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Paaugstināt vispārējo digitālo prasmju
līmeni visā Baltijā

ņemot vērā, ka joprojām ir ļoti maz cilvēku, kuriem ir 
augsts digitālo prasmju līmenis 

zināšanas un prasmes datu analīzē, izpratne par 
mākslīgā intelekta risinājumiem, programmēšanas 
prasmes u.c.

Baltijas virtuālās prakses – vīzija



Baltijas virtuālās prakses

Galvenais mērķis ir sniegt digitālās prasmes un 

pieredzi virtuālās prakses veidā Baltijas valstu 

organizācijās un uzņēmumos.

Patreiz trūkst iniciatīvu, kas piedāvā iespēju 

mācīties darot, un uzņēmumi reti pieņem darbā 

nepieredzējušus darbiniekus. 



Biznesa un datu analīze

darbs ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un 

analīzi, dinamiskā un scenāriju analīze ar Power BI.

Programmu un lietotņu izstrāde

Uzņēmuma ikdienas procesu automatizācija (Power

Automate) un lietotņu izstrāde (PowerApps), 

zināšanas par sarunbotu izstrādi (Power Virtual

Agents).

Ko apgūst potenciālie praktikanti? 

Jau divi izlaidumi latviešu valodā 



Python

rakstīt Python kodu, atpazīt Python atbalstītos 

datu tipus. Python var izmantot gan veblapu

izstrādē, gan datu analīzē un automatizācijā. 

Microsoft 365 Administration

pārvaldīt Microsoft 365 kontu un izmantot visas 

sniegtās iespējas: Exchange Online, SharePoint 

Online, MS Teams, Azure AD Connect utt.  

Piedāvātie bezmaksas mācību kursi

Informācija par kursiem:  www.balticinternships.eu



Mācībās piedalījās un arī šobrīd piedalās vairāk nekā 10 000 dažāda vecuma, profesijas 

un kvalifikācijas cilvēki

Praksēs ir piedalījušies 120 cilvēki

Šobrīd "rindā" gaida 80 potenciāli praktikanti, kuri ir pierādījuši savu gribēšanu un 

varēšanu, apgūstot mācību vielu + nokārtojot kvalifikācijas eksāmenus

No lietuviešu uzņēmēju puses interese ir augsta — savu interesi piesaistīt praktikantus ir 

izteicis Lietuvas jaunuzņēmums "E-robotai" un Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks

Aktualitāte



Prezentēts pētījums par digitālo pratību Baltijas valstīs

aktualitāte un 
programmas 
piedāvājums



Komunikācijas kampaņa
«Viss sākas ar klikšķi»



Vai Jūsu uzņēmumam ir aktuāla datu analīze un vizualizācija? Vai jau sen domājat par 
lietotni, kas palīdzētu atvieglot uzņēmuma ikdienu, bet nekad neatliek laika tam pieķerties?

Lai izmantotu iespēju:

1) ir tikai jāreģistrējas platformā www.applyforinternships.eu

2) jānorāda prakses uzdevums un prakses valoda (ja prakses valoda der angļu valoda, varat
ņemt praksē arī praktikantus arī no Lietuvas un Igaunijas), kā arī varbūt vēl kādas papildu
prasības praktikantam

Platforma veidos automātisku saderību ar praktikantu, kurš ir ieinteresēts Jūsu pieteiktajā uzdevumā
(izaicinājumā) un piedāvās arī savstarpējas komunikācijas iespējas ar saderīgo praktikantu

Iespēja piesaistīt zinošu praktikantu

http://www.applyforinternships.eu/


Iespēja piesaistīt uzņēmumam Microsoft kursus beigušos praktikantus.

Praktikants var palīdzēt ieviest uzņēmumā procesu/ideju, kam ikdienas steigā 

neatliek laika pieķerties: liela apjoma datu analīze, scenāriju veidošana, procesu 

automatizācija, lietotnes izstrāde uzņēmuma iekšējām vajadzībām.

Prakses notiek virtuāli un viena mēneša garumā (32 stundas).

Ieguvumi

Piesakies kā prakses devējs:  www.applyforinternships.eu
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