
INFORMĀCIJA  VIRCAVAS VIDUSSKOLAS PLATONES FILIĀLES  
VECĀKIEM 2020./2021.mācību gadā 

KONTAKTINFORMĀCIJA ADMINISTRĀCIJA                                                          ATBALSTA SPECIĀLISTI 

Adrese- Jelgavas iela 2, 
Vircavas pagasts, Jelgavas 
novads, LV 3020 
skolas mājas lapa- 
www.vircavasvidusskola.lv 
e-pasts- 
vircavasvsk@jelgavasnovads.lv 
tālruņi- 63086045, 27234145 
Platones filiāles (1.-9.kl. un 
pirmsskola) adrese- Skolas iela 
4, Platones pagasts, Jelgavas 
novads;  
E-pasts 
platonesfiliale@jelgavasnovads.lv 

tālrunis - 63086586 
 

Direktore Eva Fišere 
tālr.- 29486038 
e-pasts- eva.fisere@jelgavasnovads.lv  
Pieņemšanas laiki: otrdienās 8.00- 10.00, 
trešdienās 16.00-18.00 
Platones filiālē ceturtdienās 8.00-10.00 
Direktores vietniece: 
Valda Dzene, tālr. 26675726,  
e-pasts- valda.dzene@jelgavasnovads.lv 
Evija Ragovska, tālr. 29426211,  
e-pasts- evija.ragovska@jelgavasnovads.lv  
Pirmsskolas metodiķe Evija Rubīna,  
tālr. 27637842,  e-pasts- 
evija.rubina@jelgavasnovads.lv 
 

Sociālā pedagoģe Tatjana 
Pavlovska, tālr.26166763,  
pogodka@inbox.lv  
Logopēde Liene Balode,  
tālr. 26829752, e-pasts b-
liene@inbox.lv 
Medmāsa Kristīne Lagzdiņa 
tālr. 28206075 
Speciālais pedagogs  
Zenta Solodka  
Karjeras konsultante Kristīne 
Ozolniece, tālr.28374939 
ozolniecek@gmail.com  

PIRMSSKOLA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS STUNDU SĀKUMA LAIKI 

Pirmsskolas grupa atvērta no 
7.00-19.00 
No 15.00 – 19.00 darbojas 
pirmsskolas dežūrgrupa. 
 
Brokastis – 8.30 
Pusdienas : 
12.05 (Pēcīši) 
12.30 (Kāpēcīši) 
Launags – 15.30 
 

 Pirmsskolas izglītības programma 
(kods 01011111) 

 Speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības (kods 01015611) 

 Pamatizglītības programma (kods 
2101111)  

 Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 21015611) 

 Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma 
(kods 31011011) 
 

Skola atvērta no plkst. 7.30 
1.stunda 8.20-9.00 
2.stunda 9.15-9.55 
3.stunda 10.05-10.45 
4.stunda 10.55-11.35 
Pusdienas 11.35-12.05 
(11.35 – 5.-9.kl., 11.50 – 1.-4.kl.) 
5.stunda 12.05-12.45 
6.stunda 12.55-13.35 
7.stunda 13.45-14.25 
8.stunda 14.40-15.15 
Autobuss mājup 15.20 

ĀRPUSSTUNDU NODARBĪBAS ĒDINĀŠANAS ORGANIZĀCIJA 

 Vokālais ansamblis 5.-9.kl. 

 Novada skolēnu kora “Asni “ 
grupa 

 Koris – 1.-4.kl. 

 Ansamblis – 1.-9.kl. 

 Vides izglītības pulciņš 4.-9.kl. 

 Vizuālā un lietišķā māksla 5.-
9.kl. 

 Rokdarbi – 1.-5.kl. 

 Robotika 3.kl., 5.kl. 

 Sporta aktivitātes 1.-9.kl. 

 Biodejas – 1.-2.kl. 

 Džimba – 1.-4.kl. 

