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Kas Martu Mikosu loģistikā 
visvairāk aizrauj? «Man ļoti 
patīk visos procesos un visos 
posmos saskatīt loģiku un 
cēloņu un seku sakarības,» 
viņa formulē un piebilst, ka 
pašai kā praktiskam cilvē-
kam ir svarīgi, lai viss ir secīgi 
izsekojams. «Ja kāds posms 
piegādes ķēdē nestrādā labi, 
to var salabot, citādi beigās 
visa ķēde strādās tādā līme-
nī, kā šis vājais posms. Loģi-
ka ir vajadzīga, jo vienkārši 
minēt, kas un kur ir noticis, 
nav patīkami. Tas rada vairāk 
stresa,» skaidro Marta, kuras 
darbavieta ir Balti Logistika – 
uzņēmums, kas visā Baltijā 
sniedz kravu pārvadāšanas 
un piegādes ķēžu pārvaldī-
bas pakalpojumus. Te Marta 
pirms diviem gadiem sāka kā 
praktikante, bet visai strauji 
un sekmīgi ielēca patstāvīga 
darba ritmā. 

vīruss nekaitē
Studēt biznesa loģistiku Rī-
gas Tehniskajā universitātē 
(RTU) Martai īsti nebija ne 
sapnis, ne arī nejaušība, bet 
gan visai pārdomāts solis. 
«Loģistiku izvēlējos, jo bija 
pārliecība, ka šī joma būs va-
jadzīga vienmēr un visur un 
līdz ar to būšu pieprasīta dar-
ba tirgū,» Marta pamato. To 
apstiprina arī šībrīža vīrusa 
pandēmijas apstākļi – daudz 
kas apstājas, taču kravu pār-
vadājumi turpina notikt. 
Marta pirms lēmuma pie-
ņemšanas arī vairākkārt pa-
viesojusies dažādos uzņē-
mumos Ēnu dienās, lai papē-
tītu tuvāk, kāda ir loģistikas 
profesionāļu ikdiena, tāpat 
viņai jau uzreiz bija skaidrs, 
ka jātēmē uz profesionālo 
bakalauru, nevis koledžas lī-
meņa izglītību šajā nozarē. 

Studijas neradīja nekādas 
sajūtas, kas liktu pārdomāt 
profesijas izvēli, bet, jautāta, 
vai tās arī pamainīja sākot-
nējo priekšstatu par loģisti-
ku, Marta nosauc divus at-
klājumus. «Kad stājos RTU, 
man galīgi nelikās, ka loģisti-
ka ir vairāk vīriešu darbs. Arī 
kursā bija daudz meiteņu. Ti-
kai universitātes laikā sapra-
tu, ka cilvēkiem ir šāds 
priekšstats, ko es vispār ne-
biju pamanījusi! Ar šo stereo-
tipu saskāros vēlāk, kad man 
jautāja – kāpēc loģistika? Tur 
taču tikai veči…» Tikmēr otrs 
secinājums bija personiskā-
ka rakstura – Marta saprata, 
ka īsti negribētu strādāt au-
totransportā, kas Latvijā ir 
galvenais kravu pārvadāša-
nas veids. Kā savu specializā-
ciju gribējies citu transporta 
veidu – kādu elegantāku dar-
bu, viņa smaida. 

nīderlandē un noliktavā
Vērtīgs Martai bijis arī studiju 
apmaiņas semestris Nīder-
landē, jo tā bija iespēja gan iz-
mēģināt mazliet citu studiju 
pieeju nekā Latvijā, gan gūt 
ieskatu, kā loģistikas procesi 
notiek citā valstī. Marta stās-

ta, ka Nīderlandē mācības 
studentiem notiek pa blo-
kiem moduļos un ar lielāku 
uzsvaru uz praktisko pusi un 
viņai tas ļoti iepaticies. Kā 
Latvijā iegūstamās izglītības 
plusu viņa gan min lielāku 
daudzpusību, spēju orientē-
ties un strādāt ar plašāku uz-
devumu spektru, nevis tikai 
savas šaurās specializācijas 
ietvaros. 

