
                          

 
 

1 
Biedrība APECEF 

ŽILA VERNA RĪGAS FRANČU SKOLA 
Patversmes iela 20, Rīga, LV-1005 |  Tel. : +371 29 14 17 91 |   

www.ecolejulesverne.lv 

Biedrība "APECEF" 
ŽILA VERNA RĪGAS FRANČU SKOLA 

 
Finanšu noteikumi Nr.1 

 
Noteikumi par Izglītības iestādē noteiktajām maksām un izdevumiem 

 
Rīgā, 2022. gada 17. maijā 
 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

 
1. ŽilaVerna Rīgas Franču skola, Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3912802830 (turpmāk – 

Izglītības iestāde), ir biedrības "APECEF", reģ.Nr. 40008120468 (turpmāk – Biedrība), dibināta 
Izglītības iestāde. Biedrības biedri (dibinātāji) ir Izglītojamā viens no Likumiskajiem pārstāvjiem. 
Saskaņā ar Starptautisko skolu likumu Izglītības iestādes dibinātāji nodrošina tās finansējumu.  

2. Noteikumi nosaka maksas, kas jāmaksā Likumiskajam pārstāvim, lai nodrošinātu Izlītības 
iestādes darbības finansēšanu, kā arī šo maksu maksāšanas kārtību.  

3. Parakstot līgumu par Izglītojamā apmācību Izglītības iestādē (turpmāk – Līgums), Likumiskais 
pārstāvis apņemas ievērot un pildīt šos noteikumus. 

4. Visi noteikumos minētie maksājumi uzrādīti bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja izmaiņas 
likumdošanā to pieprasa, sniegtajiem pakalpojumiem var tikt piemērots pievienotās vērtības 
nodoklis likumā noteiktajā kārtībā.  

5. Noteikumi ir pastāvīgi pieejami Izlītības iestādes administrācijas telpās, kā arī publiskoti Izglītības 
iestādes mājas lapā (www.ecolejulesverne.lv). 

 
2. Reģistrācijas maksa 

 
6. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums maksāt reģistrācijas maksu apmērā, kas noteikts šo 

noteikumu pielikumā. Reģistrācijas maksu maksā par katru mācību gadu par ģimeni, izņemot 
pirmreizējās reģistrācijas maksu, kuru maksā par katru bērnu, Likumiskajam pārstāvim pirmo 
reizi kļūstot par Biedrības biedru vai kļūstot par Biedrības biedru atkārtoti, ja pēc izstāšanās no 
Biedrības ir pagājis vairāk kā gads 

7. Reģistrācijas maksu nosaka un apstiprina atbilstoši Biedrības Statūtiem1. Reģistrācijas maksu 
maksā vienreiz gadā pirms attiecīgā mācību gada, ievērojot Līguma noteikumus, un tā 
maksājama par konkrēto mācību gadu. Likumiskajam pārstāvim noslēdzot Līgumu mācību gada 
vidū, reģistrācijas maksu par attiecīgo nepilno mācību gadu maksā pilnā apmērā. 

8. Reģistrācijas maksa netiek samazināta vai atmaksāta. Ja reģistrācijas maksa ir samaksāta, bet 
Izglītojamais/ie neuzsāk apmācību plānotajā apmācību uzsākšanas laikā, reģistrācijas maksa 
netiek samazināta vai atmaksāta, kā arī netiek pārcelta (attiecināta) uz nākamo mācību gadu. 

9. Īpašos gadījumos Biedrības valde var lemt par Reģistrācijas maksas samazināšanu, pārcelšanu 
vai atmaksu. 

