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Personība biznesā: datortehnikas tirgotāja
'Capital' valdes loceklis Ivars Šulcs
Lelde Petrāne
Biznesa ziņu nodaļas redaktore

Foto: Privātais arhīvs
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Katru svētdienu "Del8 Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital"
strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku.
Sarunā ar "DelA Bizness" Ivars Šulcs teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no
pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.
Viņš atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta
portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.
Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka Azikā ierastais
enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

Katru svētdienu portāls "DelA Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Citas sarunas atradīsiet šeit.

Izglītība un karjera
•2005. gads – līdz šim brīdim: AS “Capital” valdes loceklis, valsts un pašvaldību
iepirkumu departamenta vadītājs (Valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu
departamenta tiešā vadīšana; Atbildība par uzņēmuma kvalitātes vadības, personāla,
lietvedības, ražotnes un servisa struktūrvienību darbību; Uzņēmuma vadīšana,
efektīvas attīstības un konkurētspējas nodrošināšana; Sadarbība ar klientiem un
partneriem; Interešu pārstāvēšana uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un
asociācijās.)
•2003. – 2005. gads: jurists AS “Capital”
•2001. – 2003. gads: jurists Latvijas Universitātē
Izglītība:
•2003. – 2005. gads: Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadības zinībās
•1998. – 2003. gads: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurisprudencē
Share

