V študijskem letu 2017/18 sem pet mesecev (konec Avgusta do konca Januarja) preživel na
izmenjavi v Latviji, v glavnem in največjem mestu Riga. Obiskoval sem univerzo RTU (Riga
Technical University).
Nastanitev:
Sam sem bival v študentskem domu v univerzitetnem kampusu Kipsala, na mesec sem
plačeval 230€. Študentski dom mi sicer ni bil všeč a sem v začetku podpisal pogodbo za pet
mesecev tako da nisem mogel ''pobegniti''. Nahaja se na drugi strani reke kot center mesta,
tako je treba vedno prečkati vetroven most, do centra je približno 20 min hoje. Spal sem v
dvoposteljni sobi s še enim študentom. Sobe so lepe, kuhinja in jedilnica (ki si jo deli šest do
osem ljudi) pa sta izredno majhni. Deli se tudi kopalnica in stranišče. V domu so tudi pralni
stroji, za vsako pranje je treba plačati (okrog 2,5€).
Dom ni primeren za druženje študentov, skupnih prostorov skoraj ni, prav tako je
prepovedano pitje alkohola.
Za obiskovanje predavanj je dom na dobri lokaciji. Par fakultet se nahaja v bližini, par minut
hoje stran. Dve fakulteti, ki sem jih sam prav tako obiskoval, pa se nahajata približno 15
minut hoje stran v različnih smereh. Edina izjema je fakulteta za strojništvo, ki se nahaja na
drugem koncu mesta.
Študenti, ki so najemali stanovanja v centru mesta so plačevali 150€ - 400€ za enoposteljno
sobo. Poznal sem le enega, ki je najemal celo stanovanje. Za majhno enosobno stanovanje v
centru je plačeval okrog 500€.
Prehrana:
V kampusu se nahaja menza za študente, kjer se da jesti kosilo poceni. V bližini kampusa je
trgovski center, kjer kot študent v parih restavracijah prav tako ješ ceneje.
Po celotnem mestu sta verigi trgovin Rimi ter Maxima, kjer se da ponavadi hrano kupovati
po cenah, podobnih tem v Sloveniji, oziroma celo malce nižjih.
Po mestu je tudi veriga samopostrežnih restavracij Lido, ki niso drage, hrana pa je
tradicionalno latvijska.
Še ena restavracija/bar, vredna omembe je Ala folk bar, kjer se prav tako dobi tradicionalne
latvijske jedi po dobrih cenah.
Glede nočnih alternativ bureku: obstaja par fast food-ov, večinoma kebabov ter pelmeni
(ruski žlinkrofi).
Prevoz:
Javnega prevoza nisem uporabljal, tako da cen ne poznam natančno. Zdi se mi, da je cena
mesečne vozovnice za študente bila okrog 10€ oz cca. 0,30€ za vožnjo, če si hotel le
določeno število voženj. Če nisi študent stane vožnja nekje 1€ - 1,5€.
V ceno so vključeni vsi avtobusi, trolejbusi in tramvaji po mestu.
Sam sem se po mestu večinoma prevažal s kolesom, ki sem ga kupil na začetku semestra, oz.
peš.
Za obiskovanje drugih delov Latvije se najbolj splača uporabljati kar vlak, ki ne stane veliko.
Za obiskovanje Litve in Estonije se najbolj splačajo avtobusi podjetij Lux Express in Ecolines.
Če karto kupiš pravočasno se da do Vilne ali Tallinna priti za 5€.

Splošno o državi in ljudeh:
Latvijci so zelo posebni ljudje. Po eni strani so zelo nezgovorni, vendar prav tako izredno
direktni. Prav tako se ne smejijo. Na začetku se vsega tega malce ustrašiš, vendar kmalu
postane lažje. Veliko je tudi Rusov, v Rigi približno polovica. Angleško ne govorijo prav dobro,
vendar se ponavadi lahko zmeniš, predvsem z mlajšimi ljudmi. Riga je tudi polna ljudi iz cele
Evrope in širše, nekateri tam študirajo, nekateri pa delajo.
V državi je par nacionalnih parkov in lepih krajev. Manjkajo ji edino hribi, najvišja točka
države je nekje na okrog 350m nad morjem. V okolici Rige je tudi veliko plaž, kamor se lahko
greš kopat. Pozimi se da kopati v zaledenelih jezerih.
Splošno o organiziranosti tuje fakultete:
Nekaterih predhodno obljubljenih predmetov ni bilo, ponujeni predmeti in urniki so se
izkristalizirali šele po parih tednih/mesecu. Vodstvo fakultete sicer straši z obvezno
prisotnostjo, vendar so profesorji bolj fleksibilni. V primeru prekrivanj predmetov se da stvari
nekako urediti. Sam sem v začetku prekrivanj imel kar nekaj, saj sem obiskoval predmete iz
treh različnih fakultet.
Predmeti potekajo v angleščini, včasih dobri, včasih že skoraj le prek ključnih besed.
Referat odgovarja na maile dokaj hitro.
Splošen vtis izmenjave:
Kako se na izmenjavi imaš je predvsem odvisno od tebe. Izkušnja je lahko nepozabna, lahko
pa si cel čas slabe volje in komaj čakaš na konec. Riga je dovolj internacionalna, dovolj je
zanimivih ljudi in zanimivih dogodkov čez celo leto, da ti ostane v lepem spominu. Tako je
bilo tudi z mano, bilo mi je tako všeč, da sem se od konca izmenjave tja še enkrat vrnil za par
tednov. In še se bom!
Splošen vtis podpore:
Z podporo sem bil zadovoljen. Res je, da je potrebno izpolnjevati veliko papirologije, kar te
lahko včasih spravi v slabo voljo. Vendar pa se na fakulteti tega zavedajo in se trudijo, da
stvar naredijo čim bolj preprosto.

Riga je zakon!

Za kakršnakoli dodatna vprašanja me lahko brez problema kontaktirate.
Blaž Mikl
blazmikl1@gmail.com
031 474 095

