) un tā uzlabotā versija (2014), kā arī Curriculum Guidelines 

for Graduate Degree Programs in Software Engineering (2010) apkopo interesantas 

izglītības programmas nākotnes programmētājiem. To ir izstrādājusi IEEE Computer 

Society (https://www.computer.org/) kopā ar Datoru iekārtu asociāciju (Association for 

Computing Machinery) (https://www.acm.org/). Aprakstītās programmas balstās uz 

vadlīnijām Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) un 

apraksta pašreiz pieejamās zināšanas par 15 iemaņu jomām, kas attiecas uz 

programmatūras inženieriju. Šīs programmas var tikt ņemtas par pamatu jau esošo 

kvalifikāciju papildināšanai programmētājiem un, pateicoties to konstrukcijai, tās būtu 

jāņem vērā programmētāju formālās izglītības procesā. 

2.4 Mainīgie un nemainīgie 

Programmēšanu var uztvert kā reālās dzīves situāciju “tulkošanu” programmatūras 

koda formā. Tomēr šim procesam nepieciešams modelēt un atdarināt to, kas ir zināms 

no apkārtējās vides. Nepieciešams, lai izveidotais kods būtu spējīgs nosaukt specifiskas 

lietas un izpildīt virkni operāciju, kas saistītas ar šīm lietām. Iedomājieties uz brīdi, ka 

mēs darbojamies ar aplikāciju, kas domāta pamatinformācijas glabāšanai, kas attiecas uz 

taviem draugiem, t.sk. viņu vārdi, uzvārdi un dzimšanas datumi. Neiedziļinoties detaļās, 

mums būs nepieciešamas konkrētas vietas kodā, kas būs spējīgas noglabāt šo 

informāciju un izpildīt ar šiem datiem saistītas operācijas. Ja mēs pieņemam 

iepriekšminētās 3 datu īpašības, droši varam pieņemt, ka tās atšķirsies katrai no 

personām. Citiem vārdiem sakot, tām būs mainīgi lielumi, un tas ir tieši tas, kam domāti 

ir mainīgie. 

Datorprogrammēšanā mainīgais ir vieta, kas uzglabā laicīgus programmas datus. Šie dati 

var tikt mainīti, uzglabāti vai atspoguļoti tad, kad nepieciešams 

(https://www.computerhope.com/jargon/v/variable.htm). 

Atgriežoties pie mūsu piemēra, iepriekš tika skaidrots, ka mainīgie var tikt izmantoti, lai 

uzglabātu vārdus, uzvārdus un dzimšanas datumus. Rezultātā, ja mēs vēlamies pievienot 

jaunu personu, programmai būtu mums jājautā pēc šīs informācijas, iekšēji to uzglabājot 

kā mainīgo. Iespējams, ka tas izbrīna, ka tādi dati kā dzimšanas datums, tiek uzskatīti par 

mainīgiem.  Jāsaprot, ka dzimšanas datums var tikt nomainīts. Šeit “mainīgais” strikti 

attiecas uz veidu, kādā kods glabā šo informāciju. 



Mainīgie var tikt nosaukti dažādi, bet uz tiem attiecas kopējs likums: to nosaukumiem 

jāsākas ar burtu, nevis ciparu (izņemot dažus izņēmumus, kurus var izpētīt atsevišķā 

kārtā). Papildus tam, katrai programmēšanas valodai ir atšķirīgas vadlīnijas attiecībā uz 

to, kā ir jānosauc mainīgie, kādi nosaukumi nedrīkst būt izmantoti, vai mainīgajiem 

priekšā jāliek kāds īpašs simbols (kā “$”) un cita noderīga informācija. 

Tagad un turpmākās rokasgrāmatas nodaļās tiks izmantots t.s. pseido-kods, kas nav īsti 

programmēšanas valoda, bet drīzāk tās semantikas attēlojums. Atgriežoties pie mūsu 

piemēra ar personām un viņu dzimšanas datumiem, ir jāsecina, ka mūsu pseido-kods, 

kas veic mainīgo uzdevumu, var tikt strukturēts sekojoši: 

vārds = “Jānis” 

uzvārds = “Doms” 

dzimšanasdiena = “1998-02-20” 

Augstāk redzamā piemērā varam redzēt, ka vienādības zīme tiek lietota, lai izpildītu 

esošo uzdevumu. Sākot no kreisās puses, mēs redzam mainīgā nosaukumu, tad 

vienādības zīmi un tad vērtību. Tas mums ļaus izmantot “vārds” arī citās koda vietās, 

piemēram, lai parādītu, ka <vārds><uzvārds> dzimšanas diena ir <dzimšanasdiena>. 

Šajā posmā ir vērts atzīmēt, ka mainīgie var tikt nosaukti ļoti dažādi, jo pastāv atšķirīgas 

vadlīnijas, ko diktē programmēšanas valoda, līdzīgikā pastāv dažādas pieejas mainīgo 

nosaukšanai. Citi piemēri vārda mainīgā nosaukšanai var būt “$vārds”, 

“pirmaisVārds”, “pirmais_vārds”, “PirmaisVārds” utt. Visādā ziņā, svarīgi ir tas, lai 

mainīgie atspoguļo  to, kādu informāciju tie satur. Mainīgie iepriekš minētajā piemērā 

var tikt nosaukti kā “a”, “b” un “c”, bet tādā gadījumā tos būtu sarežģīti atpazīt citās koda 

daļās.  

Cits svarīgs mainīgo aspekts ir tāds, ka dažās programmēšanas valodās ir nepieciešams 

precizēt arī to veidu. Ar veidu saprot, piemēram, tekstu, ciparu, datumu vai  Būla vērtību 

(Boolean). Būla mainīgie var saturēt tikai divas vērtības – “patiess” vai “nepatiess”. Tas ir 

viens no visbiežāk izmantotiem mainīgo veidiem. Piemēram, mūsu kods var saturēt 

mainīgo, kas saucas “dzimšanasdienašodien”, kas būtu patiesa, ja kādam no mūsu 

saraksta dzimšanas diena būtu šodien, vai nepatiesa, ja tā nebūtu. 

Pastāv arī īpaši mainīgie, ko sauc par grupām. Tie ir dažādu elementu kopumi, un tie var 

būt ļoti vienkārši, kā augļi = [āboli, bumbieri, plūmes] vai arī sarežģītāki: 

ēdiens = [ 

augļi => [āboli, bumbieri, plūmes], 

dārzeņi => [sparģeļi, kartupeļi, tomāti] 

] 

Ar grupu palīdzību ir iespējams uzglabāt elementus hierarhiskā veidā un izmantot tos, 

ierakstot kodā “ēdiens[augļi][0]”, kura vērtība būtu “ābols”. Tā notiek tāpēc, ka 

atsaucamies uz pirmo elementu augļu grupā, kas savukārt atrodas ēdiena grupā. 

Indekss, kas tiek izmantots šim nolūkam, ir 0, jo programmēšanā ciparu secība sākas ar 



nulli. Šajā posmā pietiek atcerēties par grupām un to pamata struktūru. Vairāk 

informācija var atrast nodaļā “Lasi vairāk”. 

Kad esam apskatījuši mainīgos, ir jāapskata konstantes jeb nemainīgie lielumi. 

Konstantes var apskatīt kā mainīgos, kuriem ir viens izņēmums. Kaut arī abi veidi 

darbojas pēc tiem pašiem principiem (nosaukšanas noteikumi, tipi utt.), nemainīgie 

lielumi saglabā vienu un to pašu vērtību visa koda pierakstā. Citiem vārdiem sakot, tie 

nemainās. Konstantes parasti tiek pierakstītas ar lielajiem burtiem, tāpēc, ja mums būtu 

nepieciešams ierobežot dzimšanas dienu datu ievades skaitu, kuru kods var saturēt, šim 

nolūkam mēs izmantotu “MAX_IERAKSTI=100”.  Konstantes izmantošana kodā 

vienkāršo tā pierakstīšanu. “MAX_IERAKSTI” piemērā šī konstante kodā, iespējams, tiks 

izmantota daudz reižu. Ja kādreiz mēs izlemsim, ka maksimālo ierakstu skaitu vajag 

palielināt līdz 200, mums vajadzēs tikai nomainīt vērtību uz “200”, un nepieciešamās 

izmaiņas būs pieejamas visās koda vietās. 

2.5 Objekti 

Kad programmēšanā tiek runāts par “objektiem”, to attiecina uz objektu orientētu 

programmēšanu. Vienkāršā valodā sakot, programmēšanas objekts nes informāciju par 

reāli pastāvošu objektu, kas varbūt jebkas. Nodaļā, kur tika paskaidroti mainīgie, 

apskatījām  vārdus, uzvārdus un dzimšanas dienas, kas informācijas veidā apraksta 

cilvēkus. Ja jautājums ir, vai persona programmēšanā var kļūt par objektu, tad atbilde 

noteikti ir, jā! Persona var pārtapt par objektu, kam ir noteiktas īpašības. Šīs objekta 

īpašības ir mainīgie, kas saisti ar konkrētu objektu, un tos var pielikt pēc 

nepieciešamības, piemēram, augstumu, svaru vai dzimumu. Programmatūrā var 

pievienot jebkuras nepieciešamās cilvēka īpašības, bet tad rodas jautājums, kāpēc nevar 

vienkārši pievienot mainīgos, bet gan jāveido objekti? 

Nav šaubu, ka uz objektu orientēta programmēšana ir izmainījusi veidu, kādā šodien 

pierakstām kodu. Šīs koncepcijas aizsākumi meklējami 1960.gados, kad Norwegian 

Computing Centre darbinieki Ole-Johan Dahl un Kristen Nygaard, Oslo izveidoja Simula 

67 programmēšanas valodu. Šiem pētniekiem bija nepieciešams veids, kā simulēt 

vairāku reālās dzīves objektu mijiedarbību tā, lai tie varētu būt neatkarīgi savās 

darbībās. Lai gan sagaidāmos rezultātus varētu sasniegt izmantojot vienkāršus mainīgos, 

tas tomēr būtu ļoti neefektīvi. Tāpēc ir nepieciešama uz objektu orientēta 

programmēšana, kurā objekti var ne tikai saturēt kādas īpašības, bet arī, atšķirībā no 

mainīgajiem, veikt specifiskas darbības. 

Atgriežoties pie iepriekšējā piemēra, kurā persona tiek pārvērsta par programmēšanas 

objektu, jājautā, par kādām darbībām tu domā, kad apsver saskarsmi ar kādu personu 

reālās dzīves situācijā? Kā būtu, piemēram, ar iepazīšanos, kad citiem cilvēkiem 

(objektiem) pasaka savu vārdu? Vienkāršākais veids, kā paskaidrot šo koncepciju, ir 

darbības (kas tiek dēvēta arī par metodi) pievienošana ar nosaukumu ”iepazīt”, kas 



būtu spējīga pateikt objektam ”Sveiki! Mani sauc <vārds>”. Tagad mēs varam 

redzēt saikni starp objekta īpašību (vārds) un metodi (iepazīt). Ja mūsu kodā būtu 

objekts, kas pārstāv personu, mēs varam ar to darboties ar metožu palīdzību. Cits 

piemērs ar jautājumu “kadIrJūsuDzimšanasDiena?” un atbilde ir “Mana dzimšanas 

diena ir < dzimšanas diena>”. Ja šis piemērs liekās pārāk vienkāršāks, tad 

sarežģītākas metodes izmantošana būtu “vaiJūsuDzimšanasDienaIrŠodien?”. Šīs 

metodes izmantošana pieprasa veikt papildus operāciju. Šī operācija mijiedarbotos ar 

vidi, vispirms noskaidrojot, kāds šodien ir datums. Tad šo datumu vajadzētu salīdzināt 

ar objekta dzimšanas dienas datumu. Atkarībā no rezultāta, objektam būtu jāsaka 

“Šodien ir mana dzimšanas diena!”, “Šodien nav mana dzimšanas diena”, vai, 

sarežģījot uzdevumu, „Mana dzimšanas diena būs pēc X dienām no šodienas”, 

kur X apzīmē starpību starp dzimšanas dienas un šodienas datumiem. 

Uz objektu orientēta programmēšana kodam pievieno papildus sarežģītības līmeni. 

Pastāv arī citas koncepcijas, kas attiecas uz objektu orientētu programmēšanu, bet tās 

nav iekļautas šajā rokasgrāmatā. Tomēr, ja ir interese pētīt dziļāk, ieskatieties nodaļā 

„Lasi vairāk”, kas satur norādes uz grāmatām par šo tēmu. 

2.6 Operācijas 

Šajā nodaļā mēs izskatīsim nedaudz sarežģītāku kodu ar operācijām, kas domātas divu 

elementu salīdzināšanai. Vai 4 ir lielāks par 5? Vai 3 ir lielāks vai vienāds ar 1? Kāds ir 

rezultāts, ja mēs 5 sareizinām ar 4, un kāds, ja mēs 10 izdalām ar 2? Vai šīs dienas 

datums ir vienāds ar manu dzimšanas dienas datumu? Uz visiem šiem un neskaitāmu 

daudzumu citu jautājumu var atbildēt ar operāciju palīdzību. 

Operatori var būt sadalīti trīs grupās, ko mēs aprakstīsim īsumā. Pastāv aritmētiskās, 

salīdzinošās un loģiskās operācijas. 

Vēl viens svarīgs skaidrojums, pirms analizējam tālāk, attiecas uz operandiem. Operatori 

atrodas pa vidu starp diviem elementiem, piemēram, elements “a” - operands - elements 

“b”. Datus, ar kuriem operē, sauc par operandiem. Šajā gadījumā “a” un “b” ir t.s. 

operandi un operators ir pa vidu. Skaidrībai jāpiebilst, ka abi operandi iedalāmi kreisajā 

operandā (šajā gadījumā - (a) un labajā operandā - (b). Tagad noskaidrosim, kas ir 

operators, kas atrodas pa vidu! 

