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PIEAUGUŠIE
Vispārējie kursi (no 16 gadu vecuma) 4
Tematiskie kursi

•	Franču valoda darbam:
Profesionālā franču valoda iesācējiem / Profesionālā sarakste  6
Darījumu valoda / Juridiskā franču valoda     7

•	Franču valoda bez robežām:
Nodarbības tiešsaistē    8
Franču valoda Jūrmalā  9

•	Ceļojums vīna pasaulē:
Vīna kultūra   10
Ceļojums uz Burgundiju un Šampaņu / Franču valodas ABC  11

•	Nodarbības gardēžiem:
Kulinārijas ateljē / Sestdienas sarunvalodas klubiņš  12

•	Franču valoda un civilizācija tuvplānā:
Franču civilizācija / Fonētika un izruna / 
Rakstīšanas un sarunvalodas darbnīcas 13

•	Radošās nodarbības pieaugušajiem:
Mākslas ateljē / Teātra darbnīca     14-15

BĒRNI UN PUSAUDŽI
Vispārējie kursi  16-17
Radošās nodarbības bērniem un pusaudžiem:

•	Teātra darbnīca / Mākslas ateljē / Rudens brīvdienu klubiņš  18-19

FRANČU VALODAS NODARBĪBAS À LA CARTE
Individuālās nodarbības    20
Nodarbības uzņēmumiem  21

STARPTAUTISKI ATZĪTI DIPLOMI
Vispārējā franču valoda (DELF-DALF)    22
Gatavošanās DELF-DALF eksāmeniem   23
Profesionālā franču valoda
(DFP Affaires / DFP Diplomatie & relations internationales B1)     23

EV@LANG TESTS    24

FRANČU VALODA FRANCIJĀ    25

CAMPUS FRANCE  / Studijas Francijā 26-27

IKMĒNEŠA TIKŠANĀS
Direktora viesis / Franču vakars   28
Kino klubs / Trešdienas pasaku pēcpusdiena   29

MEDIATĒKA    30

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
•	Studentu vakari / Uzdevumu burtnīca / Dāvanu karte  31

Mācību gada sākumā publicētais kursu piedāvājums var tikt papildināts, ņemot vērā 
mācību dalībnieku vēlmes. 

Ilustrāciju autore: Elīna Brasliņa.  
Makets un dizains: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs „Al secco".

SATURS

20 GADUS LATVIJĀ!
Francijas institūts Latvijā – Francijas Republikas oficiāls valodas un kultūras 
centrs – jau 20 gadus nodrošina franču valodas apmācību bērniem, pusaudžiem, 
pieaugušajiem, studentiem, ierēdņiem, dažādu nozaru speciālistiem grupās un 
individuāli. 

MŪSU NODARBĪBAS
Visa gada garumā piedāvājam vispārējos kursus, plašu nodarbību klāstu 
padziļinātai valodas apguvei neintensīvās, vidēji intensīvās un intensīvās sesijās. 
Mācību kursi ir izstrādāti, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm 
valodu apguvē. Nodarbības notiek franču valodā, lai veicinātu kursu dalībnieku 
iejušanos franciskā vidē.

MŪSU SKOLOTĀJI
Institūtā strādā vietējie skolotāji un skolotāji no Francijas, kuri ir specializējušies 
franču valodas kā svešvalodas mācīšanā un regulāri pilnveido savas zināšanas 
un prasmes.

EKSAMINĀCIJAS CENTRS
Francijas institūts ir Latvijā vienīgais eksaminācijas centrs, kurā var iegūt 
starptautiski atzītus franču valodas zināšanas apliecinošus diplomus  
(DELF-DALF, DFP). 

PAPILDU PRIEKŠROCĪBAS
Apgūstot franču valodu Francijas institūtā, Jums arī paveras durvis uz 
franču kultūru. Koncerti, izstādes, mediatēka, frankofonās tikšanās, pasaku 
pēcpusdienas bērniem, filmu vakari kino mīļiem – katrs atradīs ko sirdij tuvu.

INFO VAKARI JAUNAJIEM STUDENTIEM:
Rīgā, Francijas institūtā (Elizabetes iela 59)
24.08.  plkst. 17.00–18.15 bērniem un pusaudžiem 
             plkst. 18.30–20.00 pieaugušajiem
Jūrmalā, Pumpuru vidusskolā (Kronvalda iela 8)
25.08.  plkst. 17.00 bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem
Programmā: informācija par kursiem un paraugnodarbības. 
Pieteikšanās INFO VAKARIEM: info@institut-francais.lv  

Эта брошюра доступна на русском языке на веб-сайте Французского института.
This leaflet is available in English on the French institute’s website.
Cette brochure est disponible en français sur le site de l’Institut.



SEPTEMBRIS – DECEMBRIS 2017
Neintensīvā sesija
Nodarbības 2x nedēļā 120 min darba dienās 
vai 1x nedēļā sestdienās 120 min + 120 min

OKTOBRIS – DECEMBRIS 2017
Vidēji intensīvā sesija
Nodarbības 3x nedēļā 120 min darba dienās.

MĀCĪBU MAKSA*
Pilna maksa par kursu lielajā grupā (10-15 cilvēki): EUR 259
Maksa ar atlaidi par kursu lielajā grupā (10-15 cilvēki): EUR 229**
Maksa par kursu mazajā grupā (5-6 cilvēki): EUR 349

* Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā. Mācību grāmatas var 
iegādāties grāmatnīcā „Globuss” Vaļņu ielā 26. Uzrādot Francijas institūta 
mediatēkas karti, saņemsiet 20% atlaidi. 
** Lai saņemtu studenta, skolēna, pensionāra vai bezdarbnieka atlaidi, pirms 
maksājuma veikšanas jāuzrāda derīga skolēna vai studenta apliecība vai 
dokuments, kas apliecina pensionāra vai bezdarbnieka statusu.
Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros nodarbības apmeklē divi vai 
vairāki vienas ģimenes locekļi (piemēram, vīrs un sieva, brālis un māsa), katrs no 
ģimenes locekļiem saņem ģimenes atlaidi.