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.
Jau astoņpadsmito gadu aktīvi strādāju IT preču pārdošanas uzņēmumā AS "Capital".
Iesāku darbu uzņēmumā kā jurists, un tagad, darba pilngadības gadskārtu svinot, esmu
jau kļuvis par tā līdzīpašnieku. Manā atbildībā ir sadarbība ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Līdz ar to ļoti palīdz tas, ka esmu apguvis jurisprudenci un paspējis
pastrādāt arī valsts iestādē, tā teikt – frontes otrajā pusē.
Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?
Nozares šābrīža galvenā aktualitāte ir IT preču globālais deAcīts, kas radies
pandēmijas un sausuma rezultātā. Kā jau deAcītam pienākas, tas veido papildu blaknes
– cenu kāpumu un ilgāku preču piegādes laiku. Ja, piemēram, agrāk portatīvo datoru
piegāde bija jāgaida 3 – 4 nedēļas, tad šobrīd atsevišķos gadījumos tiek runāts pat par
deviņu mēnešu gaidīšanas laiku. Iepriekš ļoti ierastās trīs gaidīšanas nedēļas šobrīd ir
pārvērtušās par gandrīz jau ierastiem trīs mēnešiem.
Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?
Jau no pamatskolas laikiem ļoti lielu interesi radīja datori. Manā acu priekšā cilvēki
rakstāmmašīnas nomainīja uz datoriem, pēcāk DOS operētājsistēmu nomainīja uz
"Windows 3.1". Vēlāk dzīvi krāsaināku padarīja "Windows 95" ienākšana, "OTce"
programmatūra un tā tālāk. Šķiet, ka esmu kopā ar IT jau gandrīz no pašiem
pirmsākumiem, tā teikt – "uzaugām kopā", un līdz ar to ir pašsaprotami, ka vēlējos savu
turpmāko dzīvi saistīt ar IT.
Kāds bija jūsu pirmais darbs un ko tas jums ir iemācījis?
Pirmais oAciālais darbs man bija 2001. gadā Latvijas Universitātē. Mans uzdevums kā
jaunam juristam bija ieviest šajā iestādē valsts pasūtījumu sistēmu. Latvijas
Universitāti veido daudzas fakultātes un institūti, kuri ir gandrīz neatkarīgas
struktūrvienības – ar savu budžetu, vadītāju, administrāciju un saimniecību. Man kā
nupat sākušam darbu šajā iestādē nebija viegli šo struktūrvienību vadībai iestāstīt, ka
tagad jebkura pirkuma veikšanai būs jārīko konkurss vai cenu aptauja.
Universitātē pavadītie divi gadi, kuru laikā, manuprāt, veiksmīgi tiku galā ar savu
uzdevumu, iemācīja komunicēt ar cilvēkiem, izprast viņu objektīvās un subjektīvās
vajadzības un vienlaikus spēt izmantot normatīvos aktus.
Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai
nejaušību?
Apzinātu soļu noteikti ir bijis vairāk. Nejaušības parasti paātrina apzināto soļu jeb
mērķu sasniegšanu.
Domāju, ka mūsdienās uz nejaušībām paļauties nevajadzētu. Vajadzētu ticēt saviem
spēkiem un censties sasniegt uzstādītos mērķus.
Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk
izvēlētos?
Ņemot vērā, ka šobrīd notiek nopietna automatizācijas un digitalizācijas revolūcija,
savus nākotnes plānus saistītu ar IT. Šajā jomā nākotnē būs gan pieprasīti darbinieki,
gan labs atalgojums un interesants darbs. Protams, katram pašam jāizvērtē, vai šī
joma šķiet piemērota attiecīgajām personiskajām īpašībām.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "ASV ceļojumā īpaši priecēja lielās pilsētas – Sanfrancisko un
Losandželosa. Šajā foto esam Beverlihilzā, Losandželosā, netālu no Rodeo iepirkšanās
ielas."
Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?
Latvijas mentalitāte man šķiet ļoti saprotama, cilvēku darbspēja ir milzīga un vidējais IQ
līmenis arī ir ļoti labs – no 184 valstīm ierindojamies augstajā 24.vietā. Vai tas nav
kolosāli?
Pie mīnusiem es pieskaitītu iespējamās straujās izmaiņas normatīvajos aktos un
salīdzinoši mazo teritoriju.
Kopumā – Latvija ir ļoti laba vieta, kur attīstīt biznesu!
Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.
Ikdienā veicu uzņēmuma valdes locekļa pienākumus, kas ir galveno uzņēmuma
darbības procesu pārraudzība, analīze un uzlabošana, kā arī vēsturiski rūpējos par
valsts un pašvaldību iepirkumu departamenta veiksmīgu darbību.
Neskatoties uz šā brīža situāciju, dodos strādāt uz biroju. Klātienes komunikācija man
ir darījuma vešanas būtiska sastāvdaļa. Iespējams, esmu pārāk konservatīvs, lai
uzskatītu, ka attālinātais darbs pilnībā spēj aizvietot klātienes darbu.
Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?
Mana sieva, kas ir astroloģe, gada sākumā paziņoja, ka mana šī gada aktualitāte būs
māja. Un tā arī ir – veicam mājās apjomīgus remontdarbus, un viss brīvais laiks paiet
remontdarbu jautājumos. Ziemassvētkus ceru sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu, ka
mājas jautājums ir atrisināts un sen iecerētais remonts ir veiksmīgi pabeigts.
Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk
izdarīt?
Uzskatu, ka darbam veltu vairāk laika nekā ģimenei jeb personīgajai dzīvei. Tas,
protams, neiepriecina ne mani, ne manu ģimeni. Tāpēc cenšos laicīgi plānot ilgākus
kopā būšanas brīžus ģimenes lokā. Piemēram, tieši pirms pandēmijas sākšanās
veiksmīgi paspējām apceļot ASV rietumkrastu, mērojot vairāk nekā 3000 kilometrus,
padzīvojoties gandrīz 10 viesnīcās, apskatot vairākas pilsētas. Ja ceļojuma beigās
mani bērni noguruma dēļ šo nosauca par briesmīgāko ceļojumu viņu dzīvē, tad, jau
paejot dažiem mēnešiem, šis tika ierindots kā ceļojums nr.1. Tādi brīži dod iedvesmu
ne tikai nākošā ceļojuma organizēšanai, bet arī jaunus spēkus darbam.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Uz Ziemassvētkiem mana mamma ar brāļa ģimeni uzdāvināja lēcienu ar
izpletni no lidmašīnas Lietuvā. Kad saņēmu šo dāvanu, nospriedu, ka viņi nolēmuši no
manis atbrīvoties, bet tas, protams, viņiem neizdevās – devāmies uz Lietuvu un lēcienu
izbaudīju."
Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?
Dzīvē mani iedvesmo ceļojumi, gan ģimenes, gan draugu pulkā.
Darbā mani motivē sarežģītu projektu pozitīvais iznākums.
Abos gadījumos (ceļojumi un projekti) svarīgs ir sākotnēji sarežģītais sākums un
pozitīvs noslēgums. Tas liek noticēt sev vēl vairāk un motivē uzsākt jaunus projektus
vai ceļojumus.
Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko
jārēķinās?
IT nozarē jārēķinās ar plašu konkurenci ne tikai no Latvijas uzņēmumu puses, bet arī no
ārvalstnieku uzņēmumiem. Vairākās citās nozarēs tik apjomīga konkurence netiek
novērota.
Papildus jārēķinās ar ātrām un straujām izmaiņām, jo IT nozare, manuprāt, šobrīd
attīstās visstraujāk no visām citām. Taču, ja spēj šīs abas lietas pieņemt, tad IT nozare
būs ļoti interesanta!
Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?
Gandrīz katru dienu iesāku ar nelielu skrējienu 5 kilometru garumā. Klausoties mūziku
un skrienot, spēju domās sakārtot dienas darbus, mazos uzdevumus un uzlādēties šai
dienai. Rīta krosiņš ir kļuvis par tik ierastu lietu, ka ziemā, kad skriešana vairs nav
iespējama slikto laikapstākļu dēļ, jūtu negatīvas izmaiņas savā emociju gammā.
Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu
pārstāvēto uzņēmumu.
Atklāšu kādu noslēpumu! Šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks
atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība. "Gauja" portatīvie
datori bija zināmi pirms vairākiem gadiem, taču vēlāk šis projekts tika slēgts, jo "Capital
Gauja" nespēja konkurēt ar ārvalstu portatīvo datoru ražotājiem – ne Anansiālā, ne
tehnoloģiskā ziņā. Šogad pircējiem spēsim piedāvāt tehnoloģiski modernu portatīvo
datoru par ļoti konkurētspējīgu cenu. Tādējādi veikalos atkal parādīsies Latvijas
portatīvie datori "Capital Gauja".

