
Erasmus+ projekta prakses 
Spānijā, Malagā.

(25.03.2018.-21.04.2018.)

Finansējuma līgums Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351



Sevilja

• Sevilja (spāņu: Sevilla) jeb Seviļa ir 
pilsēta Spānijas dienvidos, 
Gvadalkiviras upes krastos. Spānijas 
dienvidu kultūras, mākslas un 
finanšu centrs. Andalūzijas un 
Seviljas provinces galvaspilsēta.







Kordova

• Kordova (spāņu: Córdoba) ir 
pilsēta Spānijas dienvidos, 
Andalūzijā, Kordovas provinces 
administratīvais centrs. Tā atrodas 
Sjerra-Morena kalnāja nogāzē, 
Gvadalkviviras upes labajā krastā. 
Pilsēta pastāvēja jau Romas 
impērijas laikā.







Erasmus+ projekta pieredze
Spānijā

Mārtiņš Nils Pumpuriņš



Prakses vieta ’’Hotel Guadalmedina’’





Pienākumi

• Palīdzēt sagatavot no rītiem zviedru galdu un brokastu laikā pievērst
uzmanību, vai nevajag neko papildināt

• Jautāt visiem istabu numurus, lai redzētu vai ir iekļautas brokastis vai
nav

• Pieņemt pasūtījumus

• Sekot līdzi restorāna un galdu tīrībai, noņemt netīros traukus un 
atnest tīros vietā

• Mazgāt traukus un spodrināt glāzes/krūzes/ēšanas piederumus

• Sakopt zviedru galdu – noņemt visu, kas palicis pāri, sakopt telpu un 
atlikt visus piederumus tiem paredzētajā vietā



Mariposa Hotel 
Malaga

Līga Trinska 3VP



Mana darba 
vieta
900-1500



Īpašnieces: Audrey un Amelie 
Pignol

Ieguvumi no šī projekta:
1.Jaunas valodas 

zināšanas (spāņu);
2.Jauni draugi, 

kontakti;
3.Jaunas kultūras 

zināšanas;
4.Angļu valodas 

uzlabošana;
5.Labi pavadīts laiks.

Noteikti iesaku arī citiem 
izmantot iespēju un 
pieteikties Erasmus+ 
projektiem nākamgad!



Megija Augustāne 2VP



Pienākumi:
- uzkopt numuriņus
- tīrīt vannas istabas
- sagatavot visu darba dienai
- tīrīt vestibilu, koridorus

Ieguvumi:
-iemācījos komunicēt ar žestiem un dažus spāņu 
vārdus
-iemācījos tīrīt numuriņus







Rūdis Grundmanis 4VP



Darba pienākumi:
• saklāt brokastu galdu 

• apkalpot klientus

• sakārtot viesnīcas zāli pēc brokastīm 

• trauku mazgāšanas un pulēšana

Ieguvumi: 
• prasme apkalpot sarežģītos viesus

• prasme sazināties ar klientiem svešvalodā



Casa Manuel De La Lonja

Kristīne Krastiņa 3EP, Klāvs Kalnozols 2EP



Pienākumi:

• Uzklāt galdu

• Pienest dzērienus un 
ēdienus

• Censties risināt 
problēmas, ja tādas 
radušās. 

• Novākt galdiņu

• Pieņemt pasūtījumu

• Rēķina apmaksa









Restorāns ‘Lechuga’
Kristaps Miķelsons



,,Lechuga,,



Darba pienākumi:

• Dārzeņu un gaļas pirmapstrāde

• Desertu gatavošana

• Tapas gatavošana un pasniegšana un porciju 
servēšana

• Gatavošana pēc klienta pasūtījuma - tapas 

Ieguvu ļoti lielu pieredzi, gatavojot tapas un strādājot 
,,Lechuga,, restorānā, varēju daudz ko iemācīties.



Restorāna darba kolektīvs:



,,Lechuga ēdieni,, 





Ritvars Liepnieks un
Kaspars Dūna 2EP-1



• Pavāru asistēšana virtuvē

• Dārzeņu pirmapstrāde, siltumapstrāde

• Pusfabrikātu sagatavošana

• Ēdienu noformēšana un pasniegšana

• Kārtības un tīrības uzturēšana virtuvē

Pienākumi restorānā



• Potenciālas nākotnes darba vietas ieguve

• Jaunu garšu un ēdienu atklāšana

• Pozitīva pieredze strādājot Spānijā

• Jauni draugi Spānijā

• Jaunas pieredzes un zināšanu ieguve 

Ieguvumi un pieredze



Anrijs Krasanovs 2MD 
«Proyecto Suman2+»



Darba pienākumi

• Palīdzēt T-kreklu apdrukā un izstrādē

• Veidot dažāda veida dizainus T-krekliem un krūzītēm

Ieguvumi

Praktizēties un komunicēt reālā darba vidē ar pasūtījumiem un grafiku.



Daži darbi no prakses





Mairis Balodis un Dagnija Lauska 3MD
• Mūsu prakses vieta bija Arrabal-AID

• Bezpeļņas organizācija



Mūsu pienākumi

Veidojām:

• Prezentācijas

• Plakātu dizainus

• Uzlīmju dizainus

• Vizītkartes

• Video materiālus





Pieredze video formātā










