Kedves Érdeklődő!

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a lett állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. Vizitdíjat fizetni kell. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát
Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet
beszerezni.)

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben
kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti egységeként
látja el feladatát. A 2007-2013 közötti időszakban az európai uniós
hátteret az Élethosszig tartó tanulás programja biztosítja. A központ
fő célkitűzései: a pályaválasztás, az élethosszig tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése,
nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele ill. a magyar és
nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

•  Nemzetközi hívószám: +371
Nagyobb városok hívószámai:

A www.npk.hu honlapon számos információ olvasható az európai
képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú oktatási
intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a
végzettségek kölcsönös elismeréséről is.

Riga

Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Nemzeti ünnepek:

Lettország
Alapvető információk:

•
•
•
•
•
•
•

Január 1., Újév
Május 1., Munka ünnepe
Június 23., Szentivánéj
Június 24., Szent Iván Napja
November 18., Köztársaság kikiáltása
December 25-26., Karácsony
December 31., Szilveszter

Repülőterek: A legnagyobb repülőtér Rigában található, ahonnan
nemzetközi forgalmat bonyolítanak Európa számos főbb városába. Kisebb repülőterek még: Liepaja, Ventspils, Daugavpils.
További információ:
http://www.azworldairports.com/azworld/p1900.cfm

•
•
•
•

Busz: Lettországnak kiterjedt, minden nagyobb várost összekötő buszhálózata van. Expressz buszjáratokkal kifejezetten gyorsan eljuthatunk
egyik nagyvárosból a másikba.
További információ: http://www.autoosta.lv
Vízi közlekedés: Legfőbb kikötők: Liepaja, Riga és Ventspils; ezeken kívül további hét kisebb kikötővárosa is van az országnak. Vízi úton kön�nyen megközelíthető Svédország és Németország is; Rigából rendszeres
járatok indulnak Stockholmba és Lübeckbe.
További információ: http://www.freeportofriga.lv

Jelgava

Középiskola: A középiskolákat gimnáziumokra (3 év, érettségi bizonyítvánnyal zárul) és szakiskolákra (4/3 év; szakvizsgával/szakvizsga+
érettségi vizsgával zárul) lehet osztani. Azok számára, akik nem szereztek általános iskolai bizonyítványt, szakképzési programokat indítanak
(2/3 év), ahol képzési bizonyítványt szerezhetnek, illetve letehetik a
szakvizsgát.

Közlekedés:

Sürgősségi ellátás:

Riga
Hivatalos név: Lett Köztársaság
Elhelyezkedés: Északkelet-Európa
Terület: 64 589 km²
Népesség: 2 245 423 fő
Főváros: Riga
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: lett
Hivatalos fizetőeszköz: lett lat (1 LVL = kb. 400 HUF)
Vallás: evangélikus, római katolikus, ortodox keresztény, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) +1 óra
Hívószám: +371

Hívószám
+371 39
+371 30
+371 40
+371 38
+371 7

Vasút: A vasútvonalak összekötik a főbb kikötőket és Lettország nagyobb városait. Érdemes a vonatot választanunk, ha az alábbi városokba
szeretnénk eljutni: Jurmala, Saulkrasti, Jelgava, Ogre, Daugavpils.
További információ: http://www.ldz.lv/?object_id=861

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 03
Tűzoltók: 01
Rendőrség: 02

Óvoda és iskola előtti képzés: Lettországban a tankötelezettség már
5 éves kortól elkezdődik: vagy óvodákba, vagy egyéb, iskolára felkészítő
intézményekbe viszik a gyerekeket. Az óvoda nem kötelező, de az iskola előtti felkészítés 5-7 éves gyermekek számára igen.
Általános iskola: Az alapképzés 9 évig tart. Az általános iskola egy általános záróvizsgával végződik: ez alapján mehetnek tovább a diákok középiskolába.

Telefon:

Település
Bauska
Jelgava
Limbazi
Saldus
Riga

Oktatási rendszer:

Lett Tudományegyetem
Felsőoktatás: A központi érettségi vizsgák eredményei alapján lehet
bejutni a felsőoktatásba, amely tudományos és szakmai képzésekre
osztható. Az egyetemeken a bolognai rendszernek megfelelően 3 év
után bachelor (BA), majd további két év után master (MA) diploma szerezhető.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/latviaco.htm

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)
Valnu iela 2
LV-1050 Riga
Latvia
Tel.: (+371) 7225155
Fax: (+371) 7221006
E-mail: baiba@aic.lv
Web: http://www.aic.lv

Szállás:
Egy fővárosi lakás bérlése nagyjából 250-550 LVL (355-783 EUR) havonta
(plusz rezsi); kisebb városokban természetesen olcsóbb, de semmiképpen nem kevesebb 100 latnál (142 EUR) havonta.
További információ: http://www.turiba.lv/?object_id=233
http://www.latviatourism.lv/info.php?id=4431
http://www.lu.lv/eng/admission/general/accomodation.html

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
Web: www.npk.hu E-mail: info@npk.hu

Tanulás
Európában
Lettország

Ösztöndíj lehetőségek
Lettország és Magyarország között államközi szerződés van érvényben,
az aktuális lettországi ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB)
honlapján lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu
Érdemes továbbá a kiválasztott egyetemnél/főiskolánál érdeklődni.

Euroguidance
Hungary

További hasznos weboldalak:
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu (ERASMUS)
http://ec.europa.eu/ploteus/
(PLOTEUS – az EU képzési portálja)

Sabile falu az Abava folyó völgyében

Tartózkodási engedély:
Tartózkodási engedélyre van szüksége minden olyan EU állampolgárnak, aki három hónapnál hosszabb időt szeretne Lettországban tölteni.
A szükséges nyomtatványt az illetékes Bevándorlási és Migrációs Irodánál kell beszerezni.

Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
LV-1010, Riga
Alberta iela 4.
Tel.: (+371) 672-175 00
E-mail: mission.rix@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/riga
Konzuli hivatal
LV-1010, Riga
Alberta iela 4.
Tel.: (+371) 672-175 00
E-mail: consulate.rix@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/riga

Gauja Nemzeti Park

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé
az abban foglaltak bárminemű felhasználásért

Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs
Központ
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