Pirmās grupas aritmētiskie operatori ir vienkāršas matemātiskās operācijas, kuras 

pazīstam no skolas laikiem, kā pieskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu un 

atlikumu. Šie ir visplašāk pielietotie aritmētiskie operatori, kas ir atspoguļoti 2.tabulā. 



2.tabula.Visplašāk izmantotie aritmētiskie operatori – I 

Operators Apraksts 
Kreisās 
puses 

operands (a) 

Labās puses 
operands (b) 

Rezultāts 

+ Pievieno divus operandus 4 5 4 + 5 = 9 

- 
Atņem labo operandu no kreisā 
operanda 

4 5 4 – 5 = -1 

* Sareizina abus operandus 4 5 4 * 5 = 20 

/ 
Izdala kreiso operandu ar labo 
operandu 

18 3 18 / 3 = 6 

% 
Aprēķina atlikušo daļu, sadalot kreiso 
operandu ar labo operandu 

20 3 20 % 3 = 2 

Avots: autora izstrādāts 

Šīs aritmētiskās operācijas var tikt izmantotas virknē gadījumu. Ja uz objektu orientētā 

programmēšanā kāds nolemj izlasīt 10 grāmatas lappuses katru dienu, tad cik lappuses 

tiks izlasītas vienā mēnesī? Cik – gadā? Kāda ir manu pagājušās nedēļas tēriņu summa? 

Visi šie operatori var tikt izmantoti kopā vienā vienādojumā, kā to dara uz papīra. Pie tā 

atgriezīsimies vēlāk, bet pagaidām apskatīsim atlikušos operatorus. 

Nākošā operāciju grupa ir salīdzinošās operācijas. Grupas nosaukums pasaka priekšā to, 

ka tie tiek izmantoti, lai salīdzinātu divus operandus. Izmantojot salīdzināšanas 

operatorus, ir iespējams noteikt, kāda ir abu operandu attiecība. Tos var izmantot, lai 

uzdotu jautājumu un saņemtu “jā/nē” atbildi, kas programmēšanā tiek izteikts ar Būla 

vērtību (atgādinot – atbilde var būt patiesa vai nepatiesa“). Vai persona “a” ir vecāka par 

personu “b”? Vai mūsu kodā ievadīto personu skaits, kuru vārdi sākas ar burtu “C”, ir 

lielāks par to personu skaitu, kuru vārds sākas ar “D”?  Sākumā aplūkosim 3.tabulu, kas 

apkopo visvairāk izmantotos salīdzinošos operatorus.  

3.tabula. Salīdzināšanas operatori 

Operators Apraksts 
Kreisās 
puses 

operands (a) 

Labās puses 
operands (b) 

Rezultāts 

== Pārbauda, vai abi operandi ir vienādi 4 5 
4 == 5 

false 

!= or <> 
Pārbauda, vai abi operandi atšķiras 
viens no otra 

4 5 
4 != 5 

true 

> 
Pārbauda, vai kreisais operands ir 
lielāks par labo operandu 

4 5 
4 > 5 

false 

< 
Pārbauda, vai kreisais operands ir 
mazāks par labo operandu 

4 5 
4 < 5 

true 

>= 
Pārbauda, vai kreisais operands ir 

lielāks vai vienāds ar labo operandu 
4 4 

4 >= 4 

true 



<= 
Pārbauda, vai kreisais operands ir 
mazāks vai vienāds ar labo operandu 

3 4 
3 <= 4 

true 

Avots: autora izstrādāts 

Pēdējais operatoru veids ir loģiskie operatori. Šajā kategorijā  mēs varam iekļaut trīs 

vispopulārākos loģiskos operatorus, kas tiek iekļauti gandrīz katrā programmēšanas 

kodā. Mēs esam solījuši atgriezties pie sarežģītākām operācijām, par ko atbild operatori. 

Vispirms ieskatīsimies 4. tabulā. 

4.tabula. Loģiskie operatori 

Operators Apraksts 
Kreisās 
puses 

operands (a) 

Labās puses 
operands (b) 

Rezultāts 

&& 
Pārbauda, vai abi 
operandi ir patiesi 
(loģiskais “UN”) 

true false true && false false 

|| 
Pārbauda, vai vismaz 
viens operands ir patiess 
(loģiskais “VAI”) 

true false true || false true 

! 

Apgriež loģisko operanda 
vērtību, lai patiess 
pārvērstos nepatiesā un 
otrādi (loģiskais “NĒ”) 

true false 
!(true && false) 

true 

Avots: autora izstrādāts 

Pievērsiet uzmanību pēdējam piemēram, kurā vispirms izmantojām “patiess && 

nepatiess”. Atbilstoši pirmajam piemēram, tā rezultāts būtu nepatiess. Tomēr, ar 

loģiskās operācijas “NĒ” izmantošanu, mēs izmainījām “nepatieso” uz “patieso”. 

Apskatot mūsu piemēru, tas būtu lietderīgi situācijā, kad meklējam cilvēkus, kas ir vecāki par 

20 gadiem, bet kam šodien nav dzimšanas diena. Šādus cilvēkus varētu atzīmēt ar patiesu 

Būla vērtību. Kā tad mēs varētu uzrakstīt šādu kodu, izmantojot operatorus, ko esam 

iepazinuši? Izmēģināsim! 

!(vecākspar20 &&dzimšanasdienašodien) 

Šeit mums būtu nepieciešams iekļaut divus Būla mainīgos, ko nosauc “vecākspar20” un 

“dzimšanasdienašodien”. Te arī var redzēt, ka grupas operatoriem tiek izmantotas 

apaļās iekavas. Tas mums ļauj precīzi izvērtēt pat sarežģītākus piemērus. Kā būtu ar 

cilvēku atlasi, kuri ir vecāki par 20 gadiem UN, kuru vārdi sākas ar A, VAI cilvēku atlasi, 

kuri ir vecāki par 25 gadiem UN, kuru vārdi sākas ar B? 

(vecākspar20 &&sākasarA) || (vecākspar25 &&sākasarB) 

Apaļo iekavu izmantošana paver mums neierobežotas iespējas darboties ar dažādām 

Būla vērtībām, lai varētu sasniegt prasīto nosacījumu. Esam vairāk vai mazāk 

iepazīstinājuši ar dažādiem operatoriem. Paturiet prātā to, ka operatoru izmantošanas 

rezultātam ir pavisam cits aspekts. Mēs neizrēķinām vai neizvērtējam apgalvojumus 

tikai darīšanas pēc. Mēs tos izmantojam, lai ziņotu kodam, kas jādara, ņemot vērā 



konkrētus apstākļus. Tieši tas ir dēvēts par  lēmuma apgalvojumiem, kurus apraksta 

nākamā nodaļa. 

2.7 Lēmuma apgalvojumi 

Katru dienu mēs pieņemam virkni lēmumu. Ja ārā līst, mēs paķeram lietussargupirms 

ejam ārā no mājas. Citiem vārdiem sakot, balstoties uz pieejamo informāciju, mēs varam 

rīkoties ļoti dažādi. Šiem nolūkiem kodā izmanto lēmuma apgalvojumus. Ja personai A 

šodien ir dzimšanas diena, mums būtu jānovēl “Daudz laimes!”. Iepriekšējā teikumā 

mēs esam jau iekļāvuši nosacījuma apgalvojumu, kas programmēšanas valodā tiek 

izteikts  ar “JA”. Šis “JA” apgalvojums tiek izvērtēts loģiski, tātad mūsu kodā mēs 

ierakstam sekojošo: 

ja (personaiIrDzimšanasDiena) 

daudzlaimes() 

Ko tas izsaka? Tas izsaka to, ka, ja personai A ir dzimšanas diena, jāveic darbība 

“dzimšanasdiena”. Nav jāuztraucas par apaļajām iekavām pēc “dzimšanasdiena”. 

Pašreizējā brīdī jāiegaumē, ka tā ir funkcija, kurai ir nosaukums un darbība, kuras 

jāizpilda. Mēs vēl atgriezīsimies pie funkcijām, bet pats kods satur vēl citu svarīgu 

informāciju. Nosacījums “JA” pieņem, ka “daudzlaimes” operācija tiks izpildīta tikai 

tādā gadījumā, ja izvērtētais nosacījums ir patiess. Citiem vārdiem sakot, ja personai A 

šodien nav dzimšanas diena, kods nenovēlēs “Daudz laimes!”. Tam jābūt loģiskam. 

Parasti kodā īsteno to rindu, kas seko “JA” apgalvojumam. Un ja nu mēs vēlētos 

uzdāvināt nelielu dāvaniņu dzimšanas dienā? Tas nozīmētu to, ka kods ne tikai novēlētu 

„Daudz laimes!”, bet arī uzdāvinātu dāvaniņu. To varētu sasniegt ar figūriekavu 

palīdzību, kā attēlots koda piemērā zemāk: 

ja (personaiIrDzimšanasDiena) { 

Daudzlaimes() 

IedotNelieluDāvanu() 

} 

Tagad varam skaidri redzēt, ka nosacījuma “JA” apgalvojums, un tādēļ arī mūsu kods, 

var veikt abas šīs darbības. Tiks nodoti ne tikai laimes vēlējumi, bet arī maza dāvaniņa. 

Vai kodam būtu jābūt mazāk pieklājīgam pret tiem, kam šodien nav dzimšanas diena? 

Šādā situācijā kods pievēršas tikai tiem, kam ir dzimšanas diena. Pārējie netiek uzrunāti, 

bet to var mainīt ar “VĒL” instrukcijas ieviešanu. Aplūkosim papildinātu kodu: 

ja (personaiIrDzimšanasDiena) { 

daudzlaimes() 

iedotNelieluDāvanu() 

} vēl { 

kāiet() 

} 



Tagad tas izskatās labāk! Ja personai, kuru mēs apsveram (vai drīzāk, apsver mūsu 

kods), nav dzimšanas diena, tad var vienkārši pajautāt „Kā iet?”. Tā ir pieklājīgāk. 

Kaut arī “VĒL” atslēgas vārds dotajā brīdī nepieprasa figūriekavas (jo izstrādei ir tikai 

viena instrukcija), tās tomēr ir ieteicams iekļaut lielākai skaidrībai. 

Tagad apskatīsim sarežģītāku gadījumu. Mums vajadzētu sagrupēt cilvēkus atbilstoši 

viņu vecumam. Tam tiks izveidotas 4 grupas: 

 Grupa A – cilvēki 21 gadu vecumā 

 Grupa B – cilvēki 22 gadu vecumā 

 Grupa C – cilvēki 23 gadu vecumā 

 Grupa D – visi pārējie cilvēki 

Mēs esam jau uzzinājuši par operatoriem un tagad apskatam lēmuma apgalvojumus. 

Mums ir personu saraksts, un tagad mums ir nepieciešams izveidot atbilstošus 

uzdevumus grupām atbilstoši vecumam. Skaidrībai aplūkosim koda piemēru:  

ja (vecums == 21) { 

nozīmētGrupaiA() 

} vēlja (vecums == 22) { 

nozīmētGrupaiB() 

} vēlja (vecums == 23) { 

nozīmētGrupaiC() 

} vēl { 

nozīmētGrupaiD() 

} 

Būtu labi uz brīdi apstāties šajā vietā. Iepriekš ir aprakstīti 4 nosacījuma apgalvojumi. 

Kad kods tiek izpildīts, tas sāka darboties no augšas un izvērtē personu vecumu attiecībā 

pret izteikto nosacījumu, izmantojot salīdzinājuma un loģiskos operatorus. Ja pirmais 

nosacījums neizpildās (piemēram, persona ir 23 gadus veca), kods pāriet pie nākamā 

apgalvojuma. Ņemiet vērā, ka, ja mēs vēlētos aplūkot visus šos apgalvojumus kā vienu 

lielu, mēs izmantotu “vēlja” operatoru. Šī instrukcija, atšķirībā no vienkāršā “vēl”, ļauj 

mums izvērtēt vairāk apgalvojumu. Vienkāršais “vēl” noteikums tiek pārbīdīts uz koda 

beigām, lai varētu sagrupēt arī pārējos cilvēkus, kas netika iekļauti iepriekš noteiktās 

vecuma grupās atbilstoši nosacījuma apgalvojumiem. 

Mums ir jāatzīst, ka, pat, ja mums ir tikai četri apgalvojumi, kods neizskatās visai 

viennozīmīgs. Apskatīsim sarežģītāku gadījumu. Ja mums būtu 10 vai 20 gadījumi? 

Tādējādi mēs piedāvājam iepazīties arī ar jaunu terminu - “gadījums”. Gadījumu kā tādu 

var izmantot, lai strukturētu kodu, ja tas ir saistīts ar t.s. pārslēgšanas instrukciju. 

Pārslēgšanas gadījumu konstrukcija tiek izmantota, lai konkrēti izvērtētu nosacījumu 

rindu. Koda daļas ekvivalentu, ko esam apskatījuši, varētu pieraksti sekojošā veidā: 

  



pārslēgt(vecumu) { 

gadījums 21: 

nozīmētGrupaiA() 

pārtraukums 

gadījums 22: 

nozīmētGrupaiB() 

pārtraukums 

gadījums 23: 

nozīmētGrupaiC() 

pārtraukums 

noklusējums: 

nozīmētGrupaiD() 

} 

Mēs liekam mūsu kodam veikt prasītos uzdevumus, izmantojot pārslēgšanas gadījumu 

konstrukcijas. Mēs skaidrojam, ka plānojam „pārslēgt” kodu, kas balstās uz vecumu. Tam 

eksistē dažādi gadījumi. Ja vecums atbilst dotajam gadījumam, šī gadījuma kods (šeit 

domāts - uzdevums grupai) tiek izpildīts. Noteikti esat ievērojuši pārtraukuma 

instrukciju. Šī instrukcija kodam pasaka priekšā, ka tam ir jāapstājas un “jāaizmirst” 

citus gadījumus. Kāpēc tā notiek? Kā varētu izprast sekojošu koda daļu? 

gadījums 21: 

gadījums 22: 

gadījums 23: 

nozīmētGrupaiX() 

pārtraukums 

Ar šādā veidā konstruētiem gadījumiem mūsu kods tiks nozīmēts cilvēku grupai X, kas 

iekļauj cilvēkus 21, 22 vai 23 gadu vecumā. Tas ir tāpēc, ka mēs neesam izveidojuši citas 

instrukcijas pirmajiem diviem gadījumiem un neesam izmantojuši arī pārtraukuma 

instrukcijas. Bet tas varētu būt lietderīgi, atkarībā no tā, ko cenšamies sasniegt. Mūsu 

gadījumā, tomēr, mums ir nepieciešams izmantot pārtraukuma instrukciju, lai būtu 

iespējams nozīmēt cilvēkus nepieciešamajās grupās.  