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Lielais kanjons un ceļojums pa Ameriku bija mūsu pagājušā gada lielākais
piedzīvojums. Lielajā kanjonā bija iespēja staigāt pa stikla grīdu, kura ir 240 metru
augstumā virs kanjona."
Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?
Pandēmija un tās radītās sekas attālināto mācību un darba, vakcīnu, ekonomiskās
situācijas izskatā ir viens liels pārsteigums, kādu mūsu pasaules civilizācija vēl nebija
līdz šim redzējusi. Šajā varēja vērot gan daudz negatīvu pārsteigumu, gan arī pozitīvu.
Un izskatās, ka pārsteigumi tikai turpinās.
Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?
Ceļojums! Tas noteikti būtu ceļojums! Piemēram, sen lolotais sapnis par ceļojumu uz
Japānu kopā ar sievu un varbūt pat ar bērniem. Vienmēr uzrunājusi Japānas
tehnoloģiskā attīstība, kas savijas ar senatnīgo kultūru, kā arī, protams, japāņu virtuve.
Ļoti interesanti šķiet japāņu dzīves principi un stingrā pārliecība, kura nekad nemainās.
Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?
Diena sāktos ar ikdienas rīta 5 kilometru krosiņu kopā ar suni pa vietējo mežu.
Turpinājumā manis gatavotās brokastis visai ģimenei. Pēc tam došanās ģimenes pulkā
uz kādu izvēlētu aktivitāti un vakarpusē – vakariņas uz terases kuplākā ģimenes un
draugu lokā.
Šāda ideālā diena dotu spēku jaunai darba nedēļai, jauniem projektiem un veco
projektu noslēgšanai.
Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.
Pirms 18 gadiem nolēmu mainīt darba vietu no Latvijas Universitātes uz kādu no
Latvijas IT uzņēmumiem. Uzrakstīju e-pastu pieciem vadošajiem IT uzņēmumiem, ka
vēlos pie tiem strādāt un varu palīdzēt valsts pasūtījumu jomā. Pēc 24 stundām mani
pieņēma uzņēmumā AS "Capital". Tā kā tas viss notika tik pēkšņi un lielapjoma
projekta priekšvakarā, tad uzņēmuma vadītājs pieļāva lielu iespēju, ka es tomēr
neesmu nācis meklēt patiesu darbu, bet atnācis spiegot cita uzņēmuma labā. Kādu
laiku man aiz muguras sačukstējās un nerādīja Ananšu piedāvājumus, pirms tos
iesniedza pasūtītājam. Tagad, pēc 18 nostrādātiem gadiem šī uzņēmuma labā, tas
rosina spilgtu smaidu manā un kolēģu sejā.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Vienu no savām dzimšanas dienām ar sievu nolēmām svinēt skaistajā
Šveicē. Braucām ar elektriskajiem velosipēdiem, devāmies pārgājienos, apskatījām
pilsētas, bet pašā dzimšanas dienā sieva man sagatavoja pārsteigumu paziņodama, ka
pēc dažām stundām mums jābūt noteiktā vietā, kurā lidosim ar virs Šveices ezeriem."
Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?
Liels un pamatīgs darbs vienmēr nesīs augļus. Ja ne attiecīgajā projektā, tad kādā citā.
Jo ieguldītā enerģija noteikti atnāks atpakaļ. Tādēļ – ja kaut kas arī neizdodas tā, kā
sākumā iecerēts, nevajag skumt, bet turpināt strādāt, un tas nepaliks nepamanīts.
Fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.
Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?
Tādu, kura spējusi izmantot visus tai dotos potenciālus – gudrus un strādīgus cilvēkus,
labvēlīgu teritoriju, tranzīta iespējas un cilvēku vēlmi pašiem saimniekot. Ļoti gribētos,
lai Latvija iegūst starptautisku atpazīstamību ar kādu veiksmīgu IT projektu, kuru
radījuši Latvijas IT jaunie prāti.

FotogrāAjās: Esot darbā, ģimenei sanāk atņemt gan laiku, gan uzmanību. Tomēr laiku
ar ģimeni Ivars Šulcs cenšas kompensēt ar regulāriem ceļojumiem. "Tad mans laiks un
uzmanība ir 100% veltīta ģimenei, un darbu līdzi neņemu. Nenoliegšu, ka šādu plānu
vieglāk ir īstenot, izbraucot no Latvijas," viņš saka.
Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dodas Eiropas kalnus baudīt ziemā, tad Ivars Šulcs
labprātāk to dara vasarā, un kalnus izbauda ar velosipēdu.
LASI VĒL

Personība biznesā: Dailes teātra direktora
Jura Žagara 'nākotnes oža'

Personība biznesā: 'Hesburger'
starptautiskā biznesa attīstības direktore
Ieva Salmela

Personība biznesā: 'Sakret Holdings'
padomes priekšsēdētājs Andris Vanags

'Personība biznesā': 'Dobeles dzirnavnieks'
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
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Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir
aizliegta. Vairāk lasi šeit.
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Personība biznesā: datortehnikas tirgotāja
'Capital' valdes loceklis Ivars Šulcs
Lelde Petrāne
Biznesa ziņu nodaļas redaktore
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Katru svētdienu "Del8 Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital"
strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku.
Sarunā ar "DelA Bizness" Ivars Šulcs teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no
pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.
Viņš atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta
portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.
Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka Azikā ierastais
enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

Katru svētdienu portāls "DelA Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Citas sarunas atradīsiet šeit.