 
1 Reģistrācijas maksas apmēru iesaka Biedrības valde, balstoties uz priekšrocību izmaksām, un apstiprina 
atbilstoši Biedrības statūtiem.  
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10. Ja Likumiskais pārstāvis ir Izglītības iestādes darbinieks, saskaņā ar Biedrības Biedru sapulces 
2013.gada 25.aprīļa lēmumu reģistrācijas maksai piemēro 45% atlaidi. Likumiskajam pārstāvim 
izbeidzot darba attiecības ar Izglītības iestādi, Likumiskais pārstāvis maksā visas maksas pilnā 
apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikumu (45% atlaide netiek piemērota), sākot ar nākamo 
mēnesi pēc darba attiecību ar Izglītības iestādi izbeigšanas. 

 
3. Mēneša (mācību) maksa  

 
11. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums maksāt mācību maksu apmērā, kas noteikts šo 

noteikumu pielikumā. Mācību maksa ir mēneša maksa par katru mācību gada mācību mēnesi 
(no septembra līdz jūnijam ieskaitot) un katru ģimenes Izglītojamo.  

12. Mācību maksa noteikta un maksājama par katru mēnesi un par katru vienas ģimenes 
Izglītojamo neatkarīgi no tā, cik mācību dienu ir attiecīgajā mēnesī, mācību procesa norises 
formas (klātienē vai attālināti) un no tā, kāds ir Izglītojamā/o mācību apmeklējums (neatkarīgi 
no iemesla). Izglītojamā/o prombūtnes gadījumā neatkarīgi no iemesla mācību maksa netiek 
samazināta, un Likumiskajam pārstāvim ir pienākums to samaksāt pilnā apmērā neatkarīgi no 
stundu/dienu skaita, kad Izglītojamais/ie faktiski piedalījies mācībās (klātienē vai attālināti).  

13. Mācību maksas apmēru, t.sk. ar atlaidēm, ja tādas piemērojamas, nosaka un apstiprina 
atbilstoši Biedrības Statūtiem2. 

14. Ja Izglītības iestādē izglītojas vairāki Izglītojamie no vienas ģimenes, mācību maksai otram un 
nākamajiem vienas ģimenes Izglītojamiem tiek piemērota atlaide. Mācību maksai var tikt 
piemērota atlaide arī, ja Likumiskais pārstāvis to veic priekšsamaksas veidā par mācību trimestri 
vai pusi mācību gada, par to iepriekš paziņojot Izglītības iestādei atbilstoši Izglītības iestādē 
noteiktajai procedūrai.  

15. Ja Likumiskais pārstāvis ir Izglītības iestādes darbinieks, saskaņā ar Biedrības Biedru sapulces 
2013.gada 25.aprīļa lēmumu mācību maksai piemēro 45% atlaidi. Likumiskajam pārstāvim 
izbeidzot darba attiecības ar Izglītības iestādi, Likumiskais pārstāvis maksā visas maksas pilnā 
apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikumu (45% atlaide netiek piemērota), sākot ar nākamo 
mēnesi pēc darba attiecību ar Izglītības iestādi izbeigšanas. 

16. Mācību maksas samaksas nosacījumi: 
16.1. Likumiskais pārstāvis maksā mācību maksu par katru mācību gada mēnesi no septembra 

līdz jūnijam, ieskaitot. Mācību maksa nav jāmaksā par jūliju un augustu (vasaras 
brīvlaiks), izņemot, ja tiek mainīts attiecīgā mācību gada kalendārs (šādā gadījumā 
Biedrība informē Likumisko pārstāvi par pārmaiņām attiecībā uz mācību maksas 
samaksu);  

16.2. Ja Izglītojamais/ie izmanto bērnu uzturēšanās vai nometņu pakalpojumu brīvlaikos, t.sk. 
vasaras brīvlaikā, Likumiskais pārstāvis maksā maksu atbilstoši iepriekš izziņotajām 
maksām un rēķinā noteiktajā termiņā;  

16.3. Likumiskais pārstāvis mācību maksas samaksu veic katru mēnesi. Likumiskais pārstāvis 
mācību maksas samaksu var veikt priekšsamaksas veidā par mācību trimestri vai pusi 
mācību gada, par to maksājot samazinātu mācību maksu (atlaide), kas norādīta šo 
noteikumu pielikumā. Ja Likumiskais pārstāvis kavē mācību maksas samaksas termiņus, 