Nosacījuma apgalvojumus saprast ir relatīvi vienkārši, bet tikai praktiskais pielietojums 

ļaus justies pārliecināti darbībās ar sarežģītākiem kodiem. Mums nepieciešams iet tālāk, 

apskatot nākamajā nodaļā aprakstītās cilpas. 

2.8 Cilpas 

Cilpas programmēšanā var atvieglot koda izveidi. Šīs instrukcijas tiek izmantotas, lai 

atkārtotu tos pašus koda blokus vairākas reizes, ja tas ir nepieciešams. Ja jūs pie sevis 

ielūdzat draugus, Jums būtu nepieciešams sveicināt katru atnākušo individuāli. Mūsu 

kods varētu to viegli izdarīt, izsaucot funkciju, kas attēlota zemāk. Citas funkcijas tiks 

apskatītas nākamajā nodaļā. 

sveicinātPersonu() 



Tas ir vienkārši, bet iedomājieties kodu, kurā Jums ir jāsasveicinās ar 30 cilvēkiem. 

sveicinātPersonu() 

sveicinātPersonu () 

(27 rindas ir apslēptas) 

sveicinātPersonu () 

Ja Jums šķiet, ka ir jābūt ērtākam veidam, kā to  pierakstīt, tad Jums ir taisnība! Tas ir 

perfekts piemērs tam, kur varētu pielietot cilpas. 

Programmēšanas valodā pastāv vairāki cilpu veidi. Tie atšķiras viens no otra 

konstrukcijas ziņā, tomēr to darbība pakļauta tam pašam principam – atkārtot koda 

bloka izpildi. Katra šāda izpilde ir iterācija. Sākumā aplūkosim vienkāršu “KAM” (FOR) 

cilpu. 

“KAM” cilpa tiek izmantota specifiska koda izpildei, ja tā izvērtētais nosacījums atbilst 

Būla patiesai vērtībai. Sīkākai informācijai aplūkosim turpmāko piemēru. 

kam (i = 0; i< 30; i++) { 

sveicinātPersonu() 

} 

Tā kā šajā pierakstā ir jauni elementi, tie tiks apskatīti viens pēc otra. Pirmajā rindā var 

redzēt, ka šī cilpa ir definēta trijos blokos, ko atdala semikoli. Pirmā rinda tiek izvērtēta, 

kad jāsāk izpildīt cilpu. Šajā gadījumā mainīgā i vērtība ir vienāda ar 0. Šo mainīgo 

izmantos, lai izvērtētu vai cilpai ir jāturpinās, vai jāapstājas. Atbilstoši kodam, cilpa 

turpināsies līdz tā sasniegs 30. Izvērtējamā izteiksme i<30 tiks izvērtēta kā patiesība 

tad, kad i ir vienāds ar 0, 1, ..., 29, bet kad tas sasniedz 30, tas kļūs nepatiess, jo 

pieņēmums 30 < 30 ir aplams. Citiem vārdiem sakot, trīsdesmit nav mazāks par 

trīsdesmit. Be Kā cilpa „zinās” par i vērtību? To atklāj trešais bloks, kas satur “i++”. Tā ir 

pēc-pieauguma izteiksme, kas palielina i vērtību par viens, un, atgriežoties pie 

aritmētiskās izteiksmes, ir vienāda ar “i+1”.   

Par cilpu (un citām cilpām) ir svarīgi zināt to, ka daudzos gadījumos tiek izmantoti t.s. 

„stūrējošie” mainīgie, kuriem ir pieņemts piešķirt īsus, viena burta nosaukumus, 

piemēram, i, j vai k. 

“KAM” cilpa ir lietderīga, ja mēs zinām, cik daudz atkārtojumu mums ir nepieciešams. 

Mūsu piemērā mēs zinājām, ka mums ir 30 cilvēki, ar ko ir jāsasveicinās. Tomēr cilpas 

var arī kombinēt ar citām instrukcijām. Kā būtu, ja mēs gribētu atkārtot darbību izskatot 

cilvēku sarakstu, un apstāties kādā vietā, kas iepriekš nav zināma, bet noskaidrojas tikai 

tad, kad veicam šo darbību. Pieņemsim, ka vēlamies atkārtot šo darbību, izskatot 30 

cilvēku sarakstu, un apstāties tad, kad atradīsim personu ar vārdu Jana. 

  



kam (i = 0; i< 30; i++) { 

ja (vārds == “Jana”) { 

pārtraukums; 

} 

} 

Pārtraukuma instrukcija ir tāda pati, kā iepriekš izskatītā pārslēgšanās gadījuma 

apgalvojumā. Kods apstāsies pie pirmās personas, kuras vārds ir Jana. Tas mums ļaus 

apstādināt nevajadzīgu atkārtošanos (sveicināšanos ar citiem cilvēkiem), jo būsim jau 

atraduši Janu. 

Cits piemērs, kas arī varētu attiekties uz Janu, ir visu cilvēku sveicināšana pēc kārtas, bet 

kad ir sasniegta Jana - dāvanas uzdāvināšana viņai, jo Janai šodien ir dzimšanas diena. 

Vienkāršs kods varētu izskatīties šādi: 

kam (i = 0; i< 30; i++) { 

sveicinātPersonu() 

ja (vārds == “Jana”) { 

iedotNelieluDāvanu () 

} 

} 

Šis kods sveicina visus, bet Janai ir paredzēta cita darbība – dāvanas pasniegšana. 

Pēdējais piemērs attēlo situāciju, kurā mēs zinām, ka Jana diemžēl nenāks. Šajā gadījumā 

mums būtu jābūt spējīgiem izlaist viņas sveicināšanu. 

kam (i = 0; i< 30; i++) { 

ja (vārds == “Jana”) { 

turpināt 

} 

sveicinātPersonu() 

} 

Kā var redzēt koda daļā, kas tiek izpildīta katrā atkārtojumā, mums ir nosacījuma 

apgalvojums. Ja persona, kuru kods „nesatiek”, tik tiešām ir Jana, mēs ziņojam cilpai, ka 

ir jāturpina. Šis ir veids, kādā mēs ziņojam cilpai, ka ir jāaizmirst atlikušo kodu (kas 

attiecas uz Janu), un jāturpina ar citu cilvēku. Ja personas vārds nav Jana, šis nosacījuma 

apgalvojums jāizvērtē kā Būla nepatiesā vērtība un rezultātā jāizpilda 

“sveicinātPersonu”, kas ir mūsu sagaidāmais mērķis. 

Ir jāuzsver, ka “KAM” cilpa nav vienīgais cilpas veids, kuru var iekļaut kodā, tomēr ne visi 

veidi ir sastopami katrā programmēšanas valodā. Ieskatīsimies divos citos cilpu veidos – 

“LĪDZ” (“while loop”) un “KATRS” (“foreach loop”) cilpās. 

“LĪDZ” cilpa izpildīs to pašu koda bloku, ja pārbaudītais nosacījums izpildīsies atbilstoši 

Būla patiesajai vērtībai. Citiem vārdiem sakot, kodam tiek ziņots darboties attiecīgā 

veidā: JA <nosacījums> ATKĀRTO <kods> UN atgriezies un sākumu. 



Tā kā izvērtētais nosacījums ir Būla vērtību formā, mums ir jāiegūst patiesu vai 

nepatiesu vērtību, kas nosaka vai koda bloks “LĪDZ” cilpā tiks izpildīts. Piemērs: 

līdz (! visiCilvēkiIeradušies) { 

    turpinātSveicinātCilvēkus() 

} 

Pieņemsim, ka mums ir “visiCilvēkiIeradušies” mainīgais, kura vērtība ir 

nepatiesa. Jauni cilvēki nāk pie mums uz mājām, bet šī mainīgā vērtība ir nepatiesa līdz 

brīdim, kad visi viesi būs ieradušies. Mūsu vienkāršā cilpa izpilda funkciju 

“turpinātSveicinātCilvēkus” LĪDZ visi cilvēki ir ieradušies, kas atspoguļosies 

“visiCilvēkiIeradušies” Būla vērtības nomaiņā no nepatiesas uz patiesu. Iespējams, 

esat jau pamanījuši izsaukuma zīmi pirms mainīgā nosaukuma. Kā atceraties, tad tas nav 

loģiskais operators, kas nomaina (apgriež) vērtību no patiesas uz nepatieso un otrādāk. 

Kad mēs uzsākam cilpu un “visiCilvēkiIeradušies” mainīgais ir nepatiess, mums 

tas ir jānovērš, jo tikai apgalvojuma pārvēršana patiesā vērtībā liks koda blokam strādāt. 

Visbeidzot, kad “visiCilvēkiIeradušies” mainīgais nomaina tā vērtību uz patiesu, 

kopā ar noliegumu visa izteiksme tiek novērtēta kā nepatiesa. Tā rezultātā “LĪDZ” cilpa 

vairs neizpildīsies, jeb notiks tas, kam vajadzēja notikt. 

Pastāv arī citi “LĪDZ” cilpas pierakstīšanas veidi, bet tie atkarīgi no konkrētas 

programmēšanas valodas. Daži no tiem ir strukturēti pēc parauga LĪDZ <nosacījums> 

DARI <kods>, tāpēc tiek pievienots papildus “dari”, kas norāda uz to, kā kodam ir 

„jāuzvedas”. Var minēt arī citas struktūras, kas iepriekšējās konstrukcijas vietā izvēršas 

un kļūst par DARI <kods> LĪDZ <nosacījums>. Tādējādi mūsu piemēru varētu 

pārveidot kā: 

dari { 

    turpiniSveicinātCilvēkus() 

} līdz (! visiCilvēkiIeradušies) 

Izpilde galvenokārt ir ļoti līdzīga tai, ko esam jau  izanalizējušu. Mēs vēlētos sveicināt 

mūsu viesus līdz brīdim, kad visi ir ieradušies, kā tas norādīts mūsu izteiksmē, kas tiek 

vērtēta kā patiesa vai nepatiesa. Tomēr pastāv viens svarīgs izņēmums. “Dari-līdz” 

konstrukcija tiks izpildīta vismaz vienu reizi, jo nosacījums tiek izvērtēts tikai pēc 

attiecīgā koda bloka. Tas varētu likties mulsinoši. Iedomājieties, ka visi mūsu viesi ir 

ieradušies. Tad nejauši tiek izpildīts tas pats kods. Atceries, ka 

“visiCilvēkiIeradušies” mainīgajam ir patiesa vērtība, tā kā visi mūsu viesi ir uz 

vietas. Atskatoties uz pirmo “līdz” piemēru, kas varētu notikt? Izteiksme tiks izvērtēta 

kā nepatiesa (“visiCilvēkiIeradušies” ir patiesība, bet kopā ar “NĒ” loģisko 

operāciju iznākums ir nepatiess). Tādējādi nepatiesa vērtība novērsīs “līdz” cilpu, lai 

varētu izpildīt koda bloku, kas neliks sveicināt ienākošos cilvēkus otrreiz. 

Savukārt otrajā piemērā kods liks sveicināt cilvēkus, bet tikai, lai pēc pirmās reizes 

konstatētu, ka tas nebija nepieciešams. Tāda lūk ir galvenā atšķirība starp abiem cilpu 

veidiem. 



“DARI-LĪDZ” konstrukcija noder arī citos gadījumos, piemēram, pieņemsim, ka tu zini, 

ka ir viena persona, kurai šodien ir dzimšanas diena, tāpēc tu vēlies jautāt visiem 

viesiem pēc kārtasvai tā viņiem ir īpaša diena, vai nē. Mums būs jārunā ar katru personu 

vienu pēc otras. Šo situāciju varētu attēlot sekojošs kods: 

dari { 

    uzdodJautājumu() 

} līdz (! personaAtrasta) 

Pirms mēs uzsākam runāt ar cilvēkiem mūsu mainīgajam “personaAtrasta” būs 

nepatiesa vērtība. Mēs jautāsim pirmajai personai, vai tā ir viņu dzimšanas diena. Ja nav, 

tad “personaAtrasta” vērtība nemainās, bet mēs pārejam pie nākamās personas. Kaut 

kādā mirklī mēs iegūsim pozitīvu atbildi uz mūsu jautājumu, un “personaAtrasta” 

vērtība mainīsies no nepatiesas un patieso. Rezultātā, kad mēs iegūstam šo atbildi (un 

reizē arī personu, kuru meklējam), “LĪDZ” apgalvojums atkal tiks noteikts kā negatīvs 

(“personaAtrasta” ar patiesu vērtību un ar “NĒ” loģisko operatoru, kas summā dod 

nepatiesu rezultātu) un tas apturēs “LĪDZ” cilpas atkārtošanos. Šajā gadījumā tiks 

uzdots jautājums un tajā pašā brīdī, pēc pirmā atkārtojuma, cilvēku iztaujāšana atstāsies. 