Izglītība un karjera
•2005. gads – līdz šim brīdim: AS “Capital” valdes loceklis, valsts un pašvaldību
iepirkumu departamenta vadītājs (Valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu
departamenta tiešā vadīšana; Atbildība par uzņēmuma kvalitātes vadības, personāla,
lietvedības, ražotnes un servisa struktūrvienību darbību; Uzņēmuma vadīšana,
efektīvas attīstības un konkurētspējas nodrošināšana; Sadarbība ar klientiem un
partneriem; Interešu pārstāvēšana uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un
asociācijās.)
•2003. – 2005. gads: jurists AS “Capital”
•2001. – 2003. gads: jurists Latvijas Universitātē
Izglītība:
•2003. – 2005. gads: Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadības zinībās
•1998. – 2003. gads: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurisprudencē
Share

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.
Jau astoņpadsmito gadu aktīvi strādāju IT preču pārdošanas uzņēmumā AS "Capital".
Iesāku darbu uzņēmumā kā jurists, un tagad, darba pilngadības gadskārtu svinot, esmu
jau kļuvis par tā līdzīpašnieku. Manā atbildībā ir sadarbība ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Līdz ar to ļoti palīdz tas, ka esmu apguvis jurisprudenci un paspējis
pastrādāt arī valsts iestādē, tā teikt – frontes otrajā pusē.
Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?
Nozares šābrīža galvenā aktualitāte ir IT preču globālais deAcīts, kas radies
pandēmijas un sausuma rezultātā. Kā jau deAcītam pienākas, tas veido papildu blaknes
– cenu kāpumu un ilgāku preču piegādes laiku. Ja, piemēram, agrāk portatīvo datoru
piegāde bija jāgaida 3 – 4 nedēļas, tad šobrīd atsevišķos gadījumos tiek runāts pat par
deviņu mēnešu gaidīšanas laiku. Iepriekš ļoti ierastās trīs gaidīšanas nedēļas šobrīd ir
pārvērtušās par gandrīz jau ierastiem trīs mēnešiem.
Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?
Jau no pamatskolas laikiem ļoti lielu interesi radīja datori. Manā acu priekšā cilvēki
rakstāmmašīnas nomainīja uz datoriem, pēcāk DOS operētājsistēmu nomainīja uz
"Windows 3.1". Vēlāk dzīvi krāsaināku padarīja "Windows 95" ienākšana, "OTce"
programmatūra un tā tālāk. Šķiet, ka esmu kopā ar IT jau gandrīz no pašiem
pirmsākumiem, tā teikt – "uzaugām kopā", un līdz ar to ir pašsaprotami, ka vēlējos savu
turpmāko dzīvi saistīt ar IT.
Kāds bija jūsu pirmais darbs un ko tas jums ir iemācījis?
Pirmais oAciālais darbs man bija 2001. gadā Latvijas Universitātē. Mans uzdevums kā
jaunam juristam bija ieviest šajā iestādē valsts pasūtījumu sistēmu. Latvijas
Universitāti veido daudzas fakultātes un institūti, kuri ir gandrīz neatkarīgas
struktūrvienības – ar savu budžetu, vadītāju, administrāciju un saimniecību. Man kā
nupat sākušam darbu šajā iestādē nebija viegli šo struktūrvienību vadībai iestāstīt, ka
tagad jebkura pirkuma veikšanai būs jārīko konkurss vai cenu aptauja.
Universitātē pavadītie divi gadi, kuru laikā, manuprāt, veiksmīgi tiku galā ar savu
uzdevumu, iemācīja komunicēt ar cilvēkiem, izprast viņu objektīvās un subjektīvās
vajadzības un vienlaikus spēt izmantot normatīvos aktus.
Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai
nejaušību?
Apzinātu soļu noteikti ir bijis vairāk. Nejaušības parasti paātrina apzināto soļu jeb
mērķu sasniegšanu.
Domāju, ka mūsdienās uz nejaušībām paļauties nevajadzētu. Vajadzētu ticēt saviem
spēkiem un censties sasniegt uzstādītos mērķus.
Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk
izvēlētos?
Ņemot vērā, ka šobrīd notiek nopietna automatizācijas un digitalizācijas revolūcija,
savus nākotnes plānus saistītu ar IT. Šajā jomā nākotnē būs gan pieprasīti darbinieki,
gan labs atalgojums un interesants darbs. Protams, katram pašam jāizvērtē, vai šī
joma šķiet piemērota attiecīgajām personiskajām īpašībām.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "ASV ceļojumā īpaši priecēja lielās pilsētas – Sanfrancisko un
Losandželosa. Šajā foto esam Beverlihilzā, Losandželosā, netālu no Rodeo iepirkšanās
ielas."
Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?
Latvijas mentalitāte man šķiet ļoti saprotama, cilvēku darbspēja ir milzīga un vidējais IQ
līmenis arī ir ļoti labs – no 184 valstīm ierindojamies augstajā 24.vietā. Vai tas nav
kolosāli?
Pie mīnusiem es pieskaitītu iespējamās straujās izmaiņas normatīvajos aktos un
salīdzinoši mazo teritoriju.
Kopumā – Latvija ir ļoti laba vieta, kur attīstīt biznesu!
Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.
Ikdienā veicu uzņēmuma valdes locekļa pienākumus, kas ir galveno uzņēmuma
darbības procesu pārraudzība, analīze un uzlabošana, kā arī vēsturiski rūpējos par
valsts un pašvaldību iepirkumu departamenta veiksmīgu darbību.
Neskatoties uz šā brīža situāciju, dodos strādāt uz biroju. Klātienes komunikācija man
ir darījuma vešanas būtiska sastāvdaļa. Iespējams, esmu pārāk konservatīvs, lai
uzskatītu, ka attālinātais darbs pilnībā spēj aizvietot klātienes darbu.
Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?
Mana sieva, kas ir astroloģe, gada sākumā paziņoja, ka mana šī gada aktualitāte būs
māja. Un tā arī ir – veicam mājās apjomīgus remontdarbus, un viss brīvais laiks paiet
remontdarbu jautājumos. Ziemassvētkus ceru sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu, ka
mājas jautājums ir atrisināts un sen iecerētais remonts ir veiksmīgi pabeigts.
Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk
izdarīt?
Uzskatu, ka darbam veltu vairāk laika nekā ģimenei jeb personīgajai dzīvei. Tas,
protams, neiepriecina ne mani, ne manu ģimeni. Tāpēc cenšos laicīgi plānot ilgākus
kopā būšanas brīžus ģimenes lokā. Piemēram, tieši pirms pandēmijas sākšanās
veiksmīgi paspējām apceļot ASV rietumkrastu, mērojot vairāk nekā 3000 kilometrus,
padzīvojoties gandrīz 10 viesnīcās, apskatot vairākas pilsētas. Ja ceļojuma beigās
mani bērni noguruma dēļ šo nosauca par briesmīgāko ceļojumu viņu dzīvē, tad, jau
paejot dažiem mēnešiem, šis tika ierindots kā ceļojums nr.1. Tādi brīži dod iedvesmu
ne tikai nākošā ceļojuma organizēšanai, bet arī jaunus spēkus darbam.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Uz Ziemassvētkiem mana mamma ar brāļa ģimeni uzdāvināja lēcienu ar
izpletni no lidmašīnas Lietuvā. Kad saņēmu šo dāvanu, nospriedu, ka viņi nolēmuši no
manis atbrīvoties, bet tas, protams, viņiem neizdevās – devāmies uz Lietuvu un lēcienu
izbaudīju."
Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?
Dzīvē mani iedvesmo ceļojumi, gan ģimenes, gan draugu pulkā.
Darbā mani motivē sarežģītu projektu pozitīvais iznākums.
Abos gadījumos (ceļojumi un projekti) svarīgs ir sākotnēji sarežģītais sākums un
pozitīvs noslēgums. Tas liek noticēt sev vēl vairāk un motivē uzsākt jaunus projektus
vai ceļojumus.
Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko
jārēķinās?
IT nozarē jārēķinās ar plašu konkurenci ne tikai no Latvijas uzņēmumu puses, bet arī no
ārvalstnieku uzņēmumiem. Vairākās citās nozarēs tik apjomīga konkurence netiek
novērota.
Papildus jārēķinās ar ātrām un straujām izmaiņām, jo IT nozare, manuprāt, šobrīd
attīstās visstraujāk no visām citām. Taču, ja spēj šīs abas lietas pieņemt, tad IT nozare
būs ļoti interesanta!
Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?
Gandrīz katru dienu iesāku ar nelielu skrējienu 5 kilometru garumā. Klausoties mūziku
un skrienot, spēju domās sakārtot dienas darbus, mazos uzdevumus un uzlādēties šai
dienai. Rīta krosiņš ir kļuvis par tik ierastu lietu, ka ziemā, kad skriešana vairs nav
iespējama slikto laikapstākļu dēļ, jūtu negatīvas izmaiņas savā emociju gammā.
Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu
pārstāvēto uzņēmumu.
Atklāšu kādu noslēpumu! Šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks
atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība. "Gauja" portatīvie
datori bija zināmi pirms vairākiem gadiem, taču vēlāk šis projekts tika slēgts, jo "Capital
Gauja" nespēja konkurēt ar ārvalstu portatīvo datoru ražotājiem – ne Anansiālā, ne
tehnoloģiskā ziņā. Šogad pircējiem spēsim piedāvāt tehnoloģiski modernu portatīvo
datoru par ļoti konkurētspējīgu cenu. Tādējādi veikalos atkal parādīsies Latvijas
portatīvie datori "Capital Gauja".

