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1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS
Malta tai nedidelė salų (pagrindinės tai: Malta, Gozo, Comino) valstybė Viduržemio jūroje.
Būdingas tipiškas Viduržemio jūrinis klimatas su karštomis, sausomis, saulėtomis vasaromis,
švelniomis ir lietingomis žiemomis. Saulė šviečia nuo 11–12 valandų per dieną birželio–rugpjūčio
mėnesiais, iki 5 valandų sausį. Vidutinė metinė oro temperatūra +18 °C (sausį +12 °C, žemiausia
temperatūra įregistruota +5 °C; liepą ir rugpjūtį +26 °C). Liepos–rugsėjo mėnesiais vidutinė oro
temperatūra beveik nenukrenta žemiau +20 °C.

2. KELIONĖ
Iš Lietuvos yra tiesioginiai skrydžiai iš Kauno oro uosto. Jeigu nėra tiesioginių siūlyčiau važiuoti į
Varšuvą ir skristi iš ten. Bilietas iš Kauno į Maltą kainavo apie 40 Eur (be bagažo), tokia pati kaina
yra bilieto iš Maltos į Varšuvą (irgi be bagažo).

3. DRAUDIMAS
Draudimą pasidariau iš organizacijos rekomenduotos Tarptautinių ryšių skyriaus.

4. PRAKTIKOS INSTITUCIJA
Praktikos vietą suradau su Paragon Europe, įmonės tarpininkės, pagalba. Ta pati įmonė taip pat gali
suteikti apgyvendinimo paslaugas. Praktiką atlikau Evolve by RS Group įmonėje, kuri daugiausia
importuoja ir instaliuoja statybines medžiagas.

5. PATIRTIS
Maltoje praleidau 3 mėnesius. Išmokau dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje. Daugelyje firmų į
praktikantus yra žiūrima kaip į visaverčius darbuotojus, todėl yra gaunama tikrai atsakingų
uždavinių. Geri darbuotojai yra vertinami, todėl įdėjus daugiau pastangų, galima sulaukti pastovaus
darbo pasiūlymo (specialisto atlyginimas siekia 1000 Eur ir daugiau).

6. GYVENIMO SĄLYGOS
Gyvenau 4 kambarių bute. Kiekviename kambaryje buvo 2 praktikantai, mokėjau apie 400 Eur per
mėnesį. Gyvenimo sąlygas vertinu gerai. Tik ruošiantiems važiuoti į Maltą siūlyčiau
apgyvendinimo vietos ieškoti patiems, be tarpininkų, nes už tokią pačią kainą galima lengvai rasti
privatų kambarį. Taip pat, labai svarbu atsižvelgti į būsto padėtį, nes kelionės viešuoju transportu
tikrai užtrunka – geriausi miestai gyventi yra Valletta, Sliema, Gzira, Msida.
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7. IŠLAIDOS
Daugiausia išlaidų tenka apgyvendinimui. Maisto kainos tiek parduotuvėse, tiek kavinėse, nėra
labai aukštos.

8. LAISVALAIKIS
Malta turi labai daug vaizdingų kraštovaizdžių. Gražiausios vietos, kurias vertėtų aplankyti yra po
atviru dangumi ir už jas mokėti nereikia. Taip pat, Maltoje yra daug prehistorinių pastatų,
katakombų, uolų. Būtina aplankyti mažesnes Maltos salas – Gozo ir Comino.
Populiariausios vietos penktadienio vakarui praleisti tai Gianpulla Village, Paceville ir Sliema. Taip
pat, daug vakarėlių vyksta Buggiboje, bet Erasmus studentai ir praktikantai dažniausiai renkasi
Paceville ir Sliemoje.

9. KITA INFORMACIJA
Maltoje yra dvi oficialios kalbos – maltiečių ir anglų, taigi, jeigu norima patirti pietinių šalių
gyvenimo ritmą bei išmokti anglų kalbos, Malta tai puikiausias pasirinkimas.
Mažena Palevič
Finansų studijų programa
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