Pēdējais cilpu veids, kuru mums vajadzētu apskatīt, ir “KATRS” cilpa. Šī cilpa domāta tam, 

lai to izpildītu attiecībā uz kopuma elementiem, bet kodam ir jādara kāda darbība ar 

katru atrasto elementu. Runājot par mūsu viesiem, mēs vēlētos uzzināt no katra no tiem 

vai tālruņa numurs, kas ir mūsu tālruņu grāmatā, joprojām ir tas pats, vai to vajag 

atjaunot. Pieņemsim, ka mūsu viesi ir apkopoti vienā “visiViesi” mainīgajā, bet koda 

piemērs izskatās sekojoši: 

katrs (visiViesi kā viesis) { 

    pārbaudītTālruņaNumuru() 

} 

Te var redzēt, ka mēs atkal izskatam viesu sarakstam, bet katrā atkārtojumā mēs 

apskatam tikai vienu konkrētu viesi, kuru nozīmējam “viesis” mainīgajam. Tas nozīmē, 

ka no lielāka viesu kopuma mēs varam fokusēties uz vienu konkrētu personu. Tagad mēs 

vienkārši pieņemsim, ka “pārbaudītTālruņaNumuru” funkcija pārbauda vai mūsu 

sarakstā esošais tālruņa numurs ir pareizs, vai arī to nepieciešams atjaunot. Ja kādam 

nav tālruņa numura, mēs varam izslēgt šo personu ar apgalvojumu “turpināt”, kas jau 

tika apskatīts. Apskatīsim arī turpmāko piemēru. 

katrs (visiViesi kā viesis) { 

   ja (viesis irTālruņaNumurs) { 

        pārbaudītTālruņaNumuru() 

    } vēl { 

        turpināt 

    } 

} 

Šajā piemērā viesim ir tālruņa numurs un mēs pārbaudīsim tā pareizību, kā arī 

turpināsim pārbaudīt nākamās personas numuru, ja tā nav. Ja Jums šķiet, ka “turpināt” 



apgalvojums te nav nepieciešams, Jums ir taisnība. Šeit būtu pietiekoši ieskaut 

“pārbaudītTālruņaNumuru” funkciju “JA” apgalvojumā un kods darbotos tādā pašā 

veidā. Dažos gadījumos tomēr ir nepieciešams turpināt nekavējoties ar nākamo “KATRS” 

cilpas atkārtojumu, un tieši šim nolūkam arī izmanto turpināšanas apgalvojumu. 

Programmēšanas priekšrocība slēpjas tajā, ka tas pats mērķis var tikt sasniegts dažādos 

veidos. Ja mēs atgriežamies pie piemēra, kurā ar “DARI-LĪDZ” konstrukciju jautājām 

cilvēkiem vai viņiem šodien ir dzimšanas diena, mēs secinām, ka varam atrisināt šo 

uzdevumu izmantojot arī citas cilpas, piemēram, “KATRS” cilpu. 

katrs (visiViesi kā Viesis) { 

    ja (viesis irViņuDzimšanasDienas) { 

        persona atrast = patiess 

        pārtraukums 

    } 

} 

Šajā gadījumā mēs atkārtojam darbību ar katru viesi, bet, kā tikai atrodam personu, 

kurai šodien ir dzimšanas diena, mēs uzstādīsim “personaAtrasta” mainīgo kā patiesu 

un apturēsim visu “KATRS” cilpu ar “pārtraukt” apgalvojumu. 

Tas ir tas, ko jāpatur prātā. Programmēšana ļauj atrisināt līdzīgas problēmas ar dažādām 

metodēm. Dažas metodes ir vairāk piemērotas specifiskiem uzdevumiem, dažas ir 

ātrākas, un protams katrai ir priekšrocības un trūkumi.  Tikai veltot laiku mācībām par 

programmēšanas niansēm un eksperimentējot ir iespējams iemācīties vēlamo 

programmēšanas valodu. 

2.9 Funkcijas 

Šajā nodaļā mēs pievērsīsimies funkcijām, kas jau vairākkārt tika pieminētas. Funkcijas 

ir atsevišķas koda daļas, kas domātas specifisku darbību izpildei. Funkcijas var lietot 

datus kā ievades parametrus, apstrādāt tos un visbeidzot atgriezt rezultāta veidā. Citiem 

vārdiem sakot, funkcijā pastāv ievade un izvade. Aplūkosim piemēru.  

Viena no funkcijām, ko izmantojām jau iepriekš, ir ”sveicPersonu()”. Kā mēs varētu 

uzrakstīt šādu funkciju? 

funkcija sveicinātPersonu() { 

    saki Sveiki! 

    saki Kā iet? 

    saki Nāc iekšā! 

} 

Tagad varam noteikt, kas slēpjas šajā funkcijā. Katru reizi, kad šī funkcija tiek izsaukta, tā 

teiks trīs frāzes. 



Funkcijas lielākoties tiek izmantotas, lai strukturētu kodu un sadalītu to loģiskās daļās, 

kuras var izsaukt no dažādām koda vietām. Funkcijas var pārņemt ievades parametrus, 

ko sauc par argumentiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs varam ievadīt funkcijā 

mainīgo un izmantot to iekšējām vajadzībām. Kā būtu ar cilvēku sveicināšanu, minot 

viņu pirmos vārdus? Normālos apstākļos tieši tā tas arī tiktu darīts, bet pašreizējā formā 

mūsu funkcija neatpazīst personu, ko tā sveicina. Tāpēc tas būtu jāizmaina sekojošā 

veidā: 

funkcija sveicinātPersonu(persona) { 

    saki Sveiki Persona->vārds! 

    saki Kā Jums iet? 

    saki Nāciet iekšā! 

} 

Redzamajā piemērā mēs uzstādām argumentu “persona” kā mainīgo. Pateicoties tam, 

funkcija iekšienē mēs varam to attiecināt uz mūsu viesiem, izmantojot viņu vārdus. 

Pievērsiet uzmanību “->” zīmei, kas iegūst personas vārdu, ko funkcija izmantos kā 

parametru. Šajā brīdī jāmin to, ka pastāv dažādi veidi, kā saņemt personas vārdu, kas 

atkarīgs no izmantotā mainīgā. Parasti “->” zīme tiek izmantota, lai piekļūtu objekta 

īpašībām. Šajā gadījumā mēs izmantotu “persona[‘vārds’]” vai “persona::vārds” – 

tas atkarīgs no izmantotās programmēšanas valodas, kā arī mainīgo tipa.  

Funkcija var arī atgriezt vērtības, kas ļoti palīdz programmēšanā. Apskatīsim funkciju 

“pārbaudiTālruņaNumuru()”, kas ir veidota sekojošā veidā: 

funkcija pārbaudiTelefonaNumuru (Viesis) { 

    ja (Viesis->irTālruņaNumurs) { 

        esošaisNumurs = viesis->tālruņaNumurs 

        ja (esošaisNumurs != NumursKasMan Ir) { 

            atvaidziniIevadi() 

            atgriezties patiess 

        } 

    } 

    atgriezties nepatiess 

} 

Jauns termins, ko noteikti esi pamanījis, ir vārds “atgriezties”. Atgriešanās 

apgalvojums tiek izmantots, lai atgrieztu funkcijas vērtību koda daļā, kas šo konkrēto 

funkciju ir izsaukusi. Šajā gadījumā mēs atgriezām vienīgo patieso vai nepatieso Būla 

mainīgo, un tas tiek izmantots, lai kods „zinātu” vai esam veikuši izmaiņas ievadē 

(patiess), vai neesam (nepatiess). Paturot prātā iepriekšējo piemēru, apskatīsim nākamo 

koda paraugu. 

vaiIzmaiņasBijaNepieciešamas = pārbaudiTālruņaNumuru(Viesis) 

Šajā gadījumā mēs atgriežam mainīgo atpakaļ no iepriekšējās funkcijas. Kā tikai šī 

funkcija ir izpildīta, “vaiIzmaiņasBijaNepieciešamas”, mainīgais pasaka mums 

priekšā vai ir nepieciešams atjaunot mūsu tālruņu numuru sarakstu (mainīgajam būs 



patiesa Būla vērtība), vai arī izmaiņas nav nepieciešamas (mainīgajam būs nepatiesa 

Būla vērtība). 

Kopumā runājot, funkcijas tiek izmantotas, lai ietaupītu mūsu laiku un padarītu mūsu 

kodu skaidrāku. Ja pārskatīsiet piedāvātos piemērus vēlreiz, Jūs pamanīsies, ka visas šīs 

instrukcijas, kas satur “verifyPhoneNumber()” funkciju, varētu tikt īstenotas tiešā 

veidā koda iekšienē, kā arī, kad izskatījām “visiViesi” mūsu “KATRS” cilpā. 

Tomēr, kods var kļūt visai nekārtīgs un sarežģīti lasāms. Programmēšanā vajadzētu 

vienmēr sekot savai koda izveidei, jo tam ir jābūt skaidri izprotamam ne tikai Jums, bet 

arī citiem cilvēkiem. Tā kā tas ir visai plašs temats, kas aptver daudz plašāku lauku par 

šo rokasgrāmatu, rokasgrāmatas autori aicina pētīt šo jomu tālāk pašu spēkiem. Lai 

uzzinātu vairāk, autori iesaka ieskatīties arī nodaļā “Lasi vairāk”. 
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3 Didaktika algoritmikas un programmēšanas pielietošanai  
(Wojciech Kolarz) 

 

3.1 Pamata pieņēmumi algoritmikas un programmēšanas mācīšanai skolās  

Mūsdienu skolām ir jābūt spējīgām sagatavot skolēnus dzīvei mainīgo tehnoloģiju 

pasaulē, kas vienlaikus mijiedarbojas ar nemainīgiem dabas likumiem. Spēja funkcionēt 

sabiedrībā ir ne mazāk svarīga, un, ņemot vērā abas iepriekšminētās spējas, ir 

nepieciešams spēt komunicēt un sadarboties komandās, kā arī spēt risināt problēmas, 

radot un izmantojot dažāda veida risinājumus. 

Mūsdienu pasaulē pieeja informācijas vairs nav problēma. Nepieciešamo informāciju var 

ātri un efektīvi sameklēt pateicoties plaši izmantotajām tehnoloģijām. Problēma drīzāk 

slēpjas to radošajā izmantošanā, spējā uzkrāt zināšanas un izmantot tās problēmu 

risināšanā, tajā skaitā spēt risināt arī nestandarta problēmas. 

Vitāli svarīga skolu funkcija ir skolēnu mācīšanās un radošas domāšanas prasmju 

attīstīšana, kā arī t.s. “intelektuālā slinkuma” pārvarēšanas veicināšana.  

Jaunās tehnoloģijas ļauj izmantot jaunus līdzekļus realitātes aprakstīšanai, bet 

informācijas tehnoloģijas (IT) rada rīkus realitātes datormodelēšanai un problēmu 

risināšanai. Zināšanas par algoritmiem, programmēšanas pamatiem un 

programmēšanas valodām kļuvušas gandrīz tikpat svarīgas, kā svešvalodu zināšanas.  

Esošajā mācīšanas modelī pastāv divi kontrastējoši virzieni: biheiviorisms un 

konstruktīvisms. 

Biheiviorisma pamatlicējs ir J. B. Watson un šī ir dominējošā tendence pedagoģiskajās 

zinātnēs, kurā par psiholoģijas priekšmetu uzskata cilvēka uzvedību jeb cilvēka 

darbības, nevis apziņu. Lai gan daudzi biheivioristu uzskati ir tālu no mūsdienu izglītības 

prasībām, šo tendenci nedrīkst ignorēt, jo vairākas biheiviorisma pamatnostādnes 

joprojām ir efektīvas un aktuālas šodienas realitātē, kaut gan bieži modificētā veidā.  

Pietam, strīdīgs ir jautājums par to, vai skolēnu var uzskatīt par „baltu lapu”, kurā saturu 

ieraksta skolotājs, tādā kārtībā, kādu uzskata par vajadzīgu. Izvēloties un nospraužot 

piemērotas uzvedības sekas (atlīdzības vai sodīšanas metode), skolotājs pastiprina vai 

ierobežo skolēna uzvedības īpatnības. Rezultātā šī pieeja noved līdz „programmētai” 

mācīšanai (kas balstās uz stingru un nemainīgu mācību programmu) un „vadītai” 

mācīšanai (pastāvīga norādījumu izmantošana, norādīšana uz studentu kļūdām, 

salīdzināšanu ar autoritātēm, vadlīniju sniegšana utt.). 



Savukārt konstruktīvisma pamatā ir raudzīšanās uz skolēnu kā aktīvu personību, kas 

pati rada zināšanas. Zināšanas nevar būt nodotas skolēnam (tikai informācija), jo 

skolēns pats rada personīgās zināšanas. Zināšanu izveides procesā vislielākā nozīme ir 

paša skolēna aktivitātei. Konstruktīvismā skolēns nav definēts kā “tukša grāmata”, kuru 

aizpilda pasniedzējs, bet gan kā aktīva personība, kas konstruē savas zināšanas pati.  

Konstrukcionims, kā mācīšanās un izglītības stratēģija, ir viena no konstruktīvisma 

tendencēm. Konstrukcionisms pieņem, ka mācību procesā skolēns aktīvi iesaistās paša 

objektu, pasākumu, ideju un koncepciju radīšanā un dalīšanās ar citiem. Tādējādi tiek 

veidots mācību saturs, kas pakļauts kopīgai analīzei un refleksijām. Konstrukcionismā 

būtiska loma tiek atvēlēta sociālajam aspektam – mācīšanās ar komandas sadarbības, 

diskusiju un viedokļu apmaiņas palīdzību. Tā kā konstrukcionisms paredz fiziskas un 

ārējas (pastāv ārpus konkrēta pamatojuma) abstrakcijas attēlojumu, ir svarīgi, lai ārējo 

zināšanu attēlojums, kā arī lietu un parādību izpratnes pierādījumi būtu pieejami arī 

datora programmas formātā – algoritmā. Vēl jo vairāk, iekļaujot visu iepriekš minēto 

cēloņsakarību hierarhijā, pats algoritma (datora programmas) veidošanas process 

paredz iedziļināšanos un problēmas (parādības) izprašanu. Algoritma izveides process 

ir tāds process, kurā personas, kas to rada, veido arī savas zināšanas par analizējamo 

problēmu (parādību), tādējādi varam runāt par mācīšanos ar algoritmu veidošanas un 

programmēšanas palīdzību. 