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Lielais kanjons un ceļojums pa Ameriku bija mūsu pagājušā gada lielākais
piedzīvojums. Lielajā kanjonā bija iespēja staigāt pa stikla grīdu, kura ir 240 metru
augstumā virs kanjona."
Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?
Pandēmija un tās radītās sekas attālināto mācību un darba, vakcīnu, ekonomiskās
situācijas izskatā ir viens liels pārsteigums, kādu mūsu pasaules civilizācija vēl nebija
līdz šim redzējusi. Šajā varēja vērot gan daudz negatīvu pārsteigumu, gan arī pozitīvu.
Un izskatās, ka pārsteigumi tikai turpinās.
Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?
Ceļojums! Tas noteikti būtu ceļojums! Piemēram, sen lolotais sapnis par ceļojumu uz
Japānu kopā ar sievu un varbūt pat ar bērniem. Vienmēr uzrunājusi Japānas
tehnoloģiskā attīstība, kas savijas ar senatnīgo kultūru, kā arī, protams, japāņu virtuve.
Ļoti interesanti šķiet japāņu dzīves principi un stingrā pārliecība, kura nekad nemainās.
Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?
Diena sāktos ar ikdienas rīta 5 kilometru krosiņu kopā ar suni pa vietējo mežu.
Turpinājumā manis gatavotās brokastis visai ģimenei. Pēc tam došanās ģimenes pulkā
uz kādu izvēlētu aktivitāti un vakarpusē – vakariņas uz terases kuplākā ģimenes un
draugu lokā.
Šāda ideālā diena dotu spēku jaunai darba nedēļai, jauniem projektiem un veco
projektu noslēgšanai.
Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.
Pirms 18 gadiem nolēmu mainīt darba vietu no Latvijas Universitātes uz kādu no
Latvijas IT uzņēmumiem. Uzrakstīju e-pastu pieciem vadošajiem IT uzņēmumiem, ka
vēlos pie tiem strādāt un varu palīdzēt valsts pasūtījumu jomā. Pēc 24 stundām mani
pieņēma uzņēmumā AS "Capital". Tā kā tas viss notika tik pēkšņi un lielapjoma
projekta priekšvakarā, tad uzņēmuma vadītājs pieļāva lielu iespēju, ka es tomēr
neesmu nācis meklēt patiesu darbu, bet atnācis spiegot cita uzņēmuma labā. Kādu
laiku man aiz muguras sačukstējās un nerādīja Ananšu piedāvājumus, pirms tos
iesniedza pasūtītājam. Tagad, pēc 18 nostrādātiem gadiem šī uzņēmuma labā, tas
rosina spilgtu smaidu manā un kolēģu sejā.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Vienu no savām dzimšanas dienām ar sievu nolēmām svinēt skaistajā
Šveicē. Braucām ar elektriskajiem velosipēdiem, devāmies pārgājienos, apskatījām
pilsētas, bet pašā dzimšanas dienā sieva man sagatavoja pārsteigumu paziņodama, ka
pēc dažām stundām mums jābūt noteiktā vietā, kurā lidosim ar virs Šveices ezeriem."
Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?
Liels un pamatīgs darbs vienmēr nesīs augļus. Ja ne attiecīgajā projektā, tad kādā citā.
Jo ieguldītā enerģija noteikti atnāks atpakaļ. Tādēļ – ja kaut kas arī neizdodas tā, kā
sākumā iecerēts, nevajag skumt, bet turpināt strādāt, un tas nepaliks nepamanīts.
Fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.
Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?
Tādu, kura spējusi izmantot visus tai dotos potenciālus – gudrus un strādīgus cilvēkus,
labvēlīgu teritoriju, tranzīta iespējas un cilvēku vēlmi pašiem saimniekot. Ļoti gribētos,
lai Latvija iegūst starptautisku atpazīstamību ar kādu veiksmīgu IT projektu, kuru
radījuši Latvijas IT jaunie prāti.