Nodarbību grafiku publicējam pietekšanās laikā: www.institut-francais.lv

LIMENI UN MACIBU GRAMATAS

Ja vēlaties veikt maksājumu 2 daļās, rakstiet: kursi@institut-francais.lv

Pieteikšanās: no 17.08.2017.
Nodarbības: 09.09.–12.12.2017.                      
 

Pieteikšanās: no 25.09.2017.
Nodarbības: 09.10.–08.12.2017.
 

VISPAREJIE KURSI  
(NO 16 GADU VECUMA)

Līmenis = 48 h (1 h = 60 min)

Grāmata Līmeņa nosaukums

A1

Alter Ego +1
(1.-3. nod.)

Débutant A1.1

Alter Ego +1
(4.–6. nod.)

Débutant A1.2

A2

Alter Ego +1
(7.–9. nod.)

Elémentaire A2.1

Alter Ego +2
(1.–3. nod.)

Elémentaire A2.2

Alter Ego +2
(4.–6. nod.)

Elémentaire A2.3

B1

Alter Ego +2
(7.–8. nod.)

Indépendant B1.1

Alter Ego +3
(1.–3. nod.)

Indépendant B1.2

Alter Ego +3
(4.–6. nod.)

Indépendant B1.3

B2

Alter Ego +3
(7.–9. nod.)

Avancé B2.1

Alter Ego +4
(1.–3. nod.)

Avancé B2.2

Alter Ego +4
(4.–6. nod.)

Avancé B2.3

Alter Ego +4
(7.-9. nod.)

Avancé B2.4

C1

Alter Ego 5
(1.–2. nod.)

Expérimenté C1.1

Alter Ego 5
(3.–4. nod.)

Expérimenté C1.2

Alter Ego 5
(5.–6. nod.)

Expérimenté C1.3
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PROFESIONĀLĀ FRANČU VALODA  
IESĀCĒJIEM

Franču valodas kurss ar profesionālu ievirzi paredzēts tiem, kam franču valoda 
nepieciešama darbam, kā arī tiem, kuri gatavojas uzsākt profesionālās gaitas. 
Kursa programmā iekļauta sagatavošanās starptautiski atzītu diplomu DFP un 
DELF Pro iegūšanai.  

Mācību grāmata: Objectif Express 1 (1.–4.nod.)
Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.

Nodarbības: 12.09.–07.12.2017. otrd. un ceturtd. 19.00–21.00 
Kursa apjoms: 48 h

Maksa par kursu: EUR 259 (mācību grāmata jāiegādājas atsevišķi)
Fr. val. zināšanu līmenis: bez priekšzināšanām 

Kursa turpinājums 2018. gada janvāra–aprīļa sesijā!

Kurss veidots kā lomu spēle, kuras dalībnieki praksē 
iepazīst uzņēmuma ikdienas darbu, secīgi aptverot 
galvenos darbības virzienus. Nodarbībās paredzēti 
praktiski uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai, 
rakstīta teksta sapratnes attīstīšanai, rakstīšanas un 
sarunvalodas praksei.

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 25.09.2017.
Nodarbības: 10.10.–05.12.2017. otrdienās 

plkst.19.30–21.00
Kursa apjoms: 12 h 

Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B1.1

FRANČU DARĪJUMU VALODA

PROFESIONĀLĀ SARAKSTE
Kā pareizi rakstīt elektronisko vēstuli, kā oficiālu vēstuli? Piedāvājam praktiskas 
nodarbības, kurās apgūsiet noteikumus, kas nosaka vēstules formu un saturu, 
kad rakstām franču valodā. 

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 25.09.2017.
Nodarbības: 10.10.–05.12.2017. otrdienās plkst.17.30–19.00

Kursa apjoms: 12 h 
Maksa par kursu: EUR 89

Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no A2.2

FRANCU VALODA DARBAM

JAUNUMS!

JAUNUMS!

JAUNUMS!

Pirmā cikla tēma – juridiskais konteksts Francijā: tiesību nozares, avoti, 
jurisdikcijas, institūcijas un procedūras.

Otrais cikls paredzēts 2018. gada februāra-aprīļa sesijā. Tēma – juridiskā franču 
valoda Eiropas institūciju kontekstā.

Pieteikšanās pirmajam ciklam www.institut-francais.lv: no 25.09.2017.
Nodarbības: 12.10.-07.12.2017. ceturtdienās plkst.19.30-21.00

Kursa apjoms: 12 h 
Maksa par kursu: EUR 89

Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B2.1

JURIDISKĀ FRANČU VALODA
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NODARBĪBAS TIEŠSAISTĒ
INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS

Esam līdzās arī tad, ja nedzīvojat Rīgā vai bieži ceļojat! Piedāvājam individuālās 
nodarbības attālināti. Rakstiet uz agnese.kasparova@institut-francais.lv, 
vienosimies par nodarbību dienu un laiku!

NODARBĪBAS MINI GRUPĀ (4–5 CILVĒKI)

Nodarbības virtuālajā klašu telpā ar skolotāju – iespēja pilnvērtīgi apgūt 
vispārējās franču valodas kursu attālināti. Nepieciešamais aprīkojums: dators, 
interneta pieslēgums, mikrofons, austiņas, web kamera.
Pirms kursa uzsākšanas – ievada nodarbība, kas ļaus iepazīties ar tiešsaistes 
platformas rīkiem un funkcijām. 

2017. gada septembra – decembra sesijā: kurss Débutant A1.2 līmeņa 
iegūšanai.

Mācību grāmata: Alter Ego +1 (4.–6.nod.)
Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.

Nodarbības: 12.09.–07.12.2017. otrd. un ceturtd. 9.00–11.00
Kursa apjoms: 48 h 

Maksa par kursu: EUR 259 (parastā maksa mini grupā – EUR 349)
Fr. val. zināšanu līmenis: 50 h apjomā

FRANČU VALODA JŪRMALĀ
Francijas institūts uzsāk sadarbību ar Pumpuru vidusskolu Jūrmalā! 
2017. gada rudens-ziemas sesijā piedāvājam nodarbības iesācējiem bez 
priekšzināšanām dažādās vecuma grupās 2x nedēļā.