 
2 Mācību maksas apmēru iesaka Biedrības valde, balstoties uz priekšrocību izmaksām, un apstiprina atbilstoši 
Biedrības statūtiem. 
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mācību maksas atlaide netiek piemērota, bet tā vietā Likumiskais pārstāvis maksā 
mēneša mācību maksu pilnā tās apmērā; 

16.4. Likumiskā pārstāvja izvēlētā mācību maksas samaksas regularitāte (katru mēnesi vai 
priekšsamaksas veidā par trimestri vai pusgadu) tiek norādīta Līgumā. Ja mācību gada 
laikā Likumiskais pārstāvis vēlas mainīt mācību maksas samaksas regularitāti, Likumiskais 
pārstāvis par to informē Izglītības iestādi, un puses rakstveidā noformē Līguma izmaiņas 
jaunā redakcijā.  

17. Ja tiek piešķirts pašvaldības un/vai valsts atbalsts (līdzfinansējums) par Izglītojamā/o 
uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē, mācību maksa tiek samazināta pašvaldības un/vai 
valsts saņemtā atbalsta (līdzfinansējuma) apmērā. Citos gadījumos mācību maksu samazina, ja 
šāds maksas samazināšanas pienākums ir tieši noteikts ārējā normatīvā aktā vai Izglītības 
iestādei uzlikts līgumā ar atbalsta (līdzfinansējuma) piešķīrēju. 

 
4. Maksa (izdevumi) par mācību materiāliem 
 
18. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums segt izdevumus par mācību materiāliem izglītības procesa 

nodrošināšanai3 saskaņā ar  šo noteikumu pielikumā noteikto. Šos izdevumus Likumiskais 
pārstāvis maksā par katru Izglītojamo.  

19. Šos izdevumus Likumiskais pārstāvis maksā vienā maksājumā pirms katra mācību gada 
uzsākšanas saskaņā ar izrakstīto rēķinu, bet ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam. 

20. Iegādātie mācību materiāli paliek Izglītības iestādes rīcībā, un tos izmanto izglītības procesa 
nodrošināšanai.  

 
5. Izdevumi par ēdināšanu 

 
21. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums segt izdevumus par katra Izglītojamā ēdināšanu4, kas 

sastāv no fiksētās un mainīgās daļas un ko maksā katrā nākamajā mēnesī par iepriekšējo mēnesi: 
21.1. fiksētās daļas izdevumu apmērs – 25 EUR mēnesī, ko maksā pilnā apmērā neatkarīgi no 

Izglītības iestādes apmeklējuma. Izglītojamā/o prombūtnes gadījumā neatkarīgi no 
iemesla šis fiksētās daļas apmērs netiek samazināts, un Likumiskajam pārstāvim tas ir 
jāmaksā pilnā apmērā neatkarīgi no stundu/dienu skaita, kad Izglītojamais/ie faktiski 
apmeklējis/-uši Izglītības iestādi;   

21.2. mainīgās daļas izdevumu apmērs – summa dienā, ņemot vērā faktisko dienu skaitu 
attiecīgajā mēnesī, kad Izglītojamais/-ie apmeklējis/ -uši Izglītības iestādi. Šis izdevumu 
apmērs par dienu nav dalāms. Šos izdevumus aprēķina, saskaitot Izglītojamā/o Izglītības 
iestādes apmeklējuma dienas iepriekšējā mēnesī un reizinot ar šajā apakšpunktā 
noteikto apmēru. 2 

21.3. 2022./2023. mācību gadam mainīgās daļas izdevumu apmērs ir noteikts sekojoši: 
21.3.1. Formula A (brokastis, pusdienas, launags)  - 6,00 EUR/dienā    
21.3.2. Formula B (brokastis, pusdienas)                 -  5,00 EUR/dienā    
21.3.3. Formula C* (pusdienas)                                  - 4,00 EUR/dienā    

