
Pandēmija  
un labsajūta
41% strādājošo atzīst, ka Co-
vid-19 pandēmijas ierobežo-
jumi un apstākļi ir ietekmē-
juši viņu emocionālo labsa-
jūtu – no tiem absolūtajam 
vairākumam jeb 81% šī ietek-
me ir bijusi negatīva, rāda 
Kantar veikts pētījums. 57% 
darbinieku ir norādījuši, ka 
šie ierobežojumi un apstākļi 
viņu emocionālo labsajūtu 
nav būtiski ietekmējuši. Ko-
pumā salīdzinoši biežāk jeb-
kādu ietekmi uz savu emo-
cionālo labsajūtu ir izjutušas 
sievietes, augstākā līmeņa 
speciālisti, pakalpojumu un 
tirdzniecības jomā strādājo-
šie, tie, kuri strādā mazāk ne-
kā 40 stundu nedēļā un kuri 
nav apmierināti ar savu paš-
reizējo darbu.

bezdarbs var 
Pieaugt līdz 9%
Līdz šī gada beigām reģis-
trētā bezdarba līmenis Latvi-
jā varētu pieaugt līdz 9%, in-
tervijā Latvijas Televīzijas rai-
dījumā Rīta Panorāma šone-
dēļ sacīja Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) direk-
tore Evita Simsone. Viņa stās-
tīja, ka patlaban reģistrētā 
bezdarba līmenis ir 7,6% – ap 
69 000 iedzīvotāju patlaban 
aktīvi meklē darbu. Latgale 
joprojām ir reģions, kur bez-
darba līmenis ir visaugstā-
kais. NVA direktore atzina, ka 
tirdzniecība ir viena no no-
zarēm, kur patlaban ir vislie-
lākais darbaspēka pieprasī-
jums, bet tajā arī ir vislielākā 
darbaspēka kustība. Darbi-
niekus ļoti aktīvi meklē arī 
būvniecības sektorā, trans-
porta pārvadājumu nozarē, 
IT un finanšu sektorā. 

studentu stem 
hakatons
VēL Līdz šodienas plkst. 
15.00 studenti var reģistrēties 
tiešsaistes hakatonam Stu-
dent Deep Science Hackat-
hon, ko no 16. līdz 18. oktob-
rim organizē LU Cietvielu fi-
zikas institūts, aicinot stu-
dentus no jebkuras universi-
tātes un studiju jomas strā-
dāt pie idejām un risināju-
miem STEM nozarēs. Orga-
nizatori aicina hakatonā pie-
dalīties nozares entuziastus, 
inženierus, tehnoloģiju ek-
spertus, uzņēmējus vai dizai-
nerus ar savām idejām, kā arī 
tos, kuri ir gatavi strādāt ko-
mandā pie jau formulētas 
idejas. Pēc reģistrācijas da-
lībnieks tiešsaistē varēs pie-
vienoties komandu izveides 
procesam. Pasākuma noslē-
gumā 18. oktobrī komandas 
prezentēs savas idejas žūri-
jai, kas savukārt izraudzīsies 
uzvarētājus. Godalgotā ko-
manda saņems biļetes uz va-
došo jaunuzņēmumu un 
tehnoloģiju konferenci Te-
chChill, RTU Dizaina fabrika 
izvēlēsies komandu, kas va-
rēs izmantot tās iekārtas un 
telpas sava prototipa veido-
šanai, tāpat katra komanda 
saņems biļetes uz STARTUp 
Day – jaunuzņēmumu pasā-
kumu Tartu Igaunijā. Sīkāk – 
www.cfi.lu.lv sadaļā Notiku-
mi.
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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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No 19. līDz 23. oKtob-

rim visā Latvijā notiks akci-
ja Karjeras dienas darba mek-
lētājiem, ko rīko Nodarbinā-
tības valsts aģentūra (NVA), 
lai veicinātu darba devēju un 
darba meklētāju satikšanos. 
Karjeras dienu aktivitātes šo-
gad paredzēts īstenot ne tikai 
klātienē, bet arī tiešsaistē. 
Piedalīties akcijā bez maksas 
un saņemt atbalstu darba 
meklēšanā un karjeras vei-
došanā var ikviens iedzīvo-
tājs, kurš meklē darbu vai vē-
las to mainīt. 

Arī šogad, līdzīgi kā ie-
priekšējos gados, Karjeras 
dienu ietvaros notiks darba 
pārrunu treniņi. Darba mek-
lētāji NVA karjeras konsul-
tantu vadībā izspēlēs dažā-
das ar darba pārrunām sais-
tītas situācijas un izmēģinās 
gan darba meklētāja, gan 
darba devēja «lomu», lai 
praktiski sagatavotos darba 
intervijām. Tiks analizētas si-
tuācijas un kļūdas, kuras dar-
ba meklētāji visbiežāk pie-
ļauj darba pārrunās un pie-
teikuma dokumentu sagata-
vošanā. Redzot sevi no ma-
las, treniņu dalībnieki varēs 
labāk apzināties, kādas ir vi-
ņu stiprās puses un kādas 
prasmes ir jāpilnveido, norā-
da NVA. Šogad darba intervi-
ju simulācijas jeb lomu spē-
les plānotas ne tikai klātienē 
NVA filiālēs, ja to ļaus epide-
mioloģiskā situācija, bet arī 
attālināti Zoom vietnē. 