FotogrāAjās: Esot darbā, ģimenei sanāk atņemt gan laiku, gan uzmanību. Tomēr laiku
ar ģimeni Ivars Šulcs cenšas kompensēt ar regulāriem ceļojumiem. "Tad mans laiks un
uzmanība ir 100% veltīta ģimenei, un darbu līdzi neņemu. Nenoliegšu, ka šādu plānu
vieglāk ir īstenot, izbraucot no Latvijas," viņš saka.
Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dodas Eiropas kalnus baudīt ziemā, tad Ivars Šulcs
labprātāk to dara vasarā, un kalnus izbauda ar velosipēdu.
LASI VĒL

Personība biznesā: Dailes teātra direktora
Jura Žagara 'nākotnes oža'

Personība biznesā: 'Hesburger'
starptautiskā biznesa attīstības direktore
Ieva Salmela

Personība biznesā: 'Sakret Holdings'
padomes priekšsēdētājs Andris Vanags

'Personība biznesā': 'Dobeles dzirnavnieks'
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
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Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir
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Personība biznesā: datortehnikas tirgotāja
'Capital' valdes loceklis Ivars Šulcs
Lelde Petrāne
Biznesa ziņu nodaļas redaktore

Foto: Privātais arhīvs
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Katru svētdienu "Del8 Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital"
strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku.
Sarunā ar "DelA Bizness" Ivars Šulcs teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no
pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.
Viņš atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta
portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.
Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka Azikā ierastais
enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

Katru svētdienu portāls "DelA Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Citas sarunas atradīsiet šeit.

Izglītība un karjera
•2005. gads – līdz šim brīdim: AS “Capital” valdes loceklis, valsts un pašvaldību
iepirkumu departamenta vadītājs (Valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu
departamenta tiešā vadīšana; Atbildība par uzņēmuma kvalitātes vadības, personāla,
lietvedības, ražotnes un servisa struktūrvienību darbību; Uzņēmuma vadīšana,
efektīvas attīstības un konkurētspējas nodrošināšana; Sadarbība ar klientiem un
partneriem; Interešu pārstāvēšana uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un
asociācijās.)
•2003. – 2005. gads: jurists AS “Capital”
•2001. – 2003. gads: jurists Latvijas Universitātē
Izglītība:
•2003. – 2005. gads: Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadības zinībās
•1998. – 2003. gads: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurisprudencē
Share