BĒRNI (7–8 gadi)
A grupa: pirmdienas un ceturtdienas plkst.16.00–17.00
B grupa: otrdienas plkst.16.00–17.00 un sestdienas plkst.10.00–11.00

BĒRNI (9–10 gadi)
A grupa: pirmdienas un ceturtdienas plkst.17.10–18.10
B grupa: otrdienas plkst.17.10–18.10 un sestdienas plkst.11.10–12.10

PUSAUDŽI (11–15 gadi)
A grupa: trešdienas un piektdienas plkst.16.00–17.30
B grupa: trešdienas un piektdienas plkst 17.40–19.10

PIEAUGUŠIE (no 16 gadu vecuma)
A grupa: pirmdienas un ceturtdienas plkst.18.20–20.20
B grupa: otrdienas plkst.18.20–20.20 un sestdienas plkst.13.00–15.00

Mācību maksa, grāmatas bērniem un pusaudžiem: 16.–17. lpp.
Mācību maksa, grāmatas pieaugušajiem: 4.–5. lpp.

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.
Norises vieta: Pumpuru vidusskola, Kronvalda iela 8, Jūrmala

Nodarbības bērniem: 09.09.2017–20.01.2018.
Nodarbības pusaudžiem: 13.09.–22.12.2017.

Nodarbības pieaugušajiem: 09.09.–09.12.2017.

FRANCU VALODA BEZ ROBEŽAM

JAUNUMS!
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VĪNA KULTŪRA
Nodarbībās-vīna degsutācijās Iepazīstam franču vīnu pasauli, ar vīna kultūru 
saistīto leksiku franču valodā! Nodarbības vada vīnzinis Jānis Volkinšteins. 

Interaktīvi uzdevumi, degustāciju piezīmju veidošana, aklās degustācijas…

Degustāciju tēmas:
16.09. Šampaņa. Mazie ražotāji pret lielajiem zīmoliem. Kādēļ zem 

nosaukuma „šampanietis” sastopamas tik dažādas garšas?
30.09. Elzasa. „Vīns un ēdiens”. Gastronomijas nozīme un izcilākās garšu 

kombinācijas Francijas Ziemeļaustrumu reģionā. 
14.10. Burgundija. Daudzuprāt pasaulē labākie Chardonnay, kaprīzi cēlais 

Pinot Noir. Elegance un izcilība! 
11.11. Luāras ielejas vīni - labāk glabātais Francijas noslēpums? Luāras 

upes apkaimē radīto vīna izcilnieku kolorīts vienuviet.
25.11. Bordo. Vai baltais Bordo spēj sasniegt sarkanā kvalitāti? Cik labi spēj 

novecot izcils Bordo? Pārbaudīsim!
09.12. Ziemeļrona pret Dienvidronu. Vai spilgtākās abu reģionu apelācijas 

spēs atrisināt strīdu, kurš no lieliskajiem un atšķirīgajiem 
apakšreģioniem uzvarēs?

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017. 
Norises vieta: „VIETA”, Kr. Valdemāra ielā 61 

Norises laiks: plkst. 17.00–19.00 
Maksa par nodarbību: EUR 25 (iekļautas uzkodas) 

Fr. val. zināšanu līmenis: bez priekšzināšanām 
Pēc nodarbības franču vīnu iegādei 15% atlaide. 

Piedāvājums spēkā, ja Jums ir vismaz 18 gadi.

Jaunās sezonas programmas prezentācija:
28.08. plkst. 17.00 „VIETA”, Kr. Valdemāra ielā 61

Rezervējiet vietu, rakstot uz  
kursi@institut-francais.lv

ŠAMPAŅAS - BURGUNDIJAS VĪNA TŪRE
26.–29.10.2017.

Francijas institūts sadarbībā ar „VIETA” organizē saviem studentiem un visiem 
interesentiem personisku braucienu un padziļinātu ieskatu divos kultūras un 
vēstures notikumu bagātīgi caurvītos reģionos – Šampaņā un Burgundijā. 
Šoreiz caur vīna kultūras prizmu. 

Visu ceļojuma laiku vīnzinis Jānis Volkinšteins būs gida lomā, nodrošinot 
interaktīvu, izglītojošu un izklaidējošu programmu.

Maksimālais cilvēku skaits grupā – 7.

Brauciena cena: EUR 1540
Cenā iekļauts: lidojums, apdrošināšana, ērts transports, 

viesnīcas, degustācijas, ēšana 3x dienā.
Pieteikšanās: agnese.kasparova@institut-francais.lv 

CELOJUMS VINA PASAULE

CEĻOTĀJA FRANČU VALODAS ABC

JAUNUMS!

Dodoties ceļojumā uz kādu no frankofonajām 
valstīm, paņemiet līdzi bagāžā minimālo 
nepieciešamo vārdu un frāžu krājumu! 
Francijas institūts ir izstrādājis īpašu mācību 
kursu, kas ļaus spert pirmos soļus franču valodā, 
plānojot ceļojumu uz kādu no 30 valstīm, kur 
franču valoda ir valsts valoda.

Nodarbības: grupā vai individuāli 
Sākums: pēc pieprasījuma

Maksa par kursu: lai saņemtu cenas piedāvājumu, 
rakstiet uz kursi@institut-francais.lv 

Fr. val. zināšanu līmenis: bez priekšzināšanām
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FRANČU CIVILIZĀCIJA
Šoreiz pievēršamies astoņām personībām, bez 
kurām Francijas vēsture, kultūra nebūtu iedomājama: 
Napoleons, Marija Kirī, Šarls de Golls, Romēns Garī, 
Seržs Geinsbūrs, Liliana Betankūra, Fransuāza Ardī 
un… Izabella Ipēra! 

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 25.09.2017. 
Nodarbības: 11.10.–06.12.2017. 

Kurss: 12 h 
Maksa: EUR 89 

Fr. val. zināšanu līmenis: B2-C1

SESTDIENAS SARUNVALODAS KLUBIŅŠ
Neformāla sarunvalodas nodarbība ar skolotāju francūzi – iespēja pavadīt 
sestdienas rītu franciskās noskaņās un sarunās kādā no Rīgas centra 
kafejnīcām. Kurā? Katru reizi citā! Sekojiet līdzi informācijai!
Maksimālais dalībnieku skaits – 10.
Klubiņa datumi: 30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 02.12., 16.12.