Pateicoties Dienvidāfrikas republikas matemātiķim un datorzinātniekam, kā arī LOGO 

programmēšanas valodas līdzautoram, S. Papert (2007a), izšķir astoņas 

konstrukcionisma idejas:  

“Pirmā ideja ir mācīšanās radot. Mēs mācāmies labāk, kad mācīšanās ir daļa no tā, kas 

mūs tiešām interesē. Visefektīvāk mēs mācāmies tieši tad, kad mēs varam izmantot 

mūsu iegūtās zināšanas, lai apmierinātu vajadzības vai vēlmes. 

Otrā ideja ir par tehnoloģiju kā rīku. Ar tehnoloģijas palīdzību iespējams radīt daudz 

interesantākas lietas, un, radot tās, var iemācīties daudz vairāk. Jo īpaši tas attiecas uz 

digitālajām tehnoloģijām. 

Trešā ideja attiecas uz “sarežģīto spēli”. Mēs mācāmies un strādājam labāk, kad 

izbaudām to. “Sajust gandarījumu” nebūt nenozīmē to, ka tas ir viegli. Vislielāko 

gandarījumu mēs izjūtam no “sarežģītās spēles”. Mūsu sporta elki ļoti sūri un grūti 

strādā pie tā, lai būtu labākie savā sporta disciplīnā. Labākais galdnieks rod prieku 

galdniecībā. Visefektīvākais uzņēmējs izbauda sarežģītas biznesa pārrunas. 

Ceturtā ideja ir par mācīšanos mācīties. Daudzi skolēni tic, ka vienīgais veids, kā kaut 

ko iemācīties, ir process, kurā kāds to iemāca. Šis kļūdainais uzskats noved pie 

neveiksmēm skolā un dzīvē. Patiesībā, neviens nespēj iemācīt visu, kas kādam ir 

nepieciešams. Par sevis mācīšanu jāuzņemas atbildību arī pašam.  

Piektā konstrukcionisma ideja ir dot sev pietiekoši laika, lai izpildītu kādu darbu. 

Sekojot ieradumiem, kas sakņojas skolā, daudzi skolēni ir pieraduši pie tā, ka kāds 



nepārtraukti dod instrukcijas, nosakot, kas jādara. Ja kāds nedod uzdevumus, studentam 

paliek garlaicīgi, bet dzīvē viss ir citādāk – lai izveidotu kaut ko patiešām vērtīgu, ir 

pašam jāiemācās vadīt savu personīgo laiku. Tā daudziem skolēniem ir sarežģīta mācība.  

Sestā ideja ir svarīgākā no visām: bez neveiksmēm nav arī sasniegumu. Nekas tiešām 

nozīmīgs nenotiek uzreiz. Vienīgais ceļš uz panākumiem ir detalizēta analīze, kas 

apskata, kas tieši nedarbojas kā nākas un kāpēc? Lai sasniegtu panākumus, jāatbrīvojas 

no bailēm no kļūdām.  

Septītā ideja iesaka praktizēt to, ko mācāt darīt saviem skolēniem. Mācīšanās ir 

mūžīgs process, un, dažādu projektu sniegtā pieredze nevar līdz galam nodrošināt spēju 

paredzēt visus sīkumus, jo katrs izpildītājs tomēr ir atšķirīgs. Arī izbaudot darba procesu 

ir jābūt gatavam tam, ka darbs nebūs viegls. Katra grūtība ir iespēja iemācīties ko jaunu, 

un labākā mācība, ko var dot skolēnam, ir rādīt, kā mēs mācāmies paši. 

Astotā ideja attiecas uz digitālo tehnoloģiju izmantošu. Mēs ienākam digitālā pasaulē, 

kurā zināšanas par digitālām tehnoloģijām ir tikpat svarīgas, kā prasmes lasīt un rakstīt. 

Tādēļ, zināšanas par datoru nākotnes skolēniem ir izšķirošas, bet primārais mērķis ir 

izmantot datorus jau tagad, lai mācītos par citām lietām un parādībām (Walat, 

2007b). 

Algoritmu izmantošana mācīšanas procesā neapšaubāmi iekļaujas konstruktīvistu 

izglītības redzējumā. Algoritms pats par sevi ir nedalāmi saistīts ar tehnoloģiju, kā arī tas 

stimulē radošu domāšanu un nepieciešamību pēc optimālu risinājumu meklēšanas. 

3.2 Datordomāšanas jēdziens algoritmiskās koncepcijas mācīšanā 

Algoritmi un programmēšana mācīšanā nozīmē algoritmiskās un programmēšanas 

domāšanas pielietošanu.  

2006.gadā datorzinātnes profesore un Kolumbijas universitātes Datu zinātnes institūta 

vadītāja J. Wing pirmā uzsāka datordomāšanas idejas virzīšanu (Sysło, 2012). Zinātniece 

nodefinēja datordomāšanas pamatprincipus, kuri pavada problēmu risināšanas 

procesus: 

 Problēma ir formulēta tādā formā, kas ļauj veikt automatizētu informācijas 

apstrādi ar IT metožu un datoru vai citu ierīču palīdzību; 

 Problēma saistīta ar loģisku datu organizēšanu un tai atbilstošu secinājumu 

veikšanu; 

 Jāņem vērā datu reprezentāciju, piemēram, modeļa vai simulācijas veidā; 

 Problēmas risinājums tiek attēlots secīgu soļu formā, lai to varētu uzskatīt par 

algoritmiskas pieejas rezultātu; 

 Problēmas atrisinājuma izveide, analīze un datorizpilde rezultējās pēc iespējas 

efektīvākā risinājumā un piemērotākā datora iespēju un resursu izmantošanā; 



 Problēmas risināšanas gaitā rastā pieredze var tikt izmantota citu risinājumu 

meklēšanā tajā pašā vai citās jomās.  

Pilsoniskās izglītības centrs (Center for Citizenship Education) savukārt definē sekojošas 

prasmes un attieksmes, no kurām sastāv datordomāšana: 

Prasmes 

1. Problēmas formulēšana - identificēšana, problēmas uzskaitīšana, pareizu 

jautājumu uzdošana; 

2. Datu ievākšana - datu ticamības un informācijas avotu patiesuma noteikšana; 

3. Sadalīšana daļās - datu organizēšana, uzdevumu sadalīšana sīkākās daļās; 

4. Modeļu atpazīšana - klasifikācija (kopumu radīšana), līdzību atpazīšana, būtisku 

un mazāk svarīgu atšķirību identificēšana, vispārināšana; 

5. Modeļu apkopošana un radīšana – atbrīvošanās no liekās informācijas, 

vienkāršošana, modeļu radīšana; 

6. Algoritmu izveide - nākamo soļu noteikšana un noteikumu, secības, rekursijas 

(procedūru un aktivitāšu atkārtošanās) izveide; 

7. Kļūdu noteikšana un diagnosticēšana - kļūdu meklēšana, noteikšana un analīze;  

8. Skaidras un efektīvas komunikācijas iedibināšana - saprotamu un saņēmējam 

(datoram vai citam cilvēkam) pielāgotu ziņojumu formulēšana, kodēšana, 

attēlošana (simbolos vai zīmēs). 

Izvērtēšana 

Izvērtēšanas kritēriju atzīšana, prioritāšu noteikšana, prototipu un risinājumu 

izvērtēšana. 

Loģiskā domāšana 

Secināšana, loģisko kļūdu atzīšana, iesniegšana. 

Attieksmes un ieradumi 

1. Meklēšana - eksperimentēšana, brīva un atvērta risinājumu meklēšana, 

operēšana ar risinājumiem; 

2. Radošums un izdoma - attīstot un pielietojot izdomu, jaunu risinājumu ideju 

izveide; 

3. Uzlabošana - kritiska pieeja sava darba rezultātiem un orientēšanās uz to 

pastāvīgu uzlabošanu; 

4. Neatlaidība un pacietība - noturēt sasniedzamo mērķi, pašdisciplīnas uzlabošana, 

gaidot rezultātu, pūļu nepieciešamības apzināšanās;  

5. Sadarbība - darbs grupās un pāros;  

6. Atbilstoša attieksme pret tehnoloģijām - tehnoloģiju ierobežojumu apzināšanās 

un kritiska pieeja tām. 



Mūsdienu izglītības neveiksmes un problēmas atkarīgas no daudziem faktoriem, tai 

skaitā no uzvedības traucējumiem, ar kuriem saskaras skolotājs, kā arī no izmaiņām 

jauno paaudžu domāšanas veidos, kas bieži vien ir tehnoloģiju iedarbības negatīvo seku 

rezultāts, un to pirms sākumi parasti slēpjas pašos mācīšanas un audzināšanas procesos. 

Viena no tipiskām mācīšanas problēmām, jo īpaši matemātikas un citu eksakto zinātņu 

priekšmetos, ir skolēnu pārmērīgās cerības uz skolotāja norādēm un instrukcijām, kas 

attiecas uz konkrētiem soļiem, kurus nepieciešams veikt problēmu risinājumu atrašanai. 

Mūsdienu skolēni, kas pieder paaudzei “Z”, sagaida tūlītēju informāciju, kas palīdz atrast 

risinājumu kādai problēmai, ātrus rezultātus, kas neparedz intelektuālu piepūli un izjūt 

grūtības ar uzdevumu sasaistīšanu ar reālo apkārtni. No otras puses, situācijas, kad 

skolotājs lielākoties praksē izmanto tieši biheiviorālu mācīšanas modeli, nodrošinot ar 

visu informāciju un papildus uzdevumu instrukcijām, bieži noved pie tā, ka skolotājs 

pārāk ātri norāda uz turpmākiem soļiem un “pasaka priekšā” tiem skolēniem, kuri izjūt 

mācīšanās grūtības. Pietam, skolotāji labprāt vingrina un apgūst atsevišķas šauras 

prasmes un faktus, kā arī izmanto tādus uzdevumus, kuros var pielietot vienu vai divas 

vienkāršas prasmes. “Z” paaudzes daba un tradicionālie mācīšanas modeļi nostiprina 

skolēnu pierašanu pie tādas lietu kārtības: nokļūstot sarežģītākā situācijā, skolotājs 

parādīs risinājuma gaitu. Skolēni aizvien biežāk izrāda nevēlēšanos veikt intelektuālu 

piepūli, meklēt risinājumus, analizēt, censties izzināt kādu tēmu un aizvien biežāk sliecas 

uz gatavu risinājumu meklējumiem. Kā iepriekš minēts, tas izriet no tā, ka skolēnu 

prasmju trenēšana bija veidota no ļoti tipisku un vienveidīgu problēmu (uzdevumu) 

risināšanas, un tad, kad skolēns nespēj atrast piemērotu, gatavu risinājumu modeli, tas 

nospriež, ka uzdevums patiesībā ir neatrisināms.  

Savukārt, ja skolēnu mācīšanas gaitā uzsvars tiek likts uz vajadzību rast risinājumu 

pašiem, skolēni bieži nokļūst bezjēdzīgās, iepriekš zināmu risinājumu modeļu, galējībās. 

Tehnoloģija sniedz iespēju pielietot Mēģinājumu un kļūdu metodi (Trial and error 

method). Kaut arī šī ir viena no radošās domāšanas pamata metodēm, jāatceras, ka šīs 

metodes pielietojumā, pēc piemērotā risinājuma izvēles, notiek padziļināta analīze, 

metodes izvērtēšana un konstruktīvu secinājumu veikšana.  

Mūsdienās ar jauno tehnoloģiju palīdzību skolēni jau ir pieraduši pie tūlītēja rezultāta 

iegūšanas, līdz ar to arī vienmēr sagaida ātru atbildi uz kādu darbību (eksperimentu). 

Izglītojošās datorspēles dod tūlītējas atbildes, tāpēc Mēģinājumu un kļūdu metode ir 

skolēnam ērta un saprotama, jo tas var pārbaudīt simtiem risinājuma variantu relatīvi 

īsā laika periodā. 

Skolēnu aktivitātēs iztrūkst svarīgi pamatelementi, kas nepieciešami zināšanu iegūšanas 

procesā, piemēram, hipotēzes formulēšana, tās pārbaudīšana, secinājumu veikšana 

(iekļaujot pieredzes iegūšanu) un jaunu hipotēžu izvirzīšana, kas atbilst iegūtajiem 

secinājumiem. Tā notiek, jo jaunās tehnoloģijas piedāvā iespējas vienā mirklī apstiprināt 

vai noliegt izvirzīto hipotēzi, un tāpēc students vairs nav spējīgs izvērtēt hipotēzes 

pareizību, izanalizēt iespējamās neveiksmes. To sekmē pasīva un nekritiska tehnoloģiju 



izmantošana, kas ir pretrunā ar algoritmu veidošanu un programmēšanu, kas pieprasa 

spēju domāt, radošumu, māca neatlaidību un veidus, kā no kļūdām izdarīt konstruktīvus 

secinājumus. 

3.3 Datordomāšanas pielietojums izglītības praksē 

Skolās jauno tehnoloģiju izmantošana problēmu risināšanai nav ietverta mācību 

programmā. Jaunās tehnoloģijas parasti tiek izmantotas ātrai informācijas iegūšanai un 

didaktisko procesu atbalstam kā moderni mediji informācijas nodošanai vai, kā tipisks 

biroja darba instruments. Pārsvarā jauno tehnoloģiju iekļaušana aprobežojas ar pasīvo 

funkciju izmantošanu. 

Tādējādi, mūsdienu izglītībā skolotāju pielietotās mācību metodes, kas balstās 

tradicionālajā biheivioristu pieejā, kontrastē ar “Z” paaudzes gaidām un spējām. Ne bez 

iemesla jaunākās paaudzes tiek raksturotas kā “digitālā laikmeta bērni” (“digital 

natives”), kamēr dažus skolotājus sauc par “digitāliem savrupniekiem”, it īpaši, ja tie ir 

gados jauni un zinošāki par iepriekšminēto paaudzi. 