Darba pārrunu treniņiem 

gan jāpiesakās iepriekš www.
nva.gov.lv sadaļā Karjeras 
dienas, izmantojot funkciju 
Pieteikuma anketa. Pēc pie-
teikuma nosūtīšanas izvēlētā 
NVA filiāle sazināsies ar inte-
resentu un telefona sarunā 
vienosies par piemērotāko 
tikšanās laiku.

Karjeras dienu akcijas pa-
sākumus organizē katra NVA 
filiāle, un šo aktivitāšu plāns 
un kontaktinformācija atro-
dama NVA tīmekļvietnes sa-
daļā Karjeras dienas.

Tikmēr 21. oktobrī plkst. 
19.00 sociālās vietnes Face-
book NVA kontā visi intere-
senti aicināti piedalīties tieš-
saistes karjeras dienā, ko rī-
ko NVA sadarbībā ar sociālo 
kustību Latvija strādā. Tieš-
raidē uzsvars tiks likts uz 
profesionālās attīstības un 
pārkvalifikācijas iespējām. 
Tiešsaistes karjeras dienā 
uzņēmumu un organizāciju 
pārstāvji prezentēs darbi-
niekiem un citiem intere-
sentiem piedāvātās mācību 
un karjeras izaugsmes ie-
spējas, kā arī informēs par 
aktuālajām vakancēm. Da-
lībnieku vidū būs pārstāvji 
no IT uzņēmuma Accenture, 
mācību platformas Course-
ra, Cēsu Digitālā centra, 
NVA, Rimi Latvia, Swedbank 
un citiem uzņēmumiem. In-
teresenti varēs saņemt kon-
sultācijas par mācībām un 
pieteikšanās nosacījumiem 
attālinātās izglītības platfor-
mās Openminded.lv, Ele-
mentsofai.lv un Coursera.
org.5

nVa rīko  
Karjeras dienas
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No 15. lī Dz 17. oKtob-

rim Latvijas Erasmus+ pro-
jektu īstenotāji iesaistījušies 
Eiropas mēroga iniciatīvā 
Erasmus dienas, organizējot 
pasākumus, kuros dalās ār-
valstīs gūtajā pieredzē un 
stāsta par starptautiskajos 
projektos paveikto. Iniciatī-
vas pasākumu kartē, kas at-
rodama vietnē www.eras-
musdays.eu, reģistrēta virk-
ne pasākumu dažādās Latvi-
jas pilsētās un novados, tie-
sa, daudzi no tiem epidemio-
loģiskās situācijas dēļ notiks 
tiešsaistē. 

Rīgā pasākumus organizē, 
piemēram, Rīgas domes Iz-
glītības, kultūras un sporta 
departaments, kas prezentēs 
projekta UPgrade video. Pro-
jektā plānots izveidot jaunu 
vērtēšanas metodiku un rī-
kus grupu darbam pamat-
skolās. Rīgas Tirdzniecības 
profesionālā vidusskola savā 
mājaslapā rīkos fotoizstādi, 
kurā aktualizēs tādas sabied-
rībai aktuālas tēmas kā vese-
lība un ekoloģija. Rīgas An-
gļu ģimnāzijas skolēni ģeo-
grāfijas stundās gatavos pre-
zentācijas un piedalīsies 
konkursos par ES un skolas 

Erasmus+ projektu partner-
valstīm. Savukārt Rīgas Purv-
ciema vidusskolā skolēni 
veiks pētījumu par makro-
ekonomiku dažādās Eiropas 
valstīs.

Kurzemē pasākumus orga-
nizē Liepājas Universitāte, 
kurā tiks atklāta fotoizstāde 
Ieelpo Filipīnas, un Saldus 
pamatskola, kurā skolēni 
caur prezentācijām, dzies-
mām un citām aktivitātēm 
iepazīs projektu sadarbības 
valstu kultūru, ģeogrāfiju, 
vēsturi, tradīcijas, nacionālos 
ēdienus un raksturīgos spor-
ta veidus. Latvijas Universi-
tātes P. Stradiņa Medicīnas 
koledža Jūrmalā savā Face-
book lapā publicēs Erasmus+ 
dalībnieku videostāstu. 

Erasmus dienu pasākumi 
plānoti arī Madonas Valsts 
ģimnāzijā, Vidzemes Tehno-
loģiju un dizaina tehnikumā 
Cēsīs un Gulbenes novada 
vidusskolā, kurā visu triju 
dienu garumā notiks inter-
aktīva Kahoot spēle par sko-
las starptautiskajiem projek-
tiem Erasmus+ programmā. 
Pasākumus organizēs arī iz-
glītības iestādes Latgalē, pie-
mēram, Daugavpils Univer-
sitāte un vairākas pilsētas vi-
dusskolas.5

Erasmus dienās stāstīs par 
ārvalstīs iegūto pieredziārkārtējs. «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
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