 
3 Šādu maksu (izdevumu apmēru) nosaka Biedrības valde izglītības procesa nodrošināšanai, balstoties uz 

priekšrocību izmaksām.  
4 Ēdināšanas izdevumi tiek noteikti, balstoties uz priekšrocību izmaksām un ēdināšanas jomas piegādātāju 

noteiktajām izmaksām. Fiksētās daļas izdevumu apmēru nosaka Biedrības  valde. 
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*Formula C attiecināma tikai uz Liceja izglītojamiem (klases 2nde  – Terminale)  
22. Par izmaiņām izdevumu apmērā par ēdināšanu Likumiskais pārstāvis tiek informēts vismaz vienu 

mēnesi iepriekš. 
 
6. Maksa (izdevumi) par izglītības posma gala pārbaudījumu kārtošanu 

23. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums maksāt maksu (izdevumus) izglītības posma gala 
pārbaudījumu kārtošanu pamatizglītības posmam, vidējās izglītības starpposmam un  vidējās 
izglītības posmam5 atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam. 

 
7. Maksa par papildu mācību stundām un papildu pedagogu piesaisti 
 
24. Ja Izglītības iestāde konstatē nepieciešamību Izglītojamā/o apmācībā iesaistīt papildus 

pedagogu(s) un/vai noteikt papildu mācību stundas, tā informē Likumisko pārstāvi, sniedzot 
pamatojumu šādai nepieciešamībai, un puses vienojas par šādu papildus pakalpojumu un tā 
apmaksu, ievērojot šo noteikumu pielikumā noteikto.  

25. Ja Izglītojamais/ie nav sekmīgi apguvis Līgumā noteikto Programmu, Izglītības iestādei ir tiesības 
noteikt papildus mācību stundas nesekmīgās mācību vielas apguvei, ja nepieciešams, par to 
nosakot par to maksu, un Likumiskajam pārstāvim ir pienākums apmaksāt šādu maksu.  

 
8. Apdrošināšana 
 
26. Ja Likumiskais pārstāvis Izglītojamā/o civiltiesisko apdrošināšanu un apdrošināšanu pret 

nelaimes gadījumiem veic ar Izglītības iestādes starpniecību, Likumiskajam pārstāvim ir 
pienākums samaksāt šādas apdrošināšanas izdevumus atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, ko 
Izglītības iestāde paziņo Likumiskajam pārstāvim. 
 

9. Izdevumi par ekskursijām, pārgājieniem un izbraucieniem 
 
27. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums segt interešu izglītības pakalpojuma ietvaros organizēto 

ekskursiju, pārgājienu un izbraucienu izdevumus, tai skaitā transporta izdevumus atbilstoši 
Izglītības iestādes pirms attiecīgā notikuma paziņotajam izdevumu faktiskajam apmēram. Ja 
ekskursija, pārgājiens vai izbrauciens ir tieši un nesaraujami saistīts ar mācību  programmas 
obligātajām prasībām, Izdevumus sedz Izglītības iestāde. 

 
10. Maksa par interešu izglītības pakalpojumu 
 
28. Likumiskais pārstāvis maksā maksu par interešu izglītības pakalpojumu (izvēles pulciņiem)6, ja 

Izglītības iestāde tādu piedāvā, izziņojot maksas par interešu izglītības pakalpojumu apmēru, un 
Likumiskais pārstāvis piesaka Izglītojamā dalību tajā.  