Arī A. Walat (2007b) viedoklis ir sekojošs: „Daudzi skolēni, un ne tikai Polijā, ir 

pārliecināti, ka, ja viņi nespēj atcerēties algoritmu, uzdevuma risināšanas formulu, viņi 

nespēs to izveidot patstāvīgi un turpmākā problēmas risināšana ir tikai laika tērēšana. 

Daudziem arī šķiet, ka skolas uzdevumiem “nav jēgas”, tāpēc skolēni pat necenšas 

radošo domāšanu, bet gan cenšas pielietot tikai mācītās metodes, jo ir pārliecināti, ka 

radošā pieeja nespēj palīdzēt problēmas atrisināšanā. Tāpēc jājautā, kāpēc tā notiek un 

kā to izmainīt? Bez šaubām, daļai no mācību rezultātiem jāatbilst sekojošu principu 

izveidei un konsolidēšanai:  

 Tu vari atrast algoritmiskas problēmas risinājumu pats saviem spēkiem; 

 Daudziem uzdevumiem ir daudz dažādu pareizu risinājuma veidu, un parasti tās 

ir fundamentāli atšķirīgas pieejas vienai problēmai; 

 Ir vērts vispirms meklēt atbildi savā galvā un tikai tad skatīties grāmatā; 

 Nepadodies pēc pirmās neveiksmes, jo parasti interesanta uzdevuma risinājuma 

atrašana prasa vairākus mēģinājumus.” 

Ar piemērotu skolotāja pieeju, mācīšana ar algoritmu veidošanas palīdzību (ar 

algoritmisko domāšanu) var novērst iepriekšminētos trūkumus, jo var pielietot, 

piemēram, Mēģinājumu un kļūdu metodi, lai iemācītu formulēt hipotēzi vai veikt 

problēmas analīzi, balstoties uz jau iegūtajām zināšanām. Piedevām, hipotēzes 

pārbaudīšana (pabeigta algoritma analīze, tā loģiskās un saturiskās pareizības 

noteikšana) saistās ar nepieciešamību atgriezties pie informācijas un zināšanām par 

pētāmās problēmas tēmu. Cita tematikas analīze, kas rodas risinājuma pārbaudīšanas 

(testēšanas) gaitā, ir svarīga kā elements, kas apstiprina jau iegūtās zināšanas, kā arī 

sniedz jaunu pieredzi dotajā jomā. Tas arī ir brīdis, kad var (dažreiz pat – ir 



nepieciešams) paplašināt līdz tam iegūtās informācijas apjomu, jo risinājuma testēšana 

var atklāt zināšanu trūkumu vai aplamu, vai nepilnīgu izpratni par pētāmo jomu. 

5.tabula parāda saikni starp aktivitātēm, datordomāšanu un konstrukcionistu ideju 

elementiem.  

  



5.tabula. Saikne starp aktivitātēm, datordomāšanu un konstrukcionistu ideju elementiem.  

Skolotāju / skolēnu aktivitātes Datordomāšanas elementi  
Konstrukcionisma ideju 

elementi   
Ievads 
1. Skaidri nodefinēta problēma 

(uzdevums), kuru jāatrisina, 
pievēršot uzmanību:  

a) ievades datiem – skaidrs 
sākotnējā stāvokļa un sākotnējā 
datu kopuma apraksts, 

b) izvades dati – sagaidāmā beigu 
situācija, beigu datu kopums, 
sagaidāmā risinājuma 
noteikšana. 
 

Tāpat ir nepieciešams noteikt arī 
robežas un atgādināt par pamata 
zināšanām, kas saistītas ar tematiku. 

1. Problēmas formulēšana;  
2. Ievades datu noteikšana – 

sākotnējais stāvoklis, efekts; 
3. Iespējamo informācijas 

avotu noteikšana. 
 

Problēmas risinājuma ieviešana 
prasa algoritma un programmas 
izveidi.  
Problēma tiek formulēta veidā, kas 
atbilst skolēnu vajadzībām un, 
kuras saturs atbilst viņu interesēm 
un ir izaicinājums, piemēram, 
spēles, sacensības u.c. 
Lai atrisinātu problēmu, 
nepieciešams tā izmantot 
tehnoloģiju, lai domāšanas process 
vairs nav apgrūtinošs, bet gan 
kļūst vienkāršāks un efektīvāks. 
Mēs izmantojam tehnoloģijas, lai 
mācītos – mācītos caur algoritma 
(programmas) veidošanu.  

Galvenais posms 
1. Skolēnu darbību vadīšana, kas 

mērķēta uz uzdevuma 
atrisināšanu, veidojot algoritmu, 
uz problēmas (uzdevuma) 
risināšanu vērstu darbību 
secību1; 

2. Risinājuma atrašana/izpēte; 
3. Atrisinājuma izveide.  
 

1. Problēmas sadalīšana 
mazākās daļās, lai to būtu 
vieglāk atrisināt; 

2. Līdzīgu, jau pastāvošu 
modeļu meklēšana. Ja 
uzdevums (problēma) ir 
atrisināma ar projekta 
metodi vai skolēnu grupās, 
var ieteikt arī pienākumu 
(darba apjoma) pārdali 
grupās; 

3. Nonākšana pie risinājuma 
radošā ceļā2; 

4. Modeļu un simulāciju izveide, 
kā arī vienkāršošana.  

1. “Sarežģītās spēles” idejas 
ieviešana3.  

2. Laika noteikšana skolēnam4. 

Noslēdzošais posms 
1. Risinājuma prezentēšana, 

diskutēšana par tā pareizību.  
2. Testēšana, dažādu datu kopumu 

pārbaude dažādās situācijās. 
3. Iespējamās algoritma 

(programmas) korekcijas 
(uzlabojumi)  

Optimālu risinājumu meklēšana, 
testēšana, piemērota risinājuma 
atrašana un kļūdu analīze.  

Nav panākumu bez neveiksmēm. 
Neatkarīga izpēte, radošums 
uzdevumu izpildē, dažādu 
risinājumu izvērtēšana kļūdas ļauj 
labāk izprast parādības, problēmas 
vai uzdevuma sakni.  

Avots: autora izstrādāts 

                                                 
1 Šeit jāuzsver, ka skolotāja darbam jābūt koncentrētam uz skolēnu darbību vadīšanu tikai tādās situācijās, kad viņu 
domu gājiens aiziet nepareizajā virzienā. Jāpatur prātā, ka skolēnu domāšanas procesam nedrīkstētu likt mākslīgus 
ierobežojumus. Skolotājam jāiejaucas tikai tad, kad skolēnu darbības un domas neatbilst iegūtajām zināšanām. Tomēr, 
skolotāja iejaukšanās ne vienmēr ir nepieciešama, ja skolēna pamatojumi ir nepareizi nepilnīgo zināšanu dēļ 
(risinājuma izstrādes process joprojām attiecas uz tiem, kas vēl mācās, piemēram, informācijas trūkuma gadījumā). 
Gadījumos, kad zināšanas sniedzas tālu ārpus mācību programmas robežām, skolotājam vajadzētu iejaukties, lai 
papildinātu informāciju. Kad skolēni paši nevar atrast stratēģiju kādas problēmas risināšanai, jo tiem trūkst zināšanu 
kādā no jomām, tie var no jauna atgriezties problēmas risinājuma meklēšanas sākuma pozīcijā. Šeit nevar novilkt 
sadalošo līniju. Skolotājs, kas pazīst savus skolēnus un viņu prasmes, prot sadalīt problēmu mazākās daļās, ļaujot 
skolēniem viegli atrast risinājumu. Šādā situācijā ir ieteicama jau pastāvošu, līdzīgu modeļu meklēšana. 
2 Tas ir vissvarīgākais brīdis lielākoties tāpēc, ka risinājuma (algoritma) radīšanas procesā skolēns efektīvi apgūst 
zināšanas (kombinējot informāciju ar kontekstu un pieredzi). 
3 Ja problēma tiek formulēta apmierinot skolēnu vajadzības, tā nebūs garlaicīga. Nereti skolēni ir nesekmīgi tāpēc, ka 
mācību saturs viņiem šķiet pārāk sarežģīts, bet tā pasniegšanas veids – garlaicīgs. Pūles, kas pieliktas aizraujoša darba 
paveikšanai, nav nogurdinošas, bet gan jautras. Ceļš uz mērķi kļūst daudz aizraujošāks par pašu mērķa sasniegšanu. 
4 Ļauj tiem nonākt pie risinājuma pašiem. Risinājuma atrašanas prasa laiku, bieži vien daudz pūļu, problēmas izpēti un 
daudzu jomu apzināšanu. 



Augstāk aprakstītie elementi dod iespēju formulēt problēmas un uzdevumus, kuros, lai 

rastu nepieciešamo risinājumu, jāizmanto arī dažādas prasmes un idejas. Šāda pieeja 

attīsta domāšanu un   palīdz loģisko saikņu veidošanas procesos. 

Algoritmu un programmēšanas (datordomāšanas) izmantošana ir svarīgs un aizraujošs 

papildinājums skolas priekšmetiem. Pieeja, kas ietver sevī problēmas sadalīšanu 

(algoritmu izveide, procedūru noteikšana apakš-problēmām) ved uz risinājumu, kas 

balstās uz iegūtajām zināšanām. Tā ļauj atpazīt modeļus, noteikt līdzības un atšķirības, 

attīstīt spēju paredzēt risinājumu. No otras puses, vispārinājumi, kurus izmantojam, 

veidojot algoritmus (programmas), ļauj iemācīties un pielīdzināt vispārīgus principus un 

apgalvojumus. 

Algoritmiskā domāšana ir nevis spēja izpildīt algoritmu, bet gan spēja analizēt problēmu 

vai uzdevumu, lai radītu risinājumu, kuru raksturo kā soļu kopumu, kas veicina dziļāku 

izpratni par problēmu. Algoritma radīšana ir mācīšanās veids. Tas palīdz atklāt un 

izprast dažādas matemātikas un citu zinātņu jomas. 

Zināšanas, kas iegūtas algoritmiska risinājuma (programmas) izstrādes laikā, parasti ir 

dziļākas un noturīgākas. Mācīšanās citu mērķus sasniegšanas (piemēram, programmas 

radīšanas) laikā ir daudz efektīvāka. 

Vēl jo vairāk, K. Mikulski (2017) raksta, ka “šodienas radošuma valoda ir 

programmēšana, kas dod iespējas bērniem un jauniešiem piekļūt IT produktiem un 

realizēt pozitīvu darbību, kas sekmēs nākotnes karjeru. Programmēšana māca jaunus 

cilvēkus loģiski domāt, risināt problēmas un - vissvarīgākais – strādāt grupās”. 

T. Kopczyński (2016) arī uzskata, ka “moderna skolotāja loma ir sagatavot skolēnus 

galveno iemaņu iegūšanai un šo iemaņu attīstīšanai, kas ļaus pilnvērtīgi funkcionēt 

nākotnes sabiedrībā. Programmēšana palīdz atpazīt un izprast daudzas interesantas un 

svarīgas dažādu zinātņu jomas, kuras skolēns varētu apgūt skolas izglītības laikā. 

Jauno tehnoloģiju izmantošana skolās nav pašmērķis. Digitalizācijai ir jāatbalsta 

mācīšanās un mācīšanas process, kurā skolēns nav tikai dalībnieks, bet arī veidotājs un 

svarīga procesa sastāvdaļa. Tas ļauj personalizēt izglītības procesu un sagatavoties 

izglītības resursu neatkarīgai lietošanai, kā arī ilgākā laikā sagatavot pieaugušo dzīvei, 

kurā arī būs nepieciešams pastāvīgi attīstīt zināšanas, prasmes un iemaņas, iegūt 

profesijai atbilstošu izglītību vai to mainīt. Tādējādi, tas, ko vēlamies iemācīt skolēniem, 

nav pati programmēšana, bet gan iemaņas, ko tā pieprasa, piemēram, loģisko domāšanu 

un problēmsituāciju risināšanu. Ikvienam nav obligāti jākļūst par nākotnes IT speciālistu 

vai programmētāju, bet nepieciešams attīstīt domāšanas ieradumus, kas nodrošina 

pilnvērtīgu funkcionēšanu mūsdienu pasaulē.” 

Algoritmikas un programmēšanas pielietojumam var nošķirt vairākas jomas:  

 kā elements, kas atbalsta zināšanu ieguvi gadījumos, kad iepriekš zināms, ka 

zināšanas un prasmes ir algoritmiskas; 



 kā aktivitāte, kas atbalsta jauna satura un koncepciju ieviešanu, kurā algoritmiskā 

un datordomāšana ir tikai daļa no rīkiem; 

 kā aktivitāte, kuras laikā students pielietoto iegūtās zināšanās dažādu problēmu 

risināšanai, ieskaitot arī netipiskās problēmas, kā arī iegūst jaunas zināšanas un 

prasmes. 

Ir vērts arī pievērst uzmanību pavisam atšķirīgam programmēšanas pielietojuma 

sadalījumam:  

 rīks skaitļošanas uzdevumu risināšanai;  

 rīks kontroluzdevumu (simulāciju, realitātes modeļu) risināšanai.  

Praktiskais ievads datordomāšanā, algoritmos un programmēšanā visbiežāk izraisa 

bailes un šaubas tieši tāpēc, ka ar IT jomu nesaistītie skolotāji ne vienmēr nespēj 

identificēt tās iespējas, kuras tiek aprakstītas esošajā informatīvajā materiālā. Bieži vien 

ir jāatrisina virkne izaicinājumu, lai iemācītos atpazīt tos priekšmetus, kuros var 

pielietot algoritmiku un programmēšanu.  