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.
Jau astoņpadsmito gadu aktīvi strādāju IT preču pārdošanas uzņēmumā AS "Capital".
Iesāku darbu uzņēmumā kā jurists, un tagad, darba pilngadības gadskārtu svinot, esmu
jau kļuvis par tā līdzīpašnieku. Manā atbildībā ir sadarbība ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Līdz ar to ļoti palīdz tas, ka esmu apguvis jurisprudenci un paspējis
pastrādāt arī valsts iestādē, tā teikt – frontes otrajā pusē.
Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?
Nozares šābrīža galvenā aktualitāte ir IT preču globālais deAcīts, kas radies
pandēmijas un sausuma rezultātā. Kā jau deAcītam pienākas, tas veido papildu blaknes
– cenu kāpumu un ilgāku preču piegādes laiku. Ja, piemēram, agrāk portatīvo datoru
piegāde bija jāgaida 3 – 4 nedēļas, tad šobrīd atsevišķos gadījumos tiek runāts pat par
deviņu mēnešu gaidīšanas laiku. Iepriekš ļoti ierastās trīs gaidīšanas nedēļas šobrīd ir
pārvērtušās par gandrīz jau ierastiem trīs mēnešiem.
Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?
Jau no pamatskolas laikiem ļoti lielu interesi radīja datori. Manā acu priekšā cilvēki
rakstāmmašīnas nomainīja uz datoriem, pēcāk DOS operētājsistēmu nomainīja uz
"Windows 3.1". Vēlāk dzīvi krāsaināku padarīja "Windows 95" ienākšana, "OTce"
programmatūra un tā tālāk. Šķiet, ka esmu kopā ar IT jau gandrīz no pašiem
pirmsākumiem, tā teikt – "uzaugām kopā", un līdz ar to ir pašsaprotami, ka vēlējos savu
turpmāko dzīvi saistīt ar IT.
Kāds bija jūsu pirmais darbs un ko tas jums ir iemācījis?
Pirmais oAciālais darbs man bija 2001. gadā Latvijas Universitātē. Mans uzdevums kā
jaunam juristam bija ieviest šajā iestādē valsts pasūtījumu sistēmu. Latvijas
Universitāti veido daudzas fakultātes un institūti, kuri ir gandrīz neatkarīgas
struktūrvienības – ar savu budžetu, vadītāju, administrāciju un saimniecību. Man kā
nupat sākušam darbu šajā iestādē nebija viegli šo struktūrvienību vadībai iestāstīt, ka
tagad jebkura pirkuma veikšanai būs jārīko konkurss vai cenu aptauja.
Universitātē pavadītie divi gadi, kuru laikā, manuprāt, veiksmīgi tiku galā ar savu
uzdevumu, iemācīja komunicēt ar cilvēkiem, izprast viņu objektīvās un subjektīvās
vajadzības un vienlaikus spēt izmantot normatīvos aktus.
Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai
nejaušību?
Apzinātu soļu noteikti ir bijis vairāk. Nejaušības parasti paātrina apzināto soļu jeb
mērķu sasniegšanu.
Domāju, ka mūsdienās uz nejaušībām paļauties nevajadzētu. Vajadzētu ticēt saviem
spēkiem un censties sasniegt uzstādītos mērķus.
Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk
izvēlētos?
Ņemot vērā, ka šobrīd notiek nopietna automatizācijas un digitalizācijas revolūcija,
savus nākotnes plānus saistītu ar IT. Šajā jomā nākotnē būs gan pieprasīti darbinieki,
gan labs atalgojums un interesants darbs. Protams, katram pašam jāizvērtē, vai šī
joma šķiet piemērota attiecīgajām personiskajām īpašībām.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "ASV ceļojumā īpaši priecēja lielās pilsētas – Sanfrancisko un
Losandželosa. Šajā foto esam Beverlihilzā, Losandželosā, netālu no Rodeo iepirkšanās
ielas."
Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?
Latvijas mentalitāte man šķiet ļoti saprotama, cilvēku darbspēja ir milzīga un vidējais IQ
līmenis arī ir ļoti labs – no 184 valstīm ierindojamies augstajā 24.vietā. Vai tas nav
kolosāli?
Pie mīnusiem es pieskaitītu iespējamās straujās izmaiņas normatīvajos aktos un
salīdzinoši mazo teritoriju.
Kopumā – Latvija ir ļoti laba vieta, kur attīstīt biznesu!
Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.
Ikdienā veicu uzņēmuma valdes locekļa pienākumus, kas ir galveno uzņēmuma
darbības procesu pārraudzība, analīze un uzlabošana, kā arī vēsturiski rūpējos par
valsts un pašvaldību iepirkumu departamenta veiksmīgu darbību.
Neskatoties uz šā brīža situāciju, dodos strādāt uz biroju. Klātienes komunikācija man
ir darījuma vešanas būtiska sastāvdaļa. Iespējams, esmu pārāk konservatīvs, lai
uzskatītu, ka attālinātais darbs pilnībā spēj aizvietot klātienes darbu.
Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?
Mana sieva, kas ir astroloģe, gada sākumā paziņoja, ka mana šī gada aktualitāte būs
māja. Un tā arī ir – veicam mājās apjomīgus remontdarbus, un viss brīvais laiks paiet
remontdarbu jautājumos. Ziemassvētkus ceru sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu, ka
mājas jautājums ir atrisināts un sen iecerētais remonts ir veiksmīgi pabeigts.
Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk
izdarīt?
Uzskatu, ka darbam veltu vairāk laika nekā ģimenei jeb personīgajai dzīvei. Tas,
protams, neiepriecina ne mani, ne manu ģimeni. Tāpēc cenšos laicīgi plānot ilgākus
kopā būšanas brīžus ģimenes lokā. Piemēram, tieši pirms pandēmijas sākšanās
veiksmīgi paspējām apceļot ASV rietumkrastu, mērojot vairāk nekā 3000 kilometrus,
padzīvojoties gandrīz 10 viesnīcās, apskatot vairākas pilsētas. Ja ceļojuma beigās
mani bērni noguruma dēļ šo nosauca par briesmīgāko ceļojumu viņu dzīvē, tad, jau
paejot dažiem mēnešiem, šis tika ierindots kā ceļojums nr.1. Tādi brīži dod iedvesmu
ne tikai nākošā ceļojuma organizēšanai, bet arī jaunus spēkus darbam.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Uz Ziemassvētkiem mana mamma ar brāļa ģimeni uzdāvināja lēcienu ar
izpletni no lidmašīnas Lietuvā. Kad saņēmu šo dāvanu, nospriedu, ka viņi nolēmuši no
manis atbrīvoties, bet tas, protams, viņiem neizdevās – devāmies uz Lietuvu un lēcienu
izbaudīju."
Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?
Dzīvē mani iedvesmo ceļojumi, gan ģimenes, gan draugu pulkā.
Darbā mani motivē sarežģītu projektu pozitīvais iznākums.
Abos gadījumos (ceļojumi un projekti) svarīgs ir sākotnēji sarežģītais sākums un
pozitīvs noslēgums. Tas liek noticēt sev vēl vairāk un motivē uzsākt jaunus projektus
vai ceļojumus.
Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko
jārēķinās?
IT nozarē jārēķinās ar plašu konkurenci ne tikai no Latvijas uzņēmumu puses, bet arī no
ārvalstnieku uzņēmumiem. Vairākās citās nozarēs tik apjomīga konkurence netiek
novērota.
Papildus jārēķinās ar ātrām un straujām izmaiņām, jo IT nozare, manuprāt, šobrīd
attīstās visstraujāk no visām citām. Taču, ja spēj šīs abas lietas pieņemt, tad IT nozare
būs ļoti interesanta!
Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?
Gandrīz katru dienu iesāku ar nelielu skrējienu 5 kilometru garumā. Klausoties mūziku
un skrienot, spēju domās sakārtot dienas darbus, mazos uzdevumus un uzlādēties šai
dienai. Rīta krosiņš ir kļuvis par tik ierastu lietu, ka ziemā, kad skriešana vairs nav
iespējama slikto laikapstākļu dēļ, jūtu negatīvas izmaiņas savā emociju gammā.
Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu
pārstāvēto uzņēmumu.
Atklāšu kādu noslēpumu! Šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks
atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība. "Gauja" portatīvie
datori bija zināmi pirms vairākiem gadiem, taču vēlāk šis projekts tika slēgts, jo "Capital
Gauja" nespēja konkurēt ar ārvalstu portatīvo datoru ražotājiem – ne Anansiālā, ne
tehnoloģiskā ziņā. Šogad pircējiem spēsim piedāvāt tehnoloģiski modernu portatīvo
datoru par ļoti konkurētspējīgu cenu. Tādējādi veikalos atkal parādīsies Latvijas
portatīvie datori "Capital Gauja".