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.
Norises laiks: plkst.11.00-13.00

Maksa par nodarbību: EUR 12
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no A2.1.

FONĒTIKA UN IZRUNA
Kursa mērķis – iepazīt galvenās ar franču valodas fonētikas apguvi saistītās 
problēmas, atdarināt patskaņu un līdzskaņu izrunu, saprast, kādēļ franču valodā 
„neraksta tā, kā izrunā”, sasaistīt rakstību ar skaņām, kā arī trenēt franču valodas 
intonāciju un vārdu saistījuma fonēmas.

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 25.09.2017. 
Nodarbības: 10.10.–05.12.2017. 

Kurss: 12 h 
Maksa: EUR 65 

Fr. val. zināšanu līmenis: A1

RAKSTĪŠANAS / SARUNVALODAS DARBNĪCAS
Intensīvas nodarbības rakstīšanas un runāšanas prasmes attīstīšanai franču 
valodā. Pirms turpināt mācības nākamajā līmenī, izmantojiet iespēju nostiprināt 
zināšanas praktiskās un saistošās nodarbībās! 

Nodarbības 3 reizes nedēļā darba dienās dažādu līmeņu grupās.

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 11.12.2017. 
Nodarbības: 08.01.–19.01.2018. 

Kurss: 9 h 
Maksa: EUR 49 

Fr. val. zināšanu līmenis: A1-A2-B1-B2

NODARBIBAS GARDEŽIEM FRANCU VALODA  
UN CIVILIZACIJA TUVPLANA

KULINĀRIJAS ATELJĒ
Gatavojam franču ēdienus, darām to kopā ar skolotāju 
francūzi! Nodarbības norisinās virtuvē, kur katram 
dalībniekam ir darbiņš darāms, lai visi kopā pagatavotu 
kaut ko gardu!
Maksimālais dalībnieku skaits – 10. 

BĒRNIEM (7–10 gadi)
23.09. plkst. 17.00–19.00
09.12. plkst. 17.00–19.00

PUSAUDŽIEM (11–15 gadi)
21.10. plkst. 17.00–19.00

PIEAUGUŠAJIEM
04.11. plkst. 17.00–20.00

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.
Norises vieta: „VIETA”, Kr. Valdemāra ielā 61

Maksa bērniem un pusaudžiem: EUR 35
Maksa pieaugušajiem: EUR 55 (iekļauts vīns)

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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MĀKSLAS ATELJĒ
Piedāvājam pilnveidot franču valodas zināšanas ar mākslu un caur mākslu, 
ieskatoties gleznās, pievēršot uzmanību mākslas darbos attēlotajām vietām, 
personāžiem, lietām, tēmām, veicot interaktīvus uzdevumus, kas pielāgoti jūsu 
franču valodas zināšanu līmenim. 

Nodarbību mērķis – nostiprināt un pilnveidot vispārējā kursā iegūtās 
pamatzināšanas franču valodā ar mākslas darbu starpniecību, katru nodarbību 
veltot noteiktai tēmai (piem., emocijas, ceļojumi, gadalaiki, ēdiens...) 

Valodas apguve, līdzīgi kā māksla, ir radošs process! 

Maksimālais dalībnieku skaits – 10.

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.
Norises vieta: LNMM, Jaņa Rozentāla laukums 1

A1 līmenis : 15.09.–08.12.2017. piektdienās plkst. 17.30–19.00 
A2 līmenis: 23.09.–16.12.2017. sestdienās plkst. 10.15–11.45 

Kurss: 12 h 
Maksa par kursu: EUR 96

TEĀTRA DARBNĪCA
Apgūstot svešvalodu, aktiermākslas vingrinājumi ļauj pārkāpt runāšanas 
barjeru, kas klasiskajās nodarbībās nereti šķiet nepārvarama, īpaši valodas 
apguves sākumposmā.

Teātra darbnīcā strādājam ar valodu, ķermeni, dalībnieku zināšanu līmenim 
atbilstošiem tekstiem franču valodā.
Uzdrīkstieties runāt!

Francijas institūta teātra nodarbības vada Marta Aiše (LKA absolvente 
bakalaura programmā „Starpkultūru sakari Latvija-Francija” un maģistrantūras 
programmā „Teātra režija”). 

Maksimālais dalībnieku skaits – 12.

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.
Nodarbības: 11.09.–04.12.2017. pirmdienās plkst. 19.00–20.30

Kurss: 18 h 
Maksa par kursu: EUR 144

Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no A1  

RADOŠAS NODARBIBAS PIEAUGUŠAJIEM

JAUNUMS!
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LIMENI UN MACIBU GRAMATAS BERNIEM 

LIMENI UN MACIBU GRAMATAS PUSAUDŽIEM 

Līmenis = 32 h (1 h = 60 min)

5-6 gadi

7-8 gadi

9-10 gadi

Līmenis = 42 h (1 h = 60 min)

1. līmenis: La récré 1
2. līmenis: Allons à l’école

1. līmenis: La récré 2
2. līmenis: La récré 3

1. līmenis: France trotteurs 1 (1.–3. nodaļa)
2. līmenis: France trotteurs 1 (4.–6. nodaļa)
3. līmenis: France trotteurs 2 (1.–3. nodaļa)

1. līmenis: Adosphère 1 (0.–4. nodaļa)
2. līmenis: Adosphère 1 (5.–8. nodaļa)
3. līmenis: Adosphère 2 (0.–4. nodaļa)
4. līmenis: Adosphère 2 (5.–8. nodaļa)
5. līmenis: Adosphère 3 (0.–4. nodaļa)
6. līmenis: Adosphère 3 (5.–8. nodaļa)
7. līmenis: Adosphère 4 (0.–4. nodaļa)
8. līmenis: Adosphère 4 (5.–8. nodaļa)
9. līmenis: Echo Junior B1 (0.–4. nodaļa)
10. līmenis: Echo Junior B1 (5.–8. nodaļa)

VISPAREJIE VALODAS KURSI BERNIEM  
(5-10 GADI)

SEPTEMBRIS 2017–JANVĀRIS 2018  
Semestra sesija Pieteikšanās: no 17.08.2017. 
Nodarbības 2x nedēļā 60 min Nodarbības: 11.09.2017.–20.01.2018.