Jāpatur prātā arī tas, ka jāpastāv ciešai sadarbībai starp IT un „ne-IT” skolotājiem, jo 

daudzi jautājumi tieši saistīties ar IT jomas problēmām. No otras puses, IT skolotājam 

jāsaprot, ka algoritmu un programmēšanas izmantošana citos priekšmetos demonstrēs 

skolēniem to, ka digitālā pasaule nav pilnībā atrauta no citām disciplīnām, un to, ka 

informāciju tehnoloģijas ir mums visapkārt. 

Pirmās algoritmiskās problēmas, ar kurām skolēns sastapsies ar IT nesaistītos 

priekšmetos, no sākuma šķitīs sarežģītas. Konstrukcionisma pieņēmumu izprašana 

nenotiks automātiski. Sākumā skolotājam ir jāizvēlas ļoti vienkāršas problēmas un 

jāatbalsta skolēni, lai tie iegūtu pieredzi un iemācītos dažus modeļus, lai varētu labāk 

izprast programmēšanas un algoritmu būtību citos priekšmetos.  

3.4 Praktiski uzdevumi algoritmikas un programmēšanas pielietošanai  

Dažos piemēros mēs parādīsim, kā algoritmika un programmēšana var tikt pielietota 

praksē, mācot ar IT nesaistītus priekšmetus.  

PIEMĒRS 15  

Uzraksti programmu, kas atbilst sekojošiem pieņēmumiem: 

Ekrāna centrā atrodas punkts. Ekrāna augšējā labajā stūrī programma iezīmē 

ģeometrisku figūru (trijstūri, četrstūri). Spēlētāja uzdevums ir uzzīmēt šo figūru ekrāna 

apakšējā kreisajā stūrī tā, lai, pagriežot ekrānu par 180 grādiem, uzzīmētā figūra atbilstu 

pirmatnējai figūrai pēc iespējas precīzāk.  

                                                 
5 Visi piemēri ir sagatavoti, balstoties uz “Kodowanie z matą” [‘Kodēšana ar paklāju’],  Kolarz un Tulczykont, 
2018. 



 

Pēc problēmas sadalīšanas mēs iegūstam apakš-problēmu kopu, kas saistās ar grafisko 

daļu. Šīs apakš-problēmas neradīs grūtības (piemēram, “Scratch” programmā tās ir viegli 

atrisināt ). 

No neformālās mācīšanās viedokļa, mūs interesēs matemātiskā apakš-problēma – atrast 

figūras virsotņu koordinātas pēc tās rotēšanas taisnā leņķī. Šo problēmu var izmantot 

matemātiķis, skaidrojot aksiālo un centrālo simetriju koncepcijas (rotācija taisnā leņķī ir 

punkta simetrija).  

Matemātiskā apakš-problēma var tikt sadalīta arī tālāk, līdz aktivitāšu kopums ir 

pietiekami vienkāršs un saprotams, lai skolēns to varētu izpildīt. Mēs pieņemam, ka 

skolēns vēl nezina par simetrijas koncepciju. 

Tagad mēs izskatīsim sekojošu problēmu – kā izveidot attēlu, kas ir pirmatnējā attēla 

spoguļattēls? Papildus uzdevums tiks atvieglots, “pagarinot” plakni, lai varētu darboties 

ar atsevišķiem pikseļiem un analizēt četru pikseļu izvietojumu. Tas ir izšķirošs moments 

skolēna darbībā, jo mūsu novērojumi tiks veikti modelējot realitāti vienkāršotā veidā. 

Iedomājieties, ka vienā plaknē mums ir četri elementi un spoguļu redzamās malas sakrīt 

ar labajiem stūriem. 

Plakne sastāv no atsevišķiem pikseļiem – to novietojums var būt noteikts ar koordinātu 

instrumentiem (tradicionāli, horizontālā ass X un vertikālā ass Y). Spoguļu malu platums 

sakrīt ar viena pikseļa dimensiju. Attēlā platās, melnās līnijas ir spoguļu malas. Sarkanā 

figūra, ar kuru eksperimentēsim, sastāv no četriem pikseļiem. 

Vispirms apskatīsim spoguļattēla attiecību pret horizontālo līniju.  
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Skolēni viegli varēs viegli izvietot attēlu, kas veidosies no sarkanās figūras atspulga. 
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Tagad jāatrod līdzības un algoritmiskā veidā jāpieraksta sarkanās figūras pārveide 

spoguļattēlā (zilā figūra). Analīzei izmantosim tabulu, kurā pirmās divas līnijas saturēs 

sarkanās figūras pikseļu koordinātas: 

X Y X Y X Y 
2 2     
3 2     
3 3     
3 4     

Pēc sarkanās figūras spoguļattēla izkārtošanas, skolēniem jāiekļauj tabulā arī zilo 

elementu koordinātas. Tad tos jāmēģina analizēt, meklējot likumsakarības, lai 

algoritmiski pierakstītu arī pārmaiņu soļus (spoguļa atspīdumu). 

X Y X Y X Y 
2 2 2 8   
3 2 3 8   
3 3 3 7   
3 4 3 6   

 

Izvēlies elementu 

Atstāj izvēlētā elementa X koordinātas nemainīgas 

Izrēķini Y koordinātas sekojoši:  

Yzils = (Ymala – Ysarkans) + Ymala = 2 × Ymala - Ysarkans 

Ja paliek vēl kāds elements, atgriezties pie 1.soļa) 

Paeksperimentēsim ar “spoguli”, kura mala izvietota vertikāli. Mūs interesēs tā pati 

iepriekšējā darbībā izmantotā figūra. 

Skolēniem ir jāizprot, ka tagad viņi rīkosies analoģiski, tikai ar koordinātu Y. Viņiem jau 

ir gatavs algoritms, kurā tikai jāaizvieto Y ar X. 

Izvēlies elementu 

Atstāj izvēlētā elementa Y koordinātas nemainīgas 



Izrēķini Y koordinātas sekojoši:  

Xzaļš = (Xmala - Xzils) +Xmala= 2 × Xmala- Xzils 

Ja paliek vēl kāds elements, atgriezies pie 1.soļa  

Skolēniem ir jāizprot dotais algoritms, vispirms aizpildot tabulu ar koordinātām, un tad, 

atbilstoši “zaļajām” koordinātām, jāizkārto elementi plaknē. 

X Y X Y X Y 
2 2 2 8 8 8 
3 2 3 8 7 8 
3 3 3 7 7 7 
3 4 3 6 7 6 
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Laiks risinājuma analīzei un testēšanai.  

Kāda ir sarkanā elementa vērtība, kas atvasināta no vienādojuma (Ymala - Ysarkans) 

atrisināšanas, kad elementa attālums no spoguļa malas tiek izteikts pikseļos? Vai ir 

iespējams arī bezgalīgi palielināt izšķirtspēju, nomainot to pret Kartēziešu sistēmu, kurā 

pikseļa lielums ir bezgalīgi niecīgs (reāls skaitlis)? 

Spoguļattēls ir aksiāla simetrija, kuras īpašības studentiem ir jāatklāj. Divu aksiālu 

simetriju konstrukcija ar savstarpēji perpendikulārām asīm nav nekas cits, kā centrālā 

simetrija – pagriešana taisnā leņķī.  

Šī vingrinājuma ideja ir likt skolēniem pašiem izpētīt likumsakarības, un tikai tad 

secināt, ka viņu “atklājumi” ir jau definēti. 

PIEMĒRS 2 

Vienādojums ir sekojošs:  

a = b/c  

Ir nepieciešams izrēķināt c. 



Skolēnu var iepazīstināt ar metodi, kuru bieži sauc par “maģisko trijstūri”, un tās 

vienādojuma mainīgos pieraksta sekojoši: 

 

 

 

 

 

Aizsedzot nezināmo vērtību, mēs iegūstam pārveidotu formulu. Skolēns viegli apgūs šo 

metodi pat bez skolotāja palīdzības, sameklējot nepieciešamo informāciju internetā. Šī 

metode var tikt pierakstīta algoritma formā. Apskatīsim, kāds būs šādas darbības efekts: 

skolēns saņems informāciju (instrukcijas) formulas pārveidošanai, taču šāds process vēl 

nav saistīts ar zināšanu iegūšanu. Informācija, kas nosaka, kā to izdarīt, attieksies tikai 

uz sākotnējo formulu, un nekādā gadījumā uz citām pārveidotām funkcijām. Skolēns 

viegli pārveidos formulu, jo tā nav nedz sarežģīta, nedz atbilst netipiskai situācijai. 

Izanalizēsim formulas pārveidošanu citam piemēram:  

a = bc + d 

Pirms mēģināt atrisināt problēmu, skolēnam jāatceras sekojoši noteikumi: 

1) iespējams pievienot (atņemt) abās vienādojuma pusēs; 

2) abas vienādojuma puses var tikt sareizinātas (izdalītas) ar jebkuru vērtību 

(dalīšanas gadījumā jāizvairās no dalīšanas ar nulli). 

Solis A.1.: Ja sadalīsim problēmu, vienādojums tiks vienkāršots:  

a = x + d  

Mūsu ievades dati ir augstāk minētā formula. Izvades datu formula ir: x=?  

Solis A.2.: Izmantojot abus aprakstītos noteikumus, ko iespējams izdarīt, lai vērtība x 

„pazustu” no vienādojuma labās puses un „parādītos”  kreisajā pusē?  

Ir nepieciešams atņemt x vērtību no abām vienādojuma pusēm:  

a – x = x + d - x 

kā rezultātā iegūsim:  

a – x = d 

Solis A.3.: Vienādojuma kreisajā pusē a vērtība nav nepieciešama. Kā varētu likt tai 

“pazust”? Tam būtu jāizmanto Solī A.1. aprakstīto metodi (tas ir piemērs formulas un 

līdzību meklēšanai) un jāatņem a no abām vienādojuma pusēm: 

a – x – a = d - a 

c 

a b 



kā rezultātā iegūsim: 

(– x) = d - a 

Solis A.4.: Kā no x vērtības „noņemt” mīnusa zīmi?  

Ir nepieciešams reizināt (-x) ar (-1), atceroties, ka ar (-1) jāreizina abas vienādojuma 

puses: 

(-x) × (- 1) = (d - a) × (- 1) 

Rezultātā iegūsim: 

x = (-d) + a [i.e.: x = d – a] 

Solis A.5.: Izanalizēsim darbības soļus (soļi A.2. līdz A.4.) aktivitāšu optimizēšanai. 

Saliksim kopā sākotnējās  A.1. un A.2. formulas pa soļiem:  

a = x + d 

a - x = d 

Solis A.6.: Jāsecina, ka pārvietojot izteiksim no vienas puses uz otru, pretējās puses 

vērtība mainās.  

Pēc aktivitāšu optimizēšanas iespējams radīt algoritmu.  

Solis B.1.: Ievades dati – vienādojuma forma:  

a = x + d 

Izvades dati – vienādojuma forma: 

x = ? 

Solis B.2.: Pārvieto x uz kreiso pusi, mainot tā vērtību uz pretējo: 

a - x = d 

Solis B.3.: Pārvieto a uz labo pusi, mainot tā vērtību uz pretējo:  

(-x) = d - a 

Solis B.4.: Sareizini abas puses ar (-1): 

(-x) × (- 1) = (d - a) × (- 1) 

kur rezultāts būs: 

x = a – d  

Soļus no B.1. līdz B.4. (algoritms) var nosaukt par “PĀRVEIDO (x,a,d)”. Šajā posmā 

esam definējuši procedūru, kuru izmantot turpmāk. 

Atgriezīsimies pie mūsu uzdevuma, kurā jāizveido algoritms formulas pārveidošanai: 

a = b/c + d 

Tāpat kā iepriekšminētajā apakš-problēmā, jāveic tie paši soļi, pārrunājot katru no tiem 

ar skolēniem, izveidojot algoritma beigu formu: 



 

20.attēls. Izveidojot algoritma beigu formu. 

Avots: autora izstrādāts 

nezināmais 

atrodi d 
aizvieto b/c ar y 

PĀRVEIDO  
(d, c, y) 

 

aizvieto y ar b/c 

atrodi c 

sareizini abas 

puses ar c 

izdali abas puses  

ar a 

Aizvieto b/c  

ar y 

PĀRVEIDO 

(y, a, d) 

aizvieto y  

ar b/c 

Sareizini abas 

puses ar c 

 
Pārveidotais 

vienādojums 

(formula) 

 

BEIGAS 

SĀKUMS 



Ņemiet vērā, ka aprakstītais risinājums ir pareizs, bet to ir iespējams arī optimizēt un 

izpētīt koncepciju dziļāk. Uzmanīgs lasītājs noteikti būs pievērsis uzmanību tam, ka 

vienādojuma pārveidošanas laikā:  

a = x + d 

Vispirms var pārvietot d uz kreiso pusi, iegūstot:  

a – d = x 

un tad uzrakstīt vienādojumu formā: 

x = a - d 

Pievēršot tam uzmanību, iespējams izspriest, ka, ja “a – d = x”, tad “x = a - d”. Šos 

vienādojumus var arī sadalīt kā:   

Solis C.1.:  

(-x) = -(a - d) 

Solis C.2.: Mēs reizinām abas puses ar (-1), lai iegūtu: 

x = a - d 

Augstāk minētais piemērs parāda, ka problēmu, kura šķiet vienkārša  skolotājam, 

dažkārt ir vērts izanalizēt dziļāk. Algoritmiskas risinājuma pieejas rada telpu diskusijai 

un ir piemērotas tēmas izpratnes veidošanai. Risinājuma testēšana un mēģinājumi to 

optimizēt kļūst par svarīgu elementu, kas sekmē attiecīgu cēloņsakarību veidošanos, 

radot arī vispārinājumus un vienkāršojumus. Formulas un metodes veidojas  pareizi, jo 

to mācīšanās saistās ar to pilnīgu  izpratni. 

PIEMĒRS 3 

Uzdevums skolēniem 

Izveido spēli, kurā spēlētājs, izrēķinot nepieciešamo bumbas kustības ātrumu 

(horizontālā virzienā), trāpīs ar to grozā. Bumbas kustībām jāatbilst realitātei. 