Studējot Nīderlandē, obli-
gāta bija arī prakse, un Marta 
tika pie savas pirmās darba 
pieredzes. Ar kursabiedra pa-
līdzību, kurš jau iepriekš bija 

pastrādājis e-komercijas 
kompānijā Wehkamp, arī 
Marta te dabūja piegādes ķē-
žu vadības praktikanta vietu. 
«Tas ir liels uzņēmums, kas 
nodarbojas ar dažādu preču 
pārdošanu tiešsaistē, tāpēc 
viņiem ir lielas noliktavas un 
ir ļoti svarīgs to darbs. Viņiem 
ir viena no automatizētāka-
jām noliktavām Eiropā, un vi-
ņi daudz tajā iegulda. Tajā pa-
šā laikā dažas preces neie-
kļaujas automatizācijas stan-
dartos, tāpēc mums, prakti-
kantiem, bija uzdevums opti-
mizēt procesu, kā tās pēc ie-
spējas ātrāk tiek sapakotas un 
sagatavotas izvešanai no no-
liktavas,» Marta stāsta. Izde-
vies izveidot risinājumu, kurā 
tika samazināts cilvēku darbs, 
paaugstinājās darbinieku 
efektivitāte.

Sākt darba gaitas tik apjo-
mīgā kompānijā bijis ļoti vēr-
tīgi. «Foršākais bija tā lielā uz-
ņēmuma sajūta – ka tā ir liela 
komūna, kur ir daudz cilvēku, 
ar ko vajadzības gadījumā var 
pakonsultēties,» saka Marta. 
Kā vienīgo, taču nelielo trau-
cēkli viņa atceras valodas fak-
toru. Lai gan daudz kas noti-
ka angliski un ārzemju prakti-
kantiem daudz kas tika tul-
kots, uzņēmums pamatā to-
mēr strādā nīderlandiešu va-
lodā, tāpēc brīžiem notieko-

šajam bijis grūtāk izsekot. Tie-
sa, nīderlandiešu valodas pa-
matus Marta, mācoties šajā 
valstī, mazliet apguvusi. 

sīkumu daudz, visi svarīgi
Arī savu pašreizējo darbu uz-
ņēmumā Balti Logistika Mar-
ta atrada kā obligāto praksi 
augstskolas 4. kursā. «Bet uz-
reiz jau bija doma, ka pēc 
prakses varētu te palikt. Nācu 
un mācījos, lai strādātu,» 
Marta stāsta, kā kļuvusi par 
vienu no uzņēmuma klientu 
apkalpošanas speciālistiem. 

Balti Logistika nodrošina 
kravu pārvadājumus ar dažā-
diem transporta veidiem, ta-
ču visplašāk – aviopārvadāju-
mus. «Es nodarbojos ar gaisa 
transportu: importu un eks-
portu jeb kravām no Latvijas 
un uz Latviju. Tāpat arī ar 
dzelzceļa un jūras kravu im-
portu,» Marta iezīmē savu 
pienākumu loku un piebilst, 
ka ar autotransportu, no kura 
jau studiju laikā gribējies dis-
tancēties, saskare viņai ir vien 
tad, ja jānodrošina kravu at-
vešana uz Latviju no lidostas 
Amsterdamā, kur tās «salido» 
no Āzijas un Amerikas. Tiesa, 
uzņēmumā kopumā autopār-
vadājumu pakalpojumi ir ga-
na nozīmīga biznesa daļa. 

Marta stāsta, ka viņas ziņā 
ir komunicēt ar klientu un or-

ganizēt visas loģistikas operā-
cijas, lai klienta krava sekmīgi 
pārceļotu no vienas valsts uz 
citu pa to maršrutu un ar to 
transporta veidu, par kādu 
klients vienojies ar Martas ko-
lēģiem – risinājumu izstrādā-
tājiem. Balti Logistika galve-
nokārt strādā ar starptautis-
kajiem pārvadājumiem Ame-
rikas un Āzijas virzienā, lai 
gan kravas tiek vestas arī uz 
un no daudzām citām val-
stīm. «Daudz vedam elektro-
niku, skaistumkopšanas pro-
duktus, pārtikas un citas pre-
ces, kuras jāved noteiktā tem-
peratūras režīmā. Arī bīsta-
mās preces, mūzikas instru-
mentus utt. Kravās gadās viss 
kaut kas. Un katrai kravai jā-
ievēro visi sīkumi, pārvadāša-
nas nosacījumi, līdz ar to jā-
būt elastībai uz katru pasūtī-
jumu,» Marta raksturo. Loģis-
tikā detaļu un nianšu ir daudz 
un tās visas ir svarīgas. 

