
JAVA programmēšanas kursi 

Kursu mērķis 

Iemācīt kursu dalībniekus profesionāli izstrādāt Java programmnodrošinājumu, izmantojot, 

izmantojot teorētiskus un praktiskus aspektus.  

 Teorija  

Tehnoloģijas, freimvorki (angļu val. framework — karkass, struktūra) un instrumenti, ko 

mūsdienās izmanto programmnodrošinājumu izstrādē (Java, Java SE, Java EE, Version 

Control, JUnit, Hibernate, Spring, Juice, Vaadin, Java Web Container, Java Application 

Container). 

 Prakse 

Java tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde, komandas darbs, pāru programmēšana, 

refaktoringa (angļu valodā – refactoring) un iteratīvās pieejas izmantošana. 

 Pamata kursā „Java programmēšana” ietilpst sekojoši kursi: 

 Java 1 – Ievads Java programmēšanā 

 Java 2 - Agile tīmekļa izstrāde 

 Java 3 - Java SE Professional 

Kursu dalībnieki, kas būs sekmīgi izpildījuši uzdevumus, saņems TSI IT akadēmijas sertifikātus 

 

****** 

Programma JAVA 1 -  ievads Java programmēšanā 

Ievadkurss tiem, kuri tikai sāk apgūt Java programmēšanu. Iespēja praktizēties algoritmu un 

objektorientētu risinājumu realizācijā, kā arī iemācīties izstrādāt vienkāršākās Java tīmekļa 

lietojumprogrammas.  

Plānotais kursa apjoms – 48 akadēmiskās stundas, kuru laikā notiek teorētiskās un praktiskās 

nodarbības klātienē. Kurss ietver arī vairākus nopietnus patstāvīgi veicamus uzdevumus. 

Pēc kursa pabeigšanas to dalībnieks spēs rakstīt objektorientētas programmas un vienkāršas Java 

lietojumprogrammas, kā arī varēs turpināt apgūt Java programmēšanu nākamajos līmeņos.  

 

Svarīgi! Kurss sniedz pietiekami daudz materiālu, lai to dalībnieks spētu patstāvīgi sagatavoties 

un nokārtot oficiālo „Oracle Certified Associate, JavaSE 6” eksāmenu 



 

Kursa programma: 

1. Proceduālās programmēšanas pamati. Mainīgie. Izteiksmes. Operatori. 

2. Bloki. Programmas izpildes plūsmas vadība. 

3. Darbs ar tekstu un binārajiem failiem. Izņēmumu apstrāde. 

4. Ievads objektorientētā programmēšanā. Klases. Objekti. Atmiņas modelis.  

5. Objektorientācijas pamati: iekapsulēšana, mantošana, polimorfisms. 

6. Checked/unchecked izņēmumi. Kolekcijas. 

7. Tīra koda principi. Refaktorings. 

8. Ievads Vaadin un pirmā Java tīmekļa lietojumprogramma. 

 

****** 

Programmēšanas kursi JAVA 2 – Agile tīmekļa izstrāde 

Kurss ieteicams visiem, kuri pabeiguši Java 1, kā arī C++ un C# programmētājiem 

 

Šis līmenis kursu dalībniekam paver iespēju iegūt praktiskas iemaņas tīmekļa risinājumu izstrādei 

Java valodā, izmantojot agile-izstrādi, mūsdienīgas tehnoloģijas un datubāzes. 

Nodarbību laikā dalībnieku grupa (3-4 cilvēki) izstrādā daudzslāņu tīmekļa lietojumprogrammu ar 

datubāzi, izmantojot tādas mūsdienīgas tehnoloģijas kā Spring Framework, Hibernate, JPA, Vaadin, 

Servlet API un citas. Kursu papildina praktiskas grupas nodarbības, izmantojot Agile praksi (pāru 

programmēšana, koda versiju pārvalde, daily standup un retrospektīvas). 

Kursa apjoms - 48 akadēmiskās stundas. No kursa dalībniekiem tiks sagaidīts arī aktīvs patstāvīgais 

darbs.  

Pabeidzot šo kursu, klausītājs spēs pārliecinoši veidot vienkāršas tīmekļa lietojumprogrammas Java 

valodā un iegūs priekšstatu par komandu, kuras izstrādā programmnodrošinājumu, darbu.  

Kursa programma: 

1. Tīmekļa izstrāde Java programmēšanas valodā – Servlet API tīmekļa risinājumi. HTTP. Java 

Web Server.  HTMP lapu izstrāde, izmantojot servletus. Lietotāja sesija. Filtri un notikumu 

klausītāji Java tīmekļa lietojumprogrammā.    

2. JSP (Java Server Pages) tehnoloģija HTML lapu veidošanai.   

3. Sava MVC ietvara izveide, izmantojot Servlet API un JSP. Mūsdienu ietvaru, ko izmanto 

tīmekļa lietojumprogrammu izveidē (Spring MVC, GWT, Wicket, Vaadin, Play u.t.t.) uzbūve 

un darbības principi.  

4. Tālākas biznesa loģikas un datu piekļuves līmeņa izpētes platformas sagatavošana. 



5. Java lietojumprogrammas integrācija ar relācijām un datu bāzēm. JDBC API un ORM 

freimvorku pamati. 

6. ORM freimvorku izveide. (ORM – Object Relationship Mapping). Hibernate piemērs. 

7. Tīmekļa lietojumprogrammu arhitektūras pamati. Java Enterprise Edition (Java EE) 

platformā esošo tehnoloģiju apskats. Fundamentālā izstrādes modeļa Inversion of Control 

(IoC) apguve. Spring Framework piemērs. 

 

****** 

Programma Java 3 - Java SE Professional 

Kurss ieteicams visiem, kuri pabeiguši Java 2, kā arī programmētājiem, kas strādā ar Java, C++ и C#  

 

Java platformas pamats ir Java SE (Standard Edition). Java SE ietver pamata bibliotēkas, ko savā 

darbā izmanto Java programmētāji,  JRE – Java Runtime Environment, Java kompilatoru, kā arī 

JVM – Java Virtual Machine. Java programmētājam jābūt padziļinātām zināšanām par Java SE. 

Kurss detalizēti aptver Java SE (Standard Edition) un dažus Java EE (Enterprise Edition) aspektus, 

tajā skaitā servletus, vairākdzīslošanu, darbu ar tīklu, XML izmantošanu, parametrizētās klases, darbu 

ar datu bāzēm, automātisko testēšanu, projektēšanas šablonus, sistēmu izstrādes tehnoloģijas un 

projektēšanu.  

Pabeidzot šo kursu, to dalībnieks pārliecinoši pārvaldīs Java SE, varēs patstāvīgi sagatavoties un 

nokārtot oficiālo „Oracle Certified Associate, Java Standard Edition 6 Programmer Certified 

Professional” eksāmenu. 

Kursa apjoms – 48 akadēmiskās stundas. Kursā paredzētas 10 nodarbības un apmēram 20 

mājasdarbu, tādēļ kursu dalībniekiem jārēķinās ar nopietnu patstāvīgo darbu.  

Kursa programma: 

1. Iekšējās klases. 

2. Izņēmumi. Faili. Plūsmas. Serializācija. 

3. Uzskaitījumi. Kolekcijas. Ģenerikas. Anotācijas. 

4. Vairākdzīslošana. Atmiņas modelis.  

5. Reģistri. Profilēšana. Atkļūdošana. 

6. Pielaide datu bāzei.  JDBC API. 

7. Objektrelāciju kartēšana. Hibernate un JPA. 

8. Dependency Injection. Inversion of Control Containers. 

9. Aspektu orientēta programmēšana. Automātiskās artefaktu vākšanas sistēmas.  

10. Test Driven Development (TDD). 

11. Dizaina modeļi. Refaktorings. 

12. JUnit and Mock Objects. 



 

Pasniedzēji: 

Kursus vada savas jomas profesionāļi, JavaGuru.lv pasniedzēji – Viktors Savoņins un Aleksejs 

Truhans. 

Kursa nosaukums TSI studentiem  Visiem citiem  Juridiskām personām 

Java 150.00 €  200.00 €  250.00 €  

 

REĢISTRĀCIJA KURSIEM IR OBLIGĀTA! 

REĢISTRĀCIJA 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pIy5QvlJR8-z-EvRdl0uu6iu247LvoKcePE3n0hfTek/viewform