Šis uzdevums ir formulēts ļoti vispārināti un tam ir daudz iespējamo risinājumu. Šo 

uzdevumu var veikt grupās. Skolēniem ir jādod laiks, lai apdomātu un izstrādātu 

darbības stratēģiju. Ieteicams, lai skolēni pieraksta dažādās idejas, kas rodas diskusiju 

rezultātā. 



 

Ja nepieciešams, skolotājam jādod norādes par to, kādi fizikas likumi ir jāpiemēro 

uzdevuma atrisināšanai. 

Pieņemsim, ka pēc rūpīgas rezultātu analīzes, skolēni ir izvēlējušies sekojošo variantu: 

Kreisajā ekrāna pusē novietota bumba, kas novietota brīvi izvēlētā augstumā (Y 

koordināta). Otrā ekrāna pusē atrodas brīvi izvēlētā augstumā novietots grozs. Spēlētājs, 

kurš var izvēlēties bumbas ātrumu, mēģina iemest to grozā. Šajā situācijā ir jāparedz arī 

zemes pievilkšanās spēku, kas ietekmē bumbas kustību – to jāattēlo atbilstoši bumbas 

kustībām reālajā dzīvē. Jebkāda veida berzes pretestību savukārt var neņemt vērā. 

 

Šeit jāpievērš uzmanību ievades datiem, kā arī izvadei: 

• ievades dati – bumbas sākuma novietojums (Y koordināta) un groza novietojums; 

 

virsma elementi 

ātrums 

vērtība 

bumba

  

grozs 

izkārtojums 

bumba kreisajā pusē 

bumba labajā pusē  
spēlētāja nolikta 

nejauši 

kā uzzīmēt? 

tikai grozs 

grozs un bumba 

vektors bulta 

tastatūra 

pele 

kontrole 

pārvieto pa kreisi, pa labi 

atlaišana 

tastatūra 

peles poga 

ātrums 

atlaišana 

ATSTARPES poga 

IEVADES poga 

vērtība no tastatūras 

regulējams ar bultām 

bumbas kustības 

formulas 

regulāra taisnvirziena 

regulāra paātrināta 

V=s/t 

s=V*t 

t=s/V 

a=(dV)/t 

s=(1/2)*a*t*t 

kustība 

kustība 

SPĒLE 



• izvades dati – bumbas beigu novietojums, pieļaujot, ka programma noslēgs 

operāciju, kad bumba būs: 

o „izkritusi no ekrāna”; 

o iekritusi grozā (atbilstoši plānam, tai jāpieskaras groza labajai malai); 

o pieskārusies grozam, bet neiekritusi tajā (atbilstoši plānam, tā pieskarsies 

kreisajai groza malai). 

Problēmas sadalīšana 

Skolēniem būtu jāpārdomā un jādefinē apakš-problēmas. Nodalot vienkāršās un, no 

mācību priekšmeta viedokļa, nesvarīgas apakš-problēmas kā bumbas grafiskā uzbūve, 

grozs, kustības vektora bulta vai kontroles veids, īpaša uzmanība ir jāvelta bumbas 

kustībai (tās trajektorijai). Ar iespējamo skolotāja palīdzību un vadību, skolēni nonāks 

pie secinājuma, ka bumbas kustība sastāvēs no horizontālām un vertikālām kustībām. 

Skolotājs var sasniegt vēlamo efektu, uzdodot uzvedinošos jautājumus, kā piemēram: 

Pirmais skolotāja jautājums 

Pamēģināsim vienkāršot problēmu, iedomājoties bumbas kustību uz plakanas virsmas. 

Pieņemot, ka bumbai sākumā ir kāds spēlētāja noteikts ātrums, un neapskatot berzes 

pretestību, kā varētu izskatīties bumbas kustība? 

Paredzamā skolēnu atbilde: taisna lineāra kustība. 

Otrais skolotāja jautājums 

Ja šādu kustību vajadzētu attēlot animācijas formā, kā tā norisinātos?  

Paredzamā skolēnu atbilde:  kā secīgu kustības fāžu attēlojums īsos laika intervālos. 

Trešais skolotāja jautājumu kopums 

Vai mēs varētu izrēķināt bumbas izvietojumu, ja mēs ievadītu  noteiktu laiku? Kā 

turpmākās bumbas kustības būtu iespējams uzzīmēt uz papīra? Kas ir nepieciešams, lai 

to izrēķinātu? Kā izskatītos algoritms, kas uz ekrāna ik pa laikam novietotu bumbu 

apzīmējošo objektu un pārvietotu to taisni lineāri? Kā izskatītos vienkārša programmas 

izpilde kā algoritms? Kādu vienādojumu jāizmanto šim mērķim? 

Paredzamā skolēnu atbilde: taisni lineāras kustības ceļa vienādojumi izskatītos sekojoši: 

s = V × t, vai arī uz X ass: x = V × t. Tādējādi, algoritms, kā arī programmas piemērs 

“Scratch” programmā būtu sekojošs:  

1) Ievadi V 

2) t = 0 

3) x = V × t 

4) Novieto objektu pozīcijā x 

5) Palielini t par 1  

6) Atkārto no soļa 3) 

 



 

Ceturtais skolotāja jautājumu kopums 

Kas jādara, lai bumba vienmēr virzītos no kreisās ekrāna puses? Kas jādara, lai bumba 

vienmēr virzītos uz labo ekrāna pusi? 

Paredzamā skolēnu atbilde: algoritmam un programmai jābūt sekojošai: 

1) Novieto objektu pozīcijā x = -200, y = 0 

2) Ievadi V 

3) t = 0 

4) x = -200 + V × t 

5) Novieto objektu pozīcijā x 

6) Palielini t par 1  

7) Atkārto no soļa 4) līdz x ir lielāks pa 200 

 

 

Piektais skolotāja jautājumu kopums 

Tagad novirzīsimies no problēmas ar bumbas horizontālu virzību un apskatīsim citu 

jomu. Kas izraisa bumbas virzīšanos lejup? Kas tas ir par kustības veidu? Vai mēs zinām 

vienādojumu, kas apraksta šo kustību? Vai horizontālas kustības ņemšana vērā būtu 



noderīga? Vai vertikāla kustību animācija (lejupkrišana) norisināsies līdzīgā veidā? 

Kādas ir iespējamās atšķirības? Kā izskatītos šāds algoritms un programma? 

Paredzamā skolēnu atbilde: algoritms un programma izskatītos sekojoši:  

1) Novieto objektu pozīcijā x = 0, y = 150 

2) t = 0 

3) y = 150 – 0,5 × 9.81 × t2 

4) Novieto objektu pozīcijā y 

5) Palielini t par 1  

6) Atkārto no soļa 3) līdz y ir mazāks par 150 

 

 

Vienīgais, kas paliek nepaveiks, ir eksperimentēšana ar doto algoritmu gala versijas 

radīšanai: 

1) Novieto objektu pozīcijā x = -200, y = 150 

2) Ievadi V 

3) t = 0 

4) x = -200 + V × t 

5) y = 150 – 0.5 × 9.81 × t2 

6) Novieto objektu pozīcijā x, y 

7) Palielini t par 1  

8) Atkārto no soļa 4) līdz y nav mazāks par 150 vai x nav lielāks par 200 

Šis piemērs raksturo  konstrukcionisma idejas un matemātiskās domāšanas iespējas. 

Problēmu formulē ļoti vispārinātā veidā, kura veicina radošās domāšanas prasmju 

attīstīšanu, kuras savukārt nepieciešamas dažāda veida problēmu risināšanai. Meklējot 

kādas problēmas risinājumu, mēs cenšamies noteikt ievades datus (sākuma statusu) un 

izvades datus (beigu statusu, sasniedzamo mērķi). Līdz ar to, mēs nosakām arī 

iespējamos ierobežojumus. Runājot „datora valodā”, mēs definējam arī ievades un 

izvades parametrus, kā arī robežnosacījumus (limitus). Problēmu mēs sadalām apakš-

problēmās, bet, meklējot risinājumus, mēs izmantojam modeļus un veicam izvēles. 

Risinājums savukārt ir soļu uzskaitījums (algoritms, programma) un tas, iekļaujot arī 

apakšproblēmu risinājumus, tiek testēts un uzlabots. Mēs ieviešam “sarežģītās spēles” 

ideju, cerot, ka programmēšanas problēma skolēniem šķitīs saistošāka par ierastu 

uzdevumu pildīšanu, kad pats uzdevums bieži vien šķiet ir atrauts no realitātes un 

garlaicīgs. Patiesībā, mēs radam fizisku parādības simulāciju, mācoties kā mācīties, jo  



pat vienkāršu jautājumu risināšana pieprasa iedziļināšanos tematikā un analīzi, kā arī 

palīdz izprast parādību. Sākumā  var likties, ka augstāk minētie algoritmi neietver 

daudzus aspektus, kuri varētu parādīties programmas izveides un testēšanas gaitā. 

Kādam var likties, ka problēma ir ierobežota un koncentrējas uz vienādojumu 

pielietošanu. Tādēļ uzmanība ir jāpievērš vairākiem aspektiem, kas var parādīties dotās 

programmas testēšanas laikā. Algoritma izveides stadijā mēs neko neminējām par 

vienībām, tomēr, testēšanas procesā skolēns var nonākt pie secinājuma, ka kaut kas nav 

kārtībā. Solis, kurā mainām laiku par 1 vienību, dod labi uzskatāmu rezultātu 

horizontālās kustības gadījumā, tad, kad vertikālās kustības gadījumā izrādās, ka 

rezultāta sasniegšanas laiks ir par īsu, tāpēc laika starpība ir pārāk liela. Tas dod lielisku 

iespēju apspriest arī vienību nozīmi, mērogu un laika vienību izvēli, kas nozīmē t = 1. 

Tā arī ir lieliska iespēja iepazīstināt skolēnus ar datora simulācijām, uzsverot to, ka 

vairākums simulāciju mainīgās vērtības tiek apskatītas laikā, kas “neskrien” 

nepārtraukti, bet gan ir sadalīšanas objekts. Papildus, studenti iegūst vērtīgu pieredzi, 

kas saistīta ar programmēšanas prasmju apguvi. Vērts pieminēt arī to, ka mēs veidojam 

zināšanas skolēnam konkrētā jomā, kuras līdz šim nav bijušas. Šajā piemērā skolēni, 

pirms programmas izpildes, nav jābūt informētiem par to, ka kustība koordinātu sistēmā 

var tikt sadalīta komponentēs. Zinot likumsakarības, kas saistītas ar horizontālo un 

vertikālo kustību, skolēni var eksperimentēt, kombinējot abus algoritmus, tādējādi 

izprotot to, kā kustība pa jebkuru trajektoriju varētu tikt aprakstīta kā kustība 

koordinātu sistēmā.  

Pareizā risinājuma atrašana iekļauj daudz kļūdu. Arī šķietami pareizs algoritms vai 

programma var nedot sagaidāmo rezultātu, kas savukārt liek pētīt problēmu padziļināti. 

Skolēniem ir jādod laiks eksperimentēšanai, bet, nonākot strupceļā, jāprot pareizi dot 

norādes un uzvedinošos jautājumu (Walat, 2007b). 

Skolēns, rakstot simulāciju programmas, bez šaubām papildina savas zināšanas par 

sarežģītu jautājumu būtību. Šai aktivitātei ir liela nozīme zināšanu personalizēšanā. 

Piedevām, meklējot risinājumus interesantām matemātiskām, kā arī citu jomu 

problēmām, iespējams daudz efektīvāk apgūt arī programmēšanu. 

Algoritmiskās domāšanas, datordomāšanas un programmēšanas izmantošana 

matemātikas un citu priekšmetu mācīšanā dod iespēju iegūt zināšanas efektīvāk un 

iemācīties kā mācīties. Ir svarīgi, ka šāda strādāšana ar skolēnu dod iespēju pielietot no 

izglītības viedokļa piemērotus problēmu risināšanas veidus (Kopczyński, 2016). 

Apkopjot mācīšanās pieeju, ir jāuzsver galvenie tās punkti: 

1. Tā ir eksperimentāla pieeja (Mēģinājumu un kļūdu metode, kas ietver hipotēzi un 

risinājumu analīzi) – iemāca procesuālās sekas, kā arī veido “cēloņu un seku” 

pieredzi; 

2. Izveide un formulēšana – ietver formas atlases elementus, risinājumam 

nepieciešamo lietu un metožu izvērtēšanu, kā arī pats par sevi ir nosprausto 

mērķu aktīvas sasniegšanas process; 



3. Labošana (mācīšanās no kļūdām) – tā bieži aizņem vairāk laika, nekā paša 

algoritma vai programmas radīšana, bet ir svarīga zināšanu padziļināšanai. Tā 

pieprasa sākotnējā stāvokļa noteikšanu, kļūdu (pārpratumu, zināšanu trūkuma) 

noteikšanu, cēloņu atrašanu, kļūdu labošanas pūliņus, kā arī pārbaudi pēc kļūdu 

novēršanas; 

4. Sekas – tās nes svarīgu neatlaidības elementu, kas nepieciešams algoritma 

(programmas) kļūdu meklēšanai un novēršanai. Sekas palīdz sistematizēt 

zināšanas un veidot nepieciešamos ieradumus. 

5. Sadarbība – attīsta spēju strādāt grupās, veicina skolēnu mācīšanos vienam no 

otra, sekmē sarežģītāku uzdevumu efektīvu izpildi un ir darba neatņemama 

sastāvdaļa.  

Algoritmu un programmēšanas izmantošana izglītībā ir efektīvs mācīšanas un zināšanu 

apguves veids. Tā ir atbilde mūsdienu izglītības prasībām skolā, kurai jāatbilst 

modernajām paradigmām un izglītības stratēģijām. Tā ir starpdisciplionāras mācīšanās 

neatņemama sastāvdaļa, kas jaunietim ļaus efektīvi funkcionēt digitālajā pasaulē.  
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