
Samaksas 
biežums Piezīmes

Pirmreizējās reģistrācijas maksa par 1 bērnu / par pirmo bērnu, ja tam 
pašam mācību gadam tiek reģistrēti vairāki vienas ģimenes bērni

Pirmreizējās reģistrācijas maksa par katru nākamo bērnu, ja tam pašam 
mācību gadam tiek reģistrēti vairāki vienas ģimenes bērni

Atkārtotās reģistrācijas maksa esošajām ģimenēm (maksa par visiem 
vienas ģimenes bērniem)
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Mācību maksu ir iespējams maksāt ik pēc mēneša, trimestra vai pusgada. 
Trimestra un pusgada grafika maksājuma gadījumā tiek piemērota attiecīgi 

2% un 3% atlaide (maksājamās summas norādītas jau ar atlaidi).

1. bērns 711 € 2323 € 3448 €

2. bērns 650 € 2123 € 3152 €

3. bērns 400 € 1307 € 1940 €

No 4. bērna 310 €* 1013 € 1504 €

1. bērns 541 € 1767 € 2624 €

2. bērns 496 € 1620 € 2406 €

3. bērns 316 € 1032 € 1533 €

No 4. bērna 250 € 817 € 1212 €

1. bērns 680 € 2221 € 3298 €

2. bērns 620 € 2025 € 3007 €

3. bērns 430 € 1405 € 2085 €

No 4. bērna 330 € 1078 € 1600 €

FLE papildus nodarbības franču 
valodas līmeņa celšanai 1x mēnesī Mēneša maksa par individuālajām nodarbībām, kas nepieciešamas 

saskaņā ar pedagogu ieteikumiem

1x gadā Maksa par eksāmeniem pamatizglītības posmam (Examen DNB)

1x gadā Maksa par eksāmeniem vidējās izglīt. starpposmam (Epreuves anticipées 
du Baccalauréat)

1x gadā Maksa par eksāmeniem vidējās izgl. posmam (Baccalauréat)

Izdevumu par ēdināšanu mainīgā 
daļa 1x mēnesī

Maksa par dienu; Maksā par dienām, kad Izglītojamais/ie faktiski 
apmeklējis/uši Izglītības iestādi. Formula C (tikai pusdienas) pieejama tikai 

Licejam (2nde – Terminale)

Izdevumu par ēdināšanu fiksētā daļa 1x mēnesī Maksa par mēnesi par katru Izglītojamo

Interešu izglītība – izvēles pulciņi 1x trimestrī Angļu valoda, krievu valoda, māksla, mūzika, dejošana, sports, šahs, u.c.

Dienas maksa par bērnu uzturēšanos skolā vai dienas nometnē mācību 
gada brīvlaikos, izņemot vasaras brīvlaiku 

Nedēļas maksa par bērnu uzturēšanos skolā vai dienas nometnē vasaras 
brīvlaikā (pirmsskolas vecumam, 2-6 gadi)

Soda nauda par novēlotu bērna 
izņemšanu Par reizi; par bērnu Soda nauda tiek piemērota par bērnu iznemšanu pēc iestādes darba laika 

beigām (tiek pievienota nākamā mēneša rēķinam)

Soda nauda par nozaudētiem 
materiāliem Par vienību Soda nauda ir vienreizējs maksājums par katru nozaudēto vienību (tiek 

pievienota nākamā mēneša rēķinam)

15 €

Skapīša atslēdziņa: 5 €
Bibliotēkas grāmata: 15 €

Mācību grāmata: 30 €

Reģistrācijas maksa

1. gads – 1000 € 1 reizi gadā, pirms 
mācību 

uzsākšanas 
(Atkārtotai 

reģistrācijai līdz 
31.05.2022)

1. gads – 700 €

Sākot no 2. gada – 600 €

25 €

Par papildus samaksu atbilstoši Izglītības 
iestādes izziņotajām maksām

120 €

150 €

300 €

Izdevumi par mācību materiāliem 
izglītības procesa nodrošināšanai:

Bērnudārzs TPS-GS – 150 €

1x gadā
Paiement des fournitures scolaires, par élève par an.

Payable avant l'année scolaire, à régler avant le 15 juillet.
Sākumskola CP-CM2 -–150 €

Koledža 6ème-3ème – 250 €

Licejs 2nde -Tale– 250 €

Mācību maksa Liceja klasēm 
(2nde - Terminale)

1x mēnesī / 
trimestrī / pusgadā, 

atkarībā no 
izvēlētā plāna

Mācību maksa par izglītojamo

90 €

Mācību maksa 2-6 gadi
(TPS, PS, MS, GS, CP)

1x mēnesī / 
trimestrī / pusgadā, 

atkarībā no 
izvēlētā plāna

Mācību maksa par izglītojamo 
(*bet ne mazāk par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru) 

Mācību maksa 7-14 gadi 
(CE1 - 3ème)

1x mēnesī / 
trimestrī / pusgadā, 

atkarībā no 
izvēlētā plāna

Mācību maksa par izglītojamo

MĀCĪBU MAKSA 2022.-2023.

Summa

Maksa par izglītības posma gala 
pārbaudījumu kārtošanu:

Izglītojamo uzturēšanās skolā vai 
skolas organizētā dienas nometnē 

mācību brīvlaikā, ja tāda tiek 
piedāvāta 

15 €

150 €

Formula A (3 ēdienreizes): 6,00 €
Formula B (2 ēdienreizes): 5,00 €
Formula C (1 ēdienreize): 4,00 € 