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Lielais kanjons un ceļojums pa Ameriku bija mūsu pagājušā gada lielākais
piedzīvojums. Lielajā kanjonā bija iespēja staigāt pa stikla grīdu, kura ir 240 metru
augstumā virs kanjona."
Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?
Pandēmija un tās radītās sekas attālināto mācību un darba, vakcīnu, ekonomiskās
situācijas izskatā ir viens liels pārsteigums, kādu mūsu pasaules civilizācija vēl nebija
līdz šim redzējusi. Šajā varēja vērot gan daudz negatīvu pārsteigumu, gan arī pozitīvu.
Un izskatās, ka pārsteigumi tikai turpinās.
Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?
Ceļojums! Tas noteikti būtu ceļojums! Piemēram, sen lolotais sapnis par ceļojumu uz
Japānu kopā ar sievu un varbūt pat ar bērniem. Vienmēr uzrunājusi Japānas
tehnoloģiskā attīstība, kas savijas ar senatnīgo kultūru, kā arī, protams, japāņu virtuve.
Ļoti interesanti šķiet japāņu dzīves principi un stingrā pārliecība, kura nekad nemainās.
Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?
Diena sāktos ar ikdienas rīta 5 kilometru krosiņu kopā ar suni pa vietējo mežu.
Turpinājumā manis gatavotās brokastis visai ģimenei. Pēc tam došanās ģimenes pulkā
uz kādu izvēlētu aktivitāti un vakarpusē – vakariņas uz terases kuplākā ģimenes un
draugu lokā.
Šāda ideālā diena dotu spēku jaunai darba nedēļai, jauniem projektiem un veco
projektu noslēgšanai.
Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.
Pirms 18 gadiem nolēmu mainīt darba vietu no Latvijas Universitātes uz kādu no
Latvijas IT uzņēmumiem. Uzrakstīju e-pastu pieciem vadošajiem IT uzņēmumiem, ka
vēlos pie tiem strādāt un varu palīdzēt valsts pasūtījumu jomā. Pēc 24 stundām mani
pieņēma uzņēmumā AS "Capital". Tā kā tas viss notika tik pēkšņi un lielapjoma
projekta priekšvakarā, tad uzņēmuma vadītājs pieļāva lielu iespēju, ka es tomēr
neesmu nācis meklēt patiesu darbu, bet atnācis spiegot cita uzņēmuma labā. Kādu
laiku man aiz muguras sačukstējās un nerādīja Ananšu piedāvājumus, pirms tos
iesniedza pasūtītājam. Tagad, pēc 18 nostrādātiem gadiem šī uzņēmuma labā, tas
rosina spilgtu smaidu manā un kolēģu sejā.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Vienu no savām dzimšanas dienām ar sievu nolēmām svinēt skaistajā
Šveicē. Braucām ar elektriskajiem velosipēdiem, devāmies pārgājienos, apskatījām
pilsētas, bet pašā dzimšanas dienā sieva man sagatavoja pārsteigumu paziņodama, ka
pēc dažām stundām mums jābūt noteiktā vietā, kurā lidosim ar virs Šveices ezeriem."
Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?
Liels un pamatīgs darbs vienmēr nesīs augļus. Ja ne attiecīgajā