 

 
5 Šādu maksu (izdevumu apmēru) nosaka Biedrības valde izglītības procesa nodrošināšanai, balstoties uz 

priekšrocību izmaksām. 
6 Šādas maksas apstiprina Biedrības valde, balstoties uz priekšrocību izmaksām. 
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11. Maksa par Izglītojamā/o uzturēšanos Izglītības iestādē vai dalību tās organizētajā dienas 
nometnē mācību brīvlaikā, ja tāda tiek piedāvāta 
 
29. Likumiskais pārstāvis maksā maksu par Izglītojamā uzturēšanos Izglītības iestādē vai dalību tās 

organizētajā dienas nometnē brīvlaikā7, ja Izglītības iestāde tādu piedāvā un Likumiskais 
pārstāvis piesaka Izglītojamā dalību tajā. Izglītības iestāde nosaka maksu par Izglītojamā/o 
uzturēšanos Izglītības iestādē vai dalību tās organizētajā dienas nometnē mācību brīvlaikā, ja 
tāda tiek piedāvāta, ievērojot šo noteikumu pielikumā noteikto.  

 
12. Maksa par Izglītojamā/o vēlo izņemšanu  
 
30. Ja Izglītojamais/ie tiek izņemts/-i no Izglītības iestādes pēc tās darba laika beigām, Likumiskajam 

pārstāvim ir pienākums pēc Izglītības iestādes pieprasījuma maksāt līgumsodu8 par katru reizi 
un par katru Izglītojamo, kas tiek izņemts pēc Izglītības iestādes darba laika beigām. Līgumsods 
tiek ietverts nākamā mēneša rēķinā. 

 
13. Maksu un izdevumu apmaksas kārtība un līgumsods 

 
31. Līdz katra mēneša 7. (septītajam) datumam uz Likumiskā pārstāvja norādīto e-pasta adresi 

Izglītības iestāde nosūta elektroniski sagatavotu rēķinu, kurā norādītas saskaņā ar šo Līgumu 
maksājamās maksas un izdevumi.  

32. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums apmaksāt rēķinu tajā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 
5 (piecu) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, veicot naudas pārskaitījumu uz rēķinā 
norādīto kontu. Uzskatāms, ka Likumiskais pārstāvis rēķinu ir saņēmis tā nosūtīšanas dienā, ja 
vien Likumiskais pārstāvis līdz attiecīgā mēneša beigām nepaziņo Izglītības iestādes 
administrācijai par rēķina nesaņemšanu. Rēķina samaksas diena ir diena, kad nauda tiek 
ieskaitīta rēķinā norādītajā kontā kredītiestādē. 

33. Ja izsniegtais rēķins ir kļūdains, Likumiskajam pārstāvim ir tiesības prasīt trūkumu novēršanu, 
sniedzot pamatojumu.  

34. Izglītības iestādei maksājamo maksu un izdevumu apmaksas nokavējuma gadījumā Izglītības 
iestāde Likumiskajam pārstāvim var piemērot līgumsodu 10% apmērā no laicīgi nesamaksātās 
summas.  

35. Par trešo personu sniegto pakalpojumu apmaksas nokavējumu Likumiskais pārstāvis maksā gan 
par sniegtajiem pakalpojumiem, gan attiecīgo pakalpojumu sniedzēju noteikto līgumsodu vai 
nokavējuma procentus.  

36. Ja Likumiskajam pārstāvim rodas būtiskas grūtības samaksāt Izglītības iestādei maksas un 
izdevumus, Likumiskajam pārstāvim ir pienākums savlaicīgi par to uzsākt dialogu ar Izglītības 
iestādi, lai vienotos par risinājumu (piem., īpaša samaksas grafika sastādīšana). 