grib stabilu izaugsmi
Balti Logistika mājaslapā 
Marta nodēvēta par «cieto 
riekstu plēsēju». Viņa pati par 
šādu kolēģu piešķirtu apzī-
mējumu smaida un saka, ka 
cietie rieksti – nestandarta si-
tuācijas, risināmas problē-
mas vai liels darba apjoms, 
kam nākas pielāgoties, – lo-
ģistikas industrijā nav nekas 
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ārkārtējs. «Tā ir ikdiena. Pro-
tams, ir arī vieglie pārvadāju-
mi, kas aiziet kā pa sviestu. 
Bet kopumā cietie rieksti ir 
katru dienu, piemēram, kad 
tev ir noteikts plāns, kā pār-
vadāt kravu, bet kaut kas no-
iet greizi un procesa vidū ir 
jāmeklē ātrs risinājums,» 
Marta saka. Risinājumu mek-
lējot, ir nācies sēdēt pie tele-
fona arī naktī, taču tas nav 
bieži, turklāt, ja līdzīga ekstre-
māla situācija iepriekš jau 
piedzīvota, satraukums ir ma-
zāks, jo jau zini, kas darāms. 
«Lielākais prieks ir tad, kad 
šādas situācijas izdodas atri-
sināt – piemēram, nakts vidū 
nomainīt salūzušu auto, un 
krava brauc tālāk. Kopumā šo 
gandarījumu ir daudz – tie 
var būt mazi un var būt lieli, 
bet man tie ir vienmēr, par 
katru darbiņu, kas sanācis,» 
Marta saka. Viņa novērtē, ka 
strādā kopā ar ļoti atbalsto-
šiem kolēģiem, un arī par vi-
siem nozarē sastaptajiem sa-
ka to pašu – cilvēki ir pretim-
nākoši, gatavi palīdzēt, ja ne-
pieciešams. 

Karstākais pīķa laiks starp-
tautiskajos kravu pārvadāju-
mos ir svētki, kad līdz ar brīv-
dienu sākšanos visiem pēkšņi 
visu vajag atvest tagad un jau 
vakar, Marta smaida. Viņai 
pašai intensīvāka strādāšana 

gan saistās ar skolas periodu 
– no septembra līdz maijam 
Marta paralēli darbam arī stu-
dē, ir lielāka slodze. Patlaban 
viņa RTU maģistrantūrā ap-
gūst transporta sistēmu inže-
nieriju. 

Prasmi kontrolēt un plānot 
savu laiku Marta sauc par vie-
nu no svarīgākajām lietām lo-
ģistikas speciālista profesijā. 
«Pat zinošākais cilvēks nespē-
tu veiksmīgi organizēt kravu 
pārvadājumu, ja nespētu 
veiksmīgi iekļauties laika ie-
robežojumos,» viņa paskaid-
ro. Būtiskas ir administratīvās 
un analītiskās prasmes, loģis-
kā domāšana, stresa izturība. 
Lai pati noturētu emocionālo 
līdzsvaru, Marta brīvo laiku 
pavada mierīgi – ar ģimeni, 
pastaigās pie dabas vai taisot 
3D figūriņas no papīra. 

Bet par profesionālo nākot-
ni viņa cenšas nedomāt pārāk 
tālu un pārāk precīzi. «Man ir 
svarīga stabilitāte, tāpēc es 
nemēģinu spert kādus riskan-
tus gājienus uz priekšu. La-
bāk mazākiem solīšiem, bet 
ar stabilu izaugsmi,» viņa sa-
ka. Kopumā plānos ietilpst 
maģistra grāda iegūšana, 
darba turpināšana Balti Lo-
gistika arī pēc šīm studijām, 
«un zinu, ka joprojām gribē-
tu strādāt ar aviotransportu – 
tas sirdij tuvāks».5