SEPTEMBRIS 2017–MAIJS 2018 
Mācību gads Pieteikšanās: no 17.08.2017. 
Nodarbības 1x nedēļā 60 min Nodarbības: 11.09.2017.–31.05.2018.

Nodarbību grafiku publicējam pietekšanās laikā: www. institut-francais.lv

MĀCĪBU MAKSA*
Pilna maksa: EUR 159
Maksa ar ģimenes atlaidi: EUR 145**
Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2017. gada vasaras kursus: EUR 129

VISPAREJIE VALODAS KURSI PUSAUDŽIEM 
(11-15 GADI)

SEPTEMBRIS–DECEMBRIS 2017   
Semestra sesija Pieteikšanās: no 17.08.2017. 
Nodarbības 2x nedēļā 90 min Nodarbības: 11.09.–22.12.2017.

SEPTEMBRIS 2017–APRĪLIS 2018   
Mācību gads Pieteikšanās: no 17.08.2017.
Nodarbības 1x nedēļā 90 min Nodarbības: 09.09.2017.–28.04.2018.

Nodarbību grafiku publicējam pietekšanās laikā: www. institut-francais.lv

MĀCĪBU MAKSA*
Pilna maksa: EUR 199
Maksa ar ģimenes atlaidi: EUR 179**
Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2017. gada vasaras kursus: EUR 159

* Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā. Mācību grāmatas var iegādāties 
grāmatnīcā „Globuss” Vaļņu ielā 26. Uzrādot Francijas institūta meditēkas karti, saņemsiet 
20% atlaidi.
** Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros nodarbības apmeklē divi vai vairāki 
vienas ģimenes locekļi (piemēram, vīrs un sieva, brālis un māsa), katrs no ģimenes locekļiem 
saņem ģimenes atlaidi.
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TEĀTRA DARBNĪCA  
(5–8 UN 9–12 GADI)

Apgūstam aktiermākslas pamatus, strādājam 
ar tekstiem, praktizējam franču valodu, spēlējot 
teātri franču valodā. Nodarbību mērķis ir  
palīdzēt bērniem brīvāk izteikties franču valodā 
mutvārdos, trenēt izrunu, pildot uzdevumus  
atsevišķi, nelielās grupās, visiem kopā.

Maksimālais dalībnieku skaits grupā: 10. 

VECUMA GRUPA 5–8 GADI
15.09.–08.12.2017. piektdienās plkst.17.30–19.00 

VECUMA GRUPA 9–15 GADI
16.09.–16.12.2017. sestdienās plkst. 15.15–16.45 

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.
Kurss: 18 h 

Maksa par kursu: EUR 144 
Fr. val. zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

RUDENS BRĪVDIENU KLUBIŅŠ
Skolā – brīvdienas, Francijas institūtā – gatavošanās Helovīna ballītei!
Piedāvājam radošas tematiskās nodarbības par Helovīna tēmu.
Nodarbību laikā apgūsim leksiku, kas saistās ar šiem svētkiem, gatavosim telpu 
rotājumus, ielūgumus, tērpus, nosvinēsim savu Helovīna ballīti, un tas viss – 
franču valodā, dažāda vecuma, dažādu zināšanas līmeņu grupās.
Nodarbības sadalītas vairākos blokos, starp aktivitātēm paredzēti nelieli 
pārtraukumi.

Pieteikšanās: no 25.09.2017.
Nodarbību datumi visām grupām: 23.–25.10.2017.

BĒRNIEM (5–6 gadi, 1. un 2. līmenis)
Nodarbību laiks: plkst. 17.00–19.00
Kurss: 6 h
Maksa par kursu: EUR 36
 
BĒRNIEM (7–10 gadi, 1. līmenis)
A grupa: plkst. 9.30–12.30
B grupa: plkst. 13.30–16.30
Kurss: 9 h
Maksa par kursu: EUR 54

PUSAUDŽIEM (11–15 gadi, 1. līmenis)
A grupa: plkst. 9.30–12.30
B grupa: plkst. 13.30–16.30
Kurss: 9 h
Maksa par kursu: EUR 54 

BĒRNIEM (7–10 gadi, 2. līmenis)
A grupa: plkst. 9.30–12.30
B grupa: plkst. 13.30–16.30
Kurss: 9 h
Maksa par kursu: EUR 54

PUSAUDŽIEM (11–15 gadi, 2+ līmenis)
A grupa: plkst. 9.30–12.30
B grupa: plkst. 13.30–16.30
Kurss: 9 h
Maksa par kursu: EUR 54

RADOŠAS NODARBIBAS BERNIEM UN PUSAUDŽIEM

MĀKSLAS ATELJĒ 
(9–11 GADI) 

Brīvdienās dodamies ar bērniem uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju!  
Katrā nodarbībā bērni franču valodā Francijas institūta skolotāja pavadībā 
iepazīst gleznas un tajās attēloto: mākslas virzienus, krāsas, priekšmetus, 
ģeometriskās figūras, ģimeni, profesijas u.c. Nodarbības beigās bērniem ir 
iespēja veidot pašiem savus darbiņus par nodarbībā skatīto tēmu.

Maksimālais dalībnieku skaits grupā: 10. 

Nodarbības 2x mēnesī sestdienās plkst. 12.15–13.45

Pieteikšanās www.institut-francais.lv: no 17.08.2017.
Norises vieta: LNMM, Jaņa Rozentāla laukums 1

Nodarbības: 23.09.–16.12.2017. 
Kurss: 12 h 

Maksa par kursu: EUR 96 

JAUNUMS!
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NODARBĪBAS UZŅĒMUMIEM

Mūsdienās vairākās svešvalodās runājoši darbinieki ir būtisks ieguvums 
uzņēmumam, kas jau strādā vai vēlas attīstīt savu darbību starptautiskā vidē.
Francijas institūts izstrādā individuālas mācību programmas, kas ir pielāgotas 
uzņēmuma darbības sfērai un dažāda līmeņa darbinieku vajadzībām: vispārējā 
franču valoda, franču darījumu valoda, franču valodas nodarbības specifisku 
mērķu īstenošanai. 
Pirms mācību uzsākšanas veicam detalizētu mācību mērķu analīzi un nosakām 
mācību dalībnieku franču valodas zināšanu līmeni. Nodarbības var tikt 
organizētas grupās un individuāli, tās var norisināties Francijas institūta telpās 
vai uzņēmumā uz vietas.