 
 
Apstiprināti Biedrības valdes 2022.gada 17. maija sēdē 

 
7 Šādu maksu nosaka Biedrības valde, balstoties uz priekšrocību izmaksām. 
8 Šādu līgumsodu nosaka Biedrības valde. Šī līguma parakstīšanas brīdī līgumsods par vēlo izņemšanu pēc 

Izglītības iestādes darba laika beigām ir 15 EUR par katru Izglītojamo par katru vēlās izņemšanas reizi. 
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Biedrība APECEF 
Valdes priekšsēdētājs       Anta PRAŅĒVIČA   /paraksts/ 
 
SASKAŅOTS: 
Direktors       Gaëlle BARFETY   /signature/ 
 
2022. gada 24. maijā 
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Pielikums  

Maksas un izdevumi 2022./2023. mācību gadam  

Maksājums Summa 
Samaksas 

termiņi 
Piezīmes 

Reģistrācija mācību gadam 

1.gads - 1000 € 

1 reizi gadā, 

pirms 

mācību 

uzsākšanas 

(Atkārtotai 

reģistrācijai 

līdz 

31.05.2022) 

Pirmreizējās reģistrācijas maksa 

par 1 bērnu / par pirmo bērnu, ja 

tam pašam mācību gadam tiek 

reģistrēti vairāki vienas ģimenes 

bērni 

1.gads – 700 € 

Pirmreizējās reģistrācijas maksa 

par katru nākamo bērnu, ja tam 

pašam mācību gadam tiek 

reģistrēti vairāki vienas ģimenes 

bērni 

Sākot no 2.gada - 600 €  

Atkārtotās reģistrācijas maksa 

esošajām ģimenēm (maksa par 

visiem vienas ģimenes bērniem) 

 

FLE papildus nodarbības franču 

valodas līmeņa celšanai 
90 € 1x mēnesī 

Mēneša maksa par 

individuālajām nodarbībām, kas 

nepieciešamas saskaņā ar 

pedagogu ieteikumiem 
 

Izdevumi par mācību materiāliem 

izglītības procesa nodrošināšanai: 
 

1x gadā 

Maksa par mācību materiāliem 

(maksājams par katru bērnu): 

 

Maksājums veicams līdz 15.07. 

pirms mācību gada uzsākšanas 

Bērnudārzs (TPS-GS) 150 € 

Sākumskola (CP-CM2) 150 € 

Koledža ( 6-ème -3 -ème) 250 € 

Licejs (2 -nde – Terminale) 250 € 
 

Maksa par izglītības posma gala 

pārbaudījumu kārtošanu: 
 

1x  

Maksa par eksāmeniem: 

Pamatizglītības posmam (Examen 

DNB) 

Vidējās izglīt. starpposmam 

(Epreuves anticipées du 

Baccalauréat) 

Vidējās izgl. posmam 

(Baccalauréat) 

Pamatizglītības posmam, koledža 

(3 -ème) 
120 € 

Vidējās izglītības starpposmam 

(1ère) 
150 € 

Vidējās izglītības posmam, licejs 
300 € 
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(Terminale)  

 

Izdevumu par ēdināšanu mainīgā 

daļa 

Formula A (3 x dienā): 6,00 € 

Formula B (2 x dienā): 5,00 € 

Formula C (pusdienas): 4,00 

€  

1x mēnesī 

Maksa par dienu; Formula C 

pieejama tikai Licejam (2 nde – 

Terminale); Maksā par dienām, 

kad Izglītojamais/ie faktiski 

apmeklējis/uši Izglītības iestādi 
 

Izdevumu par ēdināšanu fiksētā 

daļa 
25,00 € 1x mēnesī 

Maksa par mēnesi par katru 

Izglītojamo 
 

Interešu izglītība – izvēles pulciņi 

Par papildus samaksu 

atbilstoši Izglītības iestādes 

izziņotajām maksām 

1x trimestrī 

Izvēles pulciņi atbilstoši Izglītības 

iestādes piedāvātajam (piem., 

angļu valoda, krievu valoda, 

māksla, mūzika, dejošana, sports, 

šahs, u.c.) 
     

