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Panoramadorf
Saualpe Sereinig

Anna Abakumova 3 EP
Vita Irbe 2 EP



Informācija
• Atrašanās vieta- Eberstein, Panoramadorf Saualpe

Sereinig,Austrija
• SPA Viesnīca ar restorānu
• Ģimenes uzņēmums vairākās paaudzēs
• Vienas nakts cena viesnīcā-149 euro



Restorāns
• 108 sēdvietas iekštelpās
• 80 vasaras dārzā (vasaras mēnešos)
• Darba laiks katru dienu no 12.00-14.00 līdz 18.00-

20.00



Viesnīca
• Kopumā 10 numuriņi
• Divvietīgs numurs 2 līdz 3 viesiem
• Ģimenes numuri 4-5 viesiem ar atsevišķām

guļamistabām
• Top aprīkojums un moderns komforts
• LCD satelīta TV
• Vannas istaba ar tualeti un matu žāvētāju, tostarp

dvieļi, vannas dvieļi, peldmēteļi
• Ja nepieciešams: bērnu gultiņa un bērnu tālrunis





Wellness(atpūtas
kompleks)

• Peldbaseins (atkarībā no sezonas, papildus niršanas
baseins)

• Sauna (somu pirts, tvaika pirts)
• Dušu telpas
• Atpūtas telpa
• Nomierinošs masāžas piedāvājums (rezervējot)
• Sauna bārs ar veselīgiem dzērieniem un uzkodām
• Liela sauļošanās terase
• Atvērts katru dienu no pulksten 11:00 līdz 21:00





Darba pienākumi prakses
laikā

• Pagatavot sagataves;
• Numuriņu uzkopšana;
• Zāles uzkopšana;
• Galdu klāšana;
• Ēdienu servēšana un pasniegšana;



Par praksi
• Šajā prakses laikā guvām daudz interesantu

pieredzi;
• Uzzinājām kādas ir šīs tautas tradīcijas un kāda ir

viņu kūltūra;
• Iepazinām daudz jaunus cilvēkus;
• Paplašinājām angļu valodas zināšanas un

iemācījāmies arī dažus vārdus vācu valodā;
•



«Prechthof»

Kristaps Miķelsons 3 EP



Uzņēmuma raksturojums 
• Uzņēmums «Prechthof» ir viesnīca kopā ar restorānu.

Uzņēmums arī piedāvā SPA pakalpojumus un
banketus.



• Restorāns strādā no 11.30 - 14.00 un no 18.00 - 21.00
vakarā. Gandrīz katru dienu bija kāds bankets. Tas ir
ģimenes uzņēmums. Pilnībā par visu ir ļoti
piedomāts, lai viesis justos ļoti labi.



Pienākumi prakses laikā
• Es veicu dārzeņu un gaļas un jūras produktu p/m,
• Gatavoju katru dienu Vīnes šniceles un veicu

porciju porcionēšanu,
• Es atbildēju par aukstajām uzkodām, vajadzēja uz

pasūtījuma gatavot salātus,
• Palīdzēt banketu norisi un viesmīļa palīgdarbi.



Restorāna šefpavārs
• Šefpavāram ir pāri jau 50 gadiem. Viņa aizraušanās 

ir medības. Viņam pieder viss tas uzņēmums. Viņa 
attieksme pret mani bija ļoti pozitīva un pat svētkus 
svinējām kopā ar viņa ģimeni.



Restorāna virtuve





Viesnīca



Secinājumi
• Pa šo praksi guvu ļoti plašu pieredzi un jaunus

kontaktus. Iemācījos daudz ko jaunu - austriešu
nacionālos ēdienus un konditorejas izstrādājumus.
Kopumā ar šo praksi esmu ļoti apmierināts, jo guvu
pieredzi visai dzīvei un lieliskas atmiņas.



Magdalensberg 16, Pischeldorf
9064 Austria;

Iedalījums –ģimenes uzņēmumu, 
hotelis un restorāns;

Maija komarovska 3 EP
Līga Zeltiņa 2 EP



Darba laiki



Mūsu darba pienākumi
• Mūsu darba pienākumi bija darbs virtuvē, darbs ar

konditoriju;
• Dažreiz vajadzēja palīdzēt ko uzkopt, uzklāt galdus

vai arī uzkopt istabiņas pēc viesu apmeklējuma;
• Darbs bija tiešām grūts, bet darījām visu atbilstoši

prasībām.





Par uzņēmumu
• Gipfelhaus Magdalensberg Familie Skorianz atrodas

uz Magdalensbergas kalna Ottmanach ciematā.
No tā paveras panorāmas skats uz Klāgenfurtes
pilsētu un apkārtējiem kalniem.Tā ir burvīga vieta
apmeklētājiem. Lieliski saimnieki, garšīgi ēdieni,
pastaigas Alpu kalnos, Khokhostervice pils. Ļoti
atmosfēriska vieta jebkurā gada laikā.





Secinājumi
• Prakses laikā iemācījāmies ļoti daudz ēdienu, kurus

nekad nebijām gatavojušas, un kuri mums ļoti labi
palika atmiņā, jo tieši tie ēdieni, kurus mēs pašas
gatavojām palika atmiņā, ne pa velti cilvēki saka
„ar skatīšanos TU neko neiemācīsies”. Tagad
sapratām, ka tā tiešam ir .Mūs ļoti priecē, ka
iepazināmies ar daudz dažādiem līdz šim
neredzētiem augiem un produktiem. Vēl
iemācījāmies strādāt ar dažāda veida virtuves
aprīkojumiem, kas ļoti atvieglo darbu virtuvē. Bet
kopumā mums ļoti patika prakse tieši šajā
uzņēmumā, jo šeit bija ļoti saticīgi cilvēki, kas ļāva
mums ātri iejusties.







Landgasthof-
Restaurant

Jana Tukiša 3 EP





Prakses pienākumi
• Ražošanas principu ievērošana ,kvalitātes

novērtēšana.
• Dzērienu un pārtikas pagatavošana pēc receptes.
• Darba un ugunsdrošības noteikumu ievērošana .
• Higiēnas un sanitārijas prasību ievērošana.
• Viesu apkalpošana un ēdienu pasniegšana.



Virtuve



































http://www.reidnwirt.com/



Biolandhaus
Arche 
Eva Vaivode 2 EP



Restorāna raksturojums
• Atrašanās vieta – Eberstein, Klein Sankt Paul, Austria
• Bio viesnīca ar veģetāro restorānu
• Ģimenes uzņēmums vairākās paaudzēs
• Vienas nakts cena viesnīcā – 249€
• Atrodas 5 stundu brauciena attālumā
• no Austrijas galvaspilsētas Vīnes.





Galvenie uzdevumi
prakses laikā

• Viesu apkalpošana
• Telpu uzkopšana
• Palīgdarbi virtuvē
• Komunikācijas prasmes angļu valodā
• Galdu servēšana



Bio Arche

Kaspars Dūna 3 EP



Uzņēmuma raksturojums
• Atrašanās vieta-Eberstein, Klein Sankt Paul, Austria

Tas ir ģimenes uzņēmums vairākās paaudzēs.
Bio viesnīca ar veģetāro restorānu.



Pienākumi prakses vietā
• Dažādu ēdienu pagatavošana
• Pusfabrikātu sagatavošana
• Dārzeņu pirmapstrāde,siltumapstrāde
• Ēdienu noformēšana un pasniegšana
• Kārtības un tīrības uzturēšana
• Brokastu galda sagatavošana
• Tīrības uzturēšana
• Viesu apkalpošana















Ieguvumi un pieredze
• Jaunu garšu un ēdienu atklāšana
• Pozitīva pieredze strādājot Austrijā
• Jauni draugi
• Jauna pieredze un zināšanu ieguve



SIA “Urbani” 
Urbaniwirt

gasthaus
Klāvs Kalnozols 3 EP



Uzņēmuma raksturojums
• Atrašanās vieta - Bundesstraße West 50, 9551, 

Austrija
• Uzņēmuma tips – restorāns
• Prakses laiks no 02.12.2018 līdz 29.12.2018



Restorāna “viesistaba”



Restorāna mazā
“viesistaba”



Restorāna lielā zāle



Gasthof "König" 
KG

Ritvars Liepnieks 3 EP



Uzņēmuma Gasthof
"König" KG raksturojums

• Atrašanās vieta: Wieting 23, 9374 Klein St. Paul, Austrija
• Darbības joma: Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
• Darbinieku skaits: 4 (ieskaitot praktikantu)

• Uzņēmums nodrošina ēdināšanas pakalpojumus
klientiem, pasniedzot ēdienu uz vietas, kā arī
pašapkalpošanās iespējas.

• Ēdiena patērēšana ir iespējama uz vietas, kā arī to var
paņemt līdzi, atsevišķos gadījumos ir iespējams pasūtīt, lai
to piegādātu uz mājām.

• Tiek piedāvāti arī atsevišķi ēdināšanas pakalpojumi pēc
pasūtījuma gan izbraukumos, gan uz vietas.

• Uzņēmums veic arī bāra/kroga pienākumus.











Veiktie pienākumi un 
pieredze uzņēmumā Gasthof

"König" KG 
• Pirms strādāšanas virtuvē - kārtīgi pabrokastot, ēdamzāles

uzkopšanas darbi, krāsns iekūršana un kurināmā
papildināšana.

• Virtuvē veicamie darbi – kolēģu asistēšana, salātu
sagatavošana pirms izvietošanas tiem paredzētajā bufetē,
dārzeņu pirmapstrāde un to siltumapstrāde, pusfabrikātu
sagatavošana, auksto uzkodu noformēšana dažādiem
pasākumiem, porciju sagatavju sagatavošana, kārtības un
tīrības uzturēšana savā darba vietā u.c. uzdevumi, kurus
parasti veic virtuves un pavāra palīgs.

• Ēdināšana darba laikā bija regulāra, ārpus darba laika – pēc
paša izvēles, un nevienā brīdī nebija sajūta, ka esi izsalcis.
Brīvdienu dienās bija iespēja braukt kopā ar priekšniekiem, lai
iepirktu produkciju priekš virtuves vai vienkārši tā pat izbraukt
ārpus uzņēmuma.

















Ieguvumi un secinājumi.
• Prakse Austrijā, attieksme no darbinieku puses, kā arī

kopējā pieredze darbojoties ar austriešiem bija
pozitīva.

• Labprāt atgrieztos, lai vairāk varētu iepazīt Austrijas
kultūru, kā arī, lai gūtu lielāku un nopietnāku darba
pieredzi Austrijā.

• Pateicoties Erasmus+ projektam, arī tika gūta darba
iespēja vasaras sezonai.



Paldies par uzmanību !
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