Vārds, uzvārds: Dace Kaļva
Vecums: 28 gadi
Dzimums: Sieviete
Nosūtošā izglītības iestāde: Jēkabpils agrobiznesa koledža
Mobilitātes valsts: Grieķija
Prakses institūcija: Grecotel hotels & resorts P.O.Box 14, GR-27050 Kastro, Kyllini
Prakses darba joma: Viesmīlība/tūrisms
Mobilitātes parioda ilgums: 3.07.2016.-3.09.07.2016.
Doties praksē uz Grieķiju izvēlējos, lai paplašinātu savu redzes loku, paaugstinātu savas
prasmes profesionālajā jomā un, lai iepazītu vietējo kūltūru.
Prakse. Erasmus. Grieķija. Šī tevicīgā, viesmīlīgā un karstasenīgā zeme. Sakrāmējusi
savas somas, 3.jūlija vakarā satraukta un nedaudz nobijusies, biju gatava doties nezināmajā
ceļojumā. Ierados Atēnās līdz ar saules lēktu. Debesis skaidras. Saule vien un mākonīša neviena.
Jūlijs un augusts ir karstākie mēneši +40 grādi dienā, naktī aptuveni +30 – tādas bija visas praksē
pavadītās 60 dienas.
Mūs (mani un vēl divus studentus no mūsu skolas) uzņēma viens no ievērojamākajiem
viesnīcu tīkliem Grieķijā – Grecotel Hotels & Resorts. Strādājām lielā piecu zvaigžņu viesnīcu
kompleksā Vidusjūras krastā, Peloponnese, kur pildījām viesmīļa darba pienākumus 5 zvaigžņu
restorānā. Tikām apmācīti pēc augstiem klientu apkalpošanas kvalitātes standartiem. Apkalpojām
klientus, novācām un servējām galdiņus. Brokastīs tika apkalpoti aptuveni 1200-1500 viesi.
Grieķi viennozīmīgi pārsteidza ar savām darba stundām, līdz ar to arī man bija tāda iespēja,
strādāt vairāk kā biju paredzējusi  Darbs bija interesants, dinamisks un darba stundas paskrēja
nemanot. Bija nepieciešamas aptuveni divas nedēļas, lai es aprastu ar visu jauno informāciju un
vidi, lai pēc tam jau sajustos kā savējā, kā mājās. Kolēģi, vadība – trūkst vārdu, lai aprakstītu, cik
lieliski un jautri bija kolēģi – grieķi, serbi, portugāļi un itāļi. Lielākoties viss personāls, izpalīdzīgi
un atbalstoši uzņēma mūs prakses vietā. Eh, staff, kā man viņu pietrūkst! Dzīvojām darbinieku
viesnīcā, kura atradās blakus viesu viesnīcu kompleksam. Par dzīvošanu un ēšanu nebija
jāuztraucās (joprojām pietrūkst svaigi ceptās maizes brokastīs, saldējums visās varavīksnes krāsās
un nebeidzamā cocacola), ar visu tikām pienācīgi nodrošināti. Visu brīvo laiku ārpus darba,
centos pilnvērtīgi izmantot – Vidusjūra, naksnīgas čilošanas ar jauniegūtajiem draugiem vietējās
tavernās un apkārtnes apzināšana. Redzēju krabīti, apmīļoju zemes bruņurupuci un bēgu no
skorpiona. Apmeklēju tuvumā esošās ievērojamās vietas un vēsturiskos objekus - iespaidīgo
Olympia (vietu, kur aizsākās Olimpiskās spēles), pārsteidzošo Zakynthos salu un elpu aizraujošo
Navagio (Shipwrek) pludmali. Divi mēneši burtiski aizskrēja nemanot. Atmiņas par šo laiku sildīs
mani drēgnajos rudens vakaros.
Lai gan amats īsti neatbilda koledžā apgūtajai programmai, iespēju strādāt šādā
uzņēmumā vērtēju pozitīvi, jo iegūtās zināšanas un prasmes (gan tiešās, gan pastarpinātās) man
noteikti palīdzēs veiksmīgāk konkurēt darba tirgū. Viennozīmīgi, uzlaboju savas angļu valodas
zināšanas, ieguvu lieliskus draugus un uzzināju daudz interesanta par šīs valsts kultūru. Ja man
tiktu piedāvāta vēlreiz šāda iespēja, ne mirkli nevilcinātos un teiktu JĀ, esmu par.
 Paldies Jēkabpils Agrobiznesa koledžai, Erasmus + programmai un Grecotel Hotels &
Resorts, par man doto iespēju.

