
APSTIPRINU 

Priekuļu tehnikuma  

direktors  I.Kupčs 

2017.gada 19.jūnijs 

Grafiks individuālajam darbam ar audzēkņiem jūnijā  
Skolotājs Kabinets Konsultācijas 

laiks 

Mācību priekšmets 

Amatniece Līga 131. pēc vienošanās lauksaimniecības pamati 

Ansone Olita bibliotēka pēc vienošanās sabiedr. un cilvēka drošība, lietišķo attiec. psiholoģija 

Bambe Maija vec.korp.211. 27.06 no 9.00-13.00 

 

ekonomika, preču un pakalpojumu serviss, 

tirdzniecības pakalpojumi 

Banka Līga sporta daļā 26.06 no 11.35-15.15 sports 

Beperščaite Gunta māc.daļā pēc vienošanās vadības pamati, reklāma ekotūrismā 

Bražena Jadviga 315. 27.06. no 15.25 krievu valoda, profesionālā krievu valoda. 

Buča Minjona 143. pēc vienošanās darbs tūr.inf.centrā, ekofilosofijas pamati 

Dedumets Aivars 131. 27.06. no 15.25 

 

aut.elektroiekārtas un el.vad.sistēmas, datortehnoloģiju 

izmantošana, metināšanas pam., metināšana, 

elektroteh.un elektronikas pamati 

Dubova Zanda 410. 26.06  no 9.00-12.00 loģika, biroja lietotnes, informātika 

Dzelme Inesis māc.darbn. 26.06 un 27.06   praktiskā apmācība būvniecībā 

Dzudzilo Edvīns sporta daļā 26.06  no 13.40 sports 

Freimane Dzintra 306. 26.06  no 8.15-11.30  

no 15.30 

matemātika 

Grīnberga Gunta 130. pēc vienošanās psiholoģija 

Krutova Dace vec.korp. 304. 26.06 pēc vienošanās 

27.06 no 13.50-15.15 

būvmat., apdares darbu tehn., būvdarbu tehn., darba 

norm.un tāmēšanas pam., būvdarbu organizācija.  

Lācis Jānis 137. pēc vienošanās satiksmes noteikumi, traktortehnikas vad. 

sagatavošana 

Laiviņa Solvita vec.korp.208. 28.06 

no 9.00-11.00 

ekonomika, tirgzinības, komercdarbība, likumdošana 

uzņēmējdarbība ēdin.serv., darba un komercties., 

tiesību pamati 

Lapsa Aivars atslēdzn.darbn. 26.06-29.06 

pēc vienošanās 

mērījumi, rem. pamati, šasijas un agregāti, 

metālapstrāde 

Lībiete Malda 217. 26.06-29.06  

pēc vienošanās 

latviešu valoda, literatūra 

Ļubinskis Aleksandrs 418. pēc vienošanās datoru  uzbūve 

Merkurjevs Vladimirs vec.korp.308. pēc vienošanās sabiedrības un cilvēka drošība 

Olengovičs Jānis  sporta daļā pēc vienošanās ekotūrisma objekti/maršruti, sports 

Ozolante Liāna vec.korp.212. 28.06 

no 9.00- 13.00 

ekonomika, grāmatvedība,raž.ekonomika,  

raž. organizācija un vadība 

Pērkone Vaida 304. 27.06  no 10.00-14.00 matemātika 

Punculis Pēteris 006. pēc vienošanās automobiļu uzbūve, spēkratu uzbūve 

Rampāns Andrejs 410. pēc vienošanās interneta resursu izmantošana 

Rozentāle Gunta 221. pēc vienošanās ekonomiskā ģeogrāfija 

Simkeviča Inese 413. 28.06 no 9.00-13.00 

29.06. no 11.00-13.00 

program. pamati, datorlietošanas pamati, datu bāzes, 

datormācība, biroja lietotnes, informātika, 

likumdošana 

Stīpniece Dace vec.korp.307. 27.06  no 9.00-11.00 

 

ēd.gat.tehnoloģija, ēd.uzņ.darba org, liet.attiec.psiho, 

uzskait.,kalkulācija, uzt. higiēna, sanitārija, darb. org.,  

Sudraba Līga  215. 27.06. no13.50 – 16.00 latviešu valoda un literatūra 

Šops Agris 021. pēc vienošanās pneimo un hidro sistēmas, aut uzbūves pamati 

Udrovska Inese 419 26.06  no 9.00-12.00 datorgraf.,informātika, IT pam., perifērijas ierīces 

Veipāne Lelde vec.korp.307. pēc vienošanās krāsu mācība, stilu mācība 

Zundāne Gaļina 309. 26.06. un 27.06  
no 14.00-16.00 

krievu valoda 

Ar skolotājiem, kuri nav minēti sarakstā, iepriekš sazināties par konsultāciju laikiem. 

Sastādīja J.Lieleicēna 