Mūsu piedāvātās nodarbības ļaus Jūsu darbiniekiem:
•	piedalīties sarunās, kur franču valoda ir darba valoda (sapulces, telefona 

sarunas, darījumu slēgšana u.c.);
•	apgūt un lietot Jūsu darbības jomā nepieciešamo leksiku (jurisprudence, 

diplomātija, klientu apkalpošana, banku, kultūras sektors, tūrisms, 
skaistumkopšana, veselība, izglītība u.c.);

•	uzlabot franču valodas zināšanu līmeni, attīstot visas prasmes: lasīšana, 
rakstīšana, klausīšanās, runāšana.

Lūdzam rakstīt: agnese.kasparova@institut-francais.lv

INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS 

Paralēli nodarbībām grupās Francijas institūts piedāvā individuālās nodarbības, 
kas var norisināties Francijas institūta telpās (Elizabetes ielā 59) vai ārpus 
institūta, Rīgas centra robežās.
Individuālajām nodarbībām var pieteikties jebkurā brīdī, saskaņojot ar valodas 
kursu nodaļu nodarbību dienas, laikus un vēlamo mācību programmu. 
Piedāvājums spēkā visām vecuma grupām: bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.
Pirms nodarbību uzsākšanas piedāvājam bezmaksas franču valodas zināšanu 
līmeņa noteikšanas testu un mācību mērķu analīzi.
Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzam rakstīt: agnese.kasparova@institut-francais.lv

Ja individuālās nodarbības notiek Francijas institūta telpās:
•	vispārējais kurss: EUR 33
•	specializētie kursi: EUR 36 

Ja individuālās nodarbības notiek ārpus Francijas institūta telpām:
•	vispārējais kurss: EUR 36
•	specializētie kursi: EUR 39

Mācību maksa par individuālajām nodarbībām (60 min)

FRANCU VALODAS NODARBIBAS à LA CARTE
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STARPTAUTISKI ATZITI DIPLOMI
DELF-DALF

DFP AFFAIRES /  
DFP DIPLOMATIE & RELATIONS INTERNATIONALES B1

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) un DALF (Diplôme Approfondi de 
Langue Française) ir Francijas Izglītības ministrijas atzīti diplomi, kas atbilstoši 
Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas 
zināšanas A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī. Katrā līmenī tiek vērtētas šādas 
prasmes: klausīšanās un sapratne, lasīšana un sapratne, rakstīšana un runāšana. 
DELF Pro novērtē zināšanas franču darījumu valodā A1, A2, B1, B2 līmenī.
DELF Junior ir paredzēts vecāko klašu skolēniem, saņemtajam diplomam ir tāda 
pati vērtība kā atbilstoša līmeņa pieaugušajiem paredzētā eksāmena diplomam 
(pieejamie līmeņi: A1, A2, B1, B2). 
B1 un B2 līmeņa DELF Junior eksāmens var aizstāt vidusskolas centralizēto 
eksāmenu franču valodā!
DELF Prim ir paredzēts 8–12 gadus veciem bērniem, kuri apgūst franču valodu kā 
svešvalodu (pieejamie līmeņi: A1.1, A1, A2).

VISI IEGŪTIE DIPLOMI IR BEZTERMIŅA!

Eksāmenu tarifi: 
     A1.1 (DELF prim): EUR 57 
     A1 (DELF, DELF Junior, DELF Pro, DELF Prim): EUR 57 
     A2 (DELF, DELF Junior, DELF Pro, DELF Prim): EUR 64 
     B1 (DELF, DELF Junior, DELF Pro): EUR 78 
     B2 (DELF, DELF Junior, DELF Pro): EUR 93 
     C1 (DALF): EUR 107 
     C2 (DALF): EUR 121
ATLAIDE FRANCIJAS INSTITŪTA STUDENTIEM UN SADARBĪBAS 
PARTNERIEM – 10 %
Ziemas sesija 
     DELF, DALF, DELF Junior 
     Pieteikšanās www. institut-francais.lv: 06.–10.11.2017. 
     Eksāmeni: 14.–15.12.2017.

DFP (Diplôme de français profesionnel) ir pasaulē oficiāli atzīti Parīzes 
Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (CCI Paris Ile-de-France) izsniegti diplomi, 
kas ir piemēroti profesionālās vides prasībām un kas atbilstoši Eiropas kopīgajām 
pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, 
B1, B2 un C1 līmenī. Franču darījumu un profesionālās valodas eksāmeni praktiskā 
veidā novērtē spēju pielietot franču valodas zināšanas rakstos un mutvārdos 
reālās profesionālajā vidē sastopamās situācijās. 
DFP Diplomatie & relationes internationales B1 apliecina franču valodas zināšanas 
diplomātijas un starptautisko attiecību sfērā. 

VISI IEGŪTIE DIPLOMI IR BEZTERMIŅA! 

Eksāmenu tarifi:
    DFP A1: EUR 95
    DFP A2: EUR 95 
    DFP / DFP Diplomatie & relations internationales B1: EUR 125 
    DFP Affaires B2: EUR 125
    DFP Affaires C1: EUR 140 
Tuvākās eksāmenu sesijas paredzētas 2018. gada pavasarī.  

Pieteikšanās visiem eksāmeniem Francijas institūta valodas kursu nodaļā 
Elizabetes ielā 59.

GATAVOŠANĀS DELF-DALF EKSĀMENIEM 
EV@LANG TESTS ļauj ātri un precīzi tiešsaistē novērtēt sekojošas prasmes: 
klausīšanās un sapratne, lasīšana un sapratne, gramatika un leksika. Maksimālais 
testa laiks – 35 minūtes, iespēja saņemt rezultātus uzreiz pēc testa izpildes.