Izglītojamo uzturēšanās skolā vai 

skolas organizētajā dienas 

nometnē mācību brīvlaikā, ja tāda 

tiek piedāvāta  

15 €  

Dienas maksa par bērnu 

uzturēšanos skolā vai dienas 

nometnē mācību gada brīvlaikos, 

izņemot vasaras brīvlaiku  

150 € 

 

Nedēļas maksa par bērnu 

uzturēšanos skolā vai dienas 

nometnē vasaras brīvlaikā 

(pirmsskolas vecumam, 2-6 gadi) 

 

Mācību maksa, ja tās samaksa tiek veikta vienu reizi mēnesī: 

Mācību maksa 2-6 gadi (TPS, PS, 

MS, GS, CP)9 

1.bērns - 711 € 

1x mēnesī 

Mācību maksa par izglītojamo  

(*bet ne mazāk par pašvaldības 

līdzfinansējuma apmēru)  

2.bērns - 650 € 

3.bērns - 400 € 

No 4.bērna - 310 € * 
 

Mācību maksa 7-14 gadi  

(CE1-3ème)10 

1.bērns - 541 € 

1x mēnesī Mācību maksa par izglītojamo 
2.bērns - 496 € 

3.bērns - 316 € 

No 4.bērna - 250 € 

Mācību maksa Liceja klasēm      

(2 nde – Terminale) 

1.bērns - 680 € 

1x mēnesī Mācību maksa par izglītojamo 
2.bērns - 620 € 

3.bērns - 430 € 

No 4.bērna - 330 € 
 

 
9 Apstiprinātas Biedru kopsapulcē 2021. gada 30. martā. 
10 Apstiprinātas Biedru kopsapulcē 2021. gada 30. martā. 
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Mācību maksa, ja tās samaksa tiek veikta vienu reizi trimestrī (2% atlaide): 

Mācību maksa 2-6 gadi (TPS, PS, 

MS, GS, CP)11 

1.bērns - 2323 € 1x trimestrī 

(septembrī, 

decembrī un 

martā) 

Mācību maksa par izglītojamo  
2.bērns - 2123 € 

3.bērna - 1307 € 

No 4.bērna - 1013 € 
 

Mācību maksa 7-14 gadi  

(CE1-3ème)12 

1.bērns - 1767 € 
1x trimestrī 

(septembrī, 

decembrī un 

martā) 

Mācību maksa par izglītojamo 
2.bērns - 1620 € 

3.bērns - 1032 € 

No 4.bērna - 817 € 

Mācību maksa Liceja klasēm     

 (2-nde – Terminale) 

1.bērns - 2221 € 1x trimestrī 

(septembrī, 

decembrī un 

martā) 

Mācību maksa par izglītojamo 
2.bērns - 2025 € 

3.bērns - 1405 € 

No 4.bērna - 1078 € 
 

 

 

Mācību maksa, ja tās samaksa tiek veikta vienu reizi mācību pusgadā (3% atlaide): 

 

Mācību maksa 2-6 gadi (TPS, PS, 

MS, GS, CP)13 

1.bērns - 3448 € 
1x pusgadā 

(septembrī, 

un februārī) 

Mācību maksa par izglītojamo  
2.bērns - 3152 € 

3.bērns- 1940 € 

No 4.bērna - 1504 € 
 

Mācību maksa 7-14 gadi  

(CE1-3ème)14 

1.bērns - 2624 € 

1x pusgadā 

(septembrī, 

un februārī) 

Mācību maksa par izglītojamo 
2.bērns - 2406 € 

3.bērna - 1533 € 

No 4.bērna - 1212€ 

Mācību maksa Liceja klasēm      

(2-nde – Terminale) 

1.bērns - 3298 € 
1x pusgadā 

(septembrī, 

un februārī) 

Mācību maksa par izglītojamo 
2.bērns - 3007 € 

3.bērns - 2085 € 

No 4.bērna - 1600 € 
 

 
11 Apstiprinātas Biedru kopsapulcē 2021. gada 30. martā. 
12 Apstiprinātas Biedru kopsapulcē 2021. gada 30. martā. 
13 Apstiprinātas Biedru kopsapulcē 2021. gada 30. martā. 
14 Apstiprinātas Biedru kopsapulcē 2021. gada 30. martā. 