 Peldētapmācība – 3.kl. 

 Angļu val. pirmsskolai (5-6 gad.) 

 Volejbola treniņi  

 Jaunsargi 4.-9.kl. 
Visi nodarbību laiki būs publicēti e-
klasē 
 

Ēdināšanas pakalpojumu skolā 
un filiālēs nodrošina SIA 
"Ēdiens.lv"  
1.-4.klašu skolēniem pusdienas 
finansē valsts un pašvaldība. 
5.-9.klašu skolēniem ir iespēja 
izmantot kompleksās 
pusdienas, kuru cena vecākiem 
ir 1,20 EUR dienā (6 EUR 
nedēļā), pārējās izmaksas (0,50 
EUR dienā jeb 2,50 EUR nedēļā) 
finansē pašvaldība. 
Piesardzības apsvērumu dēļ 
lūdzam 5.-12.klašu vecākiem 
veikt maksājumus par 
pusdienām ar pārskaitījumu, 
norādot skolu, klasi, uzvārdu un 
periodu, par kuru maksājat. 
 

 Maksājums jāveic līdz iepriekšējās 

nedēļas piektdienai un par to jāinformē 

ēdnīcas darbinieki (maksājuma foto), 

tālrunis 26866134 (pavāre Iveta) 

 Rekvizīti maksājumam: 
SIA „Ēdiens.lv” 
Reģ. Nr. 50103858271 
banka: AS SEB Banka 
SWIFT kods: UNLALV2X 
konts: LV92UNLA0050022736965  
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IZMAIŅAS SKOLAS DOKUMENTOS PAR IKDIENAS UN SVĒTKU APĢĒRBU 

(pieejami mājas lapā un e-klasē) 
•Kārtība, kādā tiek nodrošinātas 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas prasības Vircavas 
vidusskolā 
•Mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtībā- grozījumi saistībā ar formatīvo 
vērtēšanu visās klasēs apguves līmeņos 
(S- sācis apgūt, T- turpina apgūt, A-
apguvis, P- apguvis padziļināti) 

Vircavas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi paredz atrašanos skolā 
lietišķā, ikdienas mācību darbam atbilstošā apģērbā un iekštelpu apavos, 
sporta apģērbs un apavi atbilstoši sezonai paredzēti tikai sporta 
nodarbībām. 
Svētku apģērbs lietišķā stilā (zēniem tumšas auduma bikses, gaišs krekls, 
kurpes, meitenēm- tumši svārki vai bikses, balta vai gaiša blūze, atbilstoši 
apavi) Valsts un skolas svētku reizēs- Zinību dienā, Skolotāju dienā, 
18.novembra, 4.maija pasākumos u.c. svinīgos notikumos. 
 

 VECĀKIEM 

Vircavas vidusskolas Skolas padome nodrošina sadarbību starp skolu, vecākiem, sabiedrību. 
Skolas padome ierosina uzlabojumus skolas darba pamatjomās, kas attiecas uz mācību, audzināšanas un saimniecisko 
darbību, izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam, kā arī iesniedz priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām. 
Skolas padomes sastāvā ir vecāku pārstāvis no katras klases un katras pirmsskolas grupas, Vircavas un Platones pagasta 
pārvalžu vadītāji, 2 skolēnu pašpārvaldes pārstāvji un 2 skolotāji. 
Skolas padomes priekšsēdētāja Linda Zalāne, tālr.29754448, liepalinda@gmail.com 
priekšsēdētāja vietniece Tatjana Zāģere, tālr.28802933, t.zagere@inbox.lv 

SKOLAS DALĪBA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS PROJEKTOS 

«Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai» 

Projekta mērķis ir uzlabot izglītojamo 
kompetences un mācību sasniegumus. 
Šajā mācību gadā skolā tiks nodrošinātas 
papildus nodarbības datorikā, robotikā, 
peldētapmācībā un angļu valodā, būs 
iespēja apmeklēt ārpusskolas jauno ķīmiķu, 
fiziķu un 3D tehnoloģiju nodarbības. Pie 
mums viesosies 3D Planetārijs, būs iespēja 
praktiski darboties Animācijas darbnīcās un 
Zinātkāres nodarbībās, apmeklēt Ķīmijas un 
dabas izpētes laboratoriju un saņemt 
atbalstu no pedagogu palīgiem mācību 
procesā sākumskolā. 

„Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”  

Šī projekta ietvaros skolā darbojas 
pedagogs- karjeras konsultants, tiek 
nodrošinātas karjeras stundas klasēs 
un individuālas konsultācijas, dalība 
novada un valsts karjeras 
pasākumos, organizētas tikšanās ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem skolā 
un mācību vizītes uz izglītības 
iestādēm un ražošanas 
uzņēmumiem. 

“Skolas piens un auglis” 
Programmas mērķis ir bērnu vidū 
veicināt veselīgu ēšanas un uztura 
paradumu veidošanos. Tās ietvaros  
pirmsskolēniem un 1.-9.klašu 
skolēniem tiek izsniegti gan augļi, 
gan piena produkts "Rasēns" bez 
maksas trīs reizes mācību nedēļā (no 
oktobra līdz februārim). 

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” jeb 

PUMPURS 
Projekta mērķis ir mazināt to jauniešu 
skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un 
neiegūst izglītību  
Sadarbībā ar pašvaldību izstrādājam 
individuālos plānus 5.-12.klašu skolēniem 
un nodrošināsim gan konsultatīvo atbalstu 
(mācību priekšmetos, ar klases audzinātāju, 
psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu) gan 
ekonomisko atbalstu (pusdienu apmaksai).  

„Slimību profilakse un veselības 
veicināšana Jelgavas novadā» 

 
Visām novada skolām šis projekts 
nodrošina peldētapmācību un 
dažādas praktiskas un teorētiskas 
aktivitātes.  
Šajā gadā plānotas nodarbības par 
veselīgu uzturu, mobingu, par 
atkarību mazināšanu  no viedierīcēm 
un kaitīgām vielām. 
 

“Latvijas skolas soma” 
Šis projekts ir lielākā valsts simtgades 
dāvana ikvienam Latvijas skolēnam, 
tā ietvaros tiks nodrošināta iespēja 
izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas 
kultūras un dabas vērtības, iepazīt 
dažādos laikos Latvijā radītās 
inovācijas un veiksmes stāstus. 
Piedāvājums ir ļoti plašs un 
daudzveidīgs, tāpat kā iepriekšējā 
gadā plānosim daudzveidīgas 
aktivitātes visiem skolēniem 
atbilstoši projektā paredzētajam 
finansējumam. 
 

Jelgavas novada pašvaldība ir abonējusi mācību platformu Soma.lv, un, pieslēdzoties ar E-klases pasi, visiem skolēniem, 

viņu vecākiem un skolotājiem ir iespēja izmantot izglītības uzņēmuma Lielvārds digitālos mācību materiālus. 
Soma.lv vienuviet ir apvienotas ne tikai tradicionālās mācību grāmatas, rokasgrāmatas, uzdevumu krājumi, mācību video, 
darba lapas un metodiskie līdzekļi, bet arī inovatīvās Viedgrāmatas, mācību video un pašpārbaudes testi, lai skolēns varētu 
sekot līdzi savam progresam. 
Lai piekļūtu saturam, var izmantot jebkuru iekārtu, nepieciešams tikai interneta savienojums. Somas.lv lietotājiem ir pieeja 
vienlaicīgi visiem materiāliem no pirmsskolas līdz 12. klasei, kas ļauj ātri un ērti atgriezties uz iepriekšējā gada tēmām, vai 
tieši pretēji – apgūt jau nākamā gada tēmas. 

 