Pieteikšanās testam: kursi@institut-francais.lv
Maksa: EUR 12

TESTA EKSĀMENS B2 LĪMENIM – iespēja pārbaudīt franču valodas zināšanas 
reālos eksāmena norises apstākļos, tests ietver divas daļas: klausīšanos un 
sapratni, lasīšanu un sapratni. Rezultāti ir zināmi aptuveni nedēļu pēc testa, tos 
vērtē CIEP eksperti.

Pieteikšanās testa eksāmenam kursi@institut-francais.lv: 17.08.–08.09.2017.
Testa eksāmens: 29.09.2017. plkst. 17.00–19.00

Maksa: EUR 12
SAGATAVOŠANĀS DELF B2 EKSĀMENAM – darbs ar tipveida uzdevumiem ļauj  
trenēt visas valodas prasmes: klausīšanos un sapratni, lasīšanu un sapratni, 
rakstīšanu un runāšanu.

Pieteikšanās www. institut-francais.lv: sākot no 25.09.2017.
Nodarbības: 06.11.–11.12.2017. pirmdienās plkst. 17.00–19.00

Kurss: 12 h
Maksa par kursu: EUR 65
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Tests ļauj ātri un precīzi novērtēt franču valodas zināšanas tiešsaistē! 

Testa izstrādātājs – Starptautiskais pedagoģisko mācību centrs (Centre d’études 
pédagogiques) – Francijas izglītības ministrijas atzīta Francijas valsts iestāde. 

•	Nepieciešamais aprīkojums – dators, internets, austiņas
•	Maksimālais testa laiks – 35 minūtes
•	Novērtētās prasmes: klausīšanās un sapratne, lasīšana un sapratne, gramatika 

un leksika
•	Zināšanu novērtējums, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm 

valodu apguvei 
•	Tests pielāgojas Jūsu līmenim: ņemot vērā pareizo atbilžu skaitu, tests 

kļūst grūtāks vai vieglāks
•	Iespēja saņemt sertifikātu uzreiz pēc testa izpildīšanas
•	Iespēja novērtēt zināšanu līmeni pirms pieteikšanās DELF-DALF eksāmeniem
•	Ideāls rīks uzņēmuma darbinieku franču valodas zināšanu novērtēšanai 

Pieteikšanās testam: kursi@institut-francais.lv
Maksa: EUR 12 

(piesakoties kursiem, zināšanu novērtējuma tests ir bezmaksas)

EV@LANG TESTS

Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar CAREL mācību centru piedāvā „ienirt” 
franču valodā Atlantijas okeāna piekrastē.

Mācību centrs ir dibināts 1966. gadā, tas ir Puatjē universitātes akreditēts un 
var lepoties ne vien ar profesionāliem skolotājiem, individuālu attieksmi un 
pārdomātām mācību programmām, bet arī ar modernu aprīkojumu interaktīvai 
valodas apguvei un plašu sporta aktivitāšu klāstu jauniešiem.

NODARBĪBAS PIEAUGUŠAJIEM 
(valodas nodarbības + aktivitātes multimediju klasēs) 1 nedēļa
Nodarbību sākums katru pirmdienu!   EUR 350

NODARBĪBAS PUSAUDŽIEM (12-17 gadi)  
(valodas nodarbības + radošās un sporta aktivitātes)  1 nedēļa
Nodarbības piedāvātas no jūnija beigām līdz augusta vidum EUR 768

      2 nedēļas 
      EUR 1618 

DZĪVOŠANA
Ģimene 01/09 – 30/06 01/07 – 31/08
 Daļēja pansija: EUR 30/diena Daļēja pansija: EUR 30/diena
 Pilna pansija: EUR 36/diena Pilna pansija: EUR 36/diena
Studijas tipa dzīvoklis 6 naktis: EUR 180 – 300 6 naktis: EUR 360 – 500
Dzīvoklis  
uz vairākiem 6 naktis: EUR 120 – 170 6 naktis: EUR 160 – 200
Istaba  EUR 15 – 20/nakts EUR 30 – 50/nakts

Papildu informācija Francijas institūtā: agnese.kasparova@institut-francais.lv
Konsultēsim, palīdzēsim aizpildīt pieteikumu!

FRANCU VALODA  
FRANCIJAĀ

Ruajāna

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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Augsti attīstīta rūpniecība Airbus, Total, Areva, Orange, Sanofi, 
LVMH, L’Oréal, Danone u.c.

Francija ieņem 4. vietu augstskolās studējošo ārzemju studentu 
skaita ziņā un 1. vietu to valstu vidū, kur franču valoda nav valsts 
valoda 

Dzīves garša à la française

KA IZRAUDZĪTIES STUDIJU PROGRAMMU  
UN KĀ PIETIEKTIES?

Campus France studiju programmu katalogs 
•	Bakalaura studijas:  

http://cataloguelm.campusfrance.org/licence 
•	Maģistrantūra:  

http://cataloguelm.campusfrance.org/master 
•	Doktorantūra:  

https://doctorat.campusfrance.org
•	Arhitektūras un mākslas studijas:  

www.campusart.org/artsearch/#/catalog 
•	Studijas angļu valodā:  

http://taughtie.campusfrance.org

Kā pieteikties? 
•	Pieteikšanās bakalaura studiju 1. gadam – portālā  

Admission PostBac www.admission-postbac.fr
•	Pieteikšanās nākamajiem studiju līmeņiem notiek 

nepastarpināti, sazinoties ar izvēlēto universitāti
Minimālais franču valodas zināšanu līmenis studijām franču valodā 
ir B2.

NOTIKUMU KALENDĀRS

PALĪDZĪBA

Izstāde „Starptautiskās Izglītības dienas” 
(Viesnīca Radisson Blu Latvija)

Aģentūras Campus France virtuālais izglītības 
forums

Portāla Admission PostBac aktivizēšana 
(https://www.admission-postbac.fr)

DELF – DALF eksāmeni

•	Katru ceturtdienu no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00  
Francijas institūtā tikšanās ar Campus France Rīga pārstāvi

•	Uzdodiet savus jautājumus, sūtot e-pastu uz adresi:  
riga@campusfrance.org

•	Papildus informācija:  
www.campusfrance.org

CAMPUS FRANCE 

Kvalitatīva izglītība un daudzveidīgs studiju programmu 
piedāvājums  

Iespēja apgūt franču valodu, kas ir valsts valoda 32 valstīs, 
5  kontinentos 

14. 
oktobris

6.–15. 
novembris

1. 
decembris

14.-15. 
decembris

Francijas valsts sedz ievērojamu daļu no mācību izmaksām 
un garantē vienu no zemākajam studiju pieteikšanās maksām 
pasaulē 

KAPĒC STUDĒT FRANCIJĀ?

STUDIJAS

FRANCIJĀ
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KINO KLUBS

TREŠDIENAS PASAKU PĒCPUSDIENA

Katru otro trešdienu aicinām kinomīļus uz bezmaksas kino seansiem. 
Programmā atradīsiet gan kino klasiku, gan nesen tapušas franču filmas. 

Reizi mēnesī, trešdienā, mediatēka aicina pašus mazākos uz pasaku pēcpus-
dienu. Ikmēneša tikšanās reizēs ir gaidīti bērni – mediatēkas abonenti – vecumā 
no 4 līdz 8 gadiem. 45 minūtes garajā pasaku piedzīvojumā tiek lasīts aizraujošs 
stāsts, kuram seko radošas aktivitātes franču valodā.

DIREKTORA VIESIS
IKMENEŠA TIKŠANAS

FRANČU VAKARS 

Neformālas tikšanās ar visdažādākajām personībām no Francijas. 
Tikšanās vada Institūta direktors Žils Bonviāls.

Katra mēneša ceturtajā ceturtdienā „Franču vakars” pulcē franciski runājošos 
un tos, kuri vēl tikai apgūst franču valodu, lai kopīgi dalītos valodas priekā, pie-
daloties izklaidējošās tematiskās aktivitātēs par dažādām tēmām. Iesācēji vai 
franču valodas lietpratēji – visi ir laipni gaidīti! 

SOIRÉES À LA 
FRANÇAISE 
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STUDENTU VAKARI

MEDIATEKA IPAŠIE PIEDAVAJUMI

DĀVANU KARTE

UZDEVUMU BURTNĪCA

SVINAMĀS SVĒTKU DIENAS,  
SKOLĒNU BRĪVLAIKS

Piesakoties franču valodas kursiem, jūs saņemat mediatēkas lasītāja karti un gada 
abonementu bez maksas!

Francijas institūta mediatēkā ir pieejams plašākais materiālu klāsts franču valodā 
Rīgā. Tā ir arī vieta tikšanās reizēm, domu un zināšanu apmaiņai visiem Francijas un 
frankofonās kultūras cienītājiem. 

Francijas institūta mediatēka piedāvā:
•	grāmatas, mācību materiālus, filmas, mūzikas  CD un citus materiālus 

līdzņemšanai un darbam uz vietas; 
•	videospēles (ar konsolēm Xbox un PlayStation); 
•	datorus un planšetdatorus izmantošanai uz vietas; 
•	pasākumus – „Trešdienas pasaku pēcpusdienas” bērniem, kā arī „Tikšanās  

à la française” un literāros vakarus; 
•	atlaides pie sadarbības partneriem (grāmatnīcā „Globuss” Vaļņu ielā 26, 

kancelejas preču veikalā „V.  Ošiņa rakstāmlietas”, „Tinto” vīna telpā, kā arī 
bārā „Vieta” un vīna veikalā „Vīna vieta”).

CULTURETHÈQUE 
Mediatēkas lasītājiem ir pieejama arī digitālā bibliotēka „Culturethèque” – plašs 
materiālu kopums franču valodā (e-grāmatas, preses izdevumi, mūzika, video 
ieraksti, komiksi, valodas pašmācības līdzekļi bērniem un pieaugušajiem). 
„Culturethèque” saturam var piekļūt no jebkuras vietas, pieslēdzoties savam 
lietotāja kontam jebkurā datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī.

Satieciet un iepazīstiet tuvāk Francijas institūta studentus un skolotājus mūsu  
organizētajos saviesīgajos vakaros oktobrī un decembrī! Datumus un tēmas 
precizēsim!

Ieprieciniet tuviniekus, draugus,  
darba kolēģus ar brīnišķīgu dāvanu –  
franču valodas nodarbībām  
Francijas institūtā! 

Francijas institūta jubilejas gadā esam 
izveidojuši īpašu uzdevumu burtnīcu bērniem,  
kuriem ir priekšzināšanas franču valodā un  
kuri jau raksta.
Uzdevumu burtnīcu var iegādāties  
Francijas institūta mediatēkā, cena EUR 3.

23.–29.10. skolēnu brīvlaiks
18.11. Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

JAUNUMS!
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 www.institut-francais.lv

Pieteikšanās laikā reģistrējieties 
Francijas institūta interneta vietnē  
www.institut-francais.lv

Ja nepieciešams noteikt franču valodas 
zināšanu līmeni, rakstiet mums uz adresi  
info@institut-francais.lv
Vidējam, augstākam līmenim novērtē-
jam zināšanas tiešsaistē ar Ev@lang 
testu, zemākiem līmeņiem – tiekoties ar 
skolotāju. Piesakoties kursiem, zināšanu 
novērtējuma tests ir bezmaksas.

FRANCIJAS INSTITŪTS LATVIJĀ
Elizabetes ielā 59
Rīgā, LV-1050

INFORMĀCIJA
Tālr.: +371 67 20 18 51
info@institut-francais.lv 

VALODAS KURSU NODAĻA
Tālr.: +371 67 20 18 58
kursi@institut-francais.lv 

Valodas kursu nodaļas darba laiks:
pirmdiena – ceturtdiena: 9.00–12.30 
13.30–18.00
piektdiena: 9.00–12.30 13.30–16.30

KA PIETEIKTIES?

KA MUS ATRAST?

SEKOJIET MUMS!
Šī brošūra ir pieejama arī  
angļu, franču un krievu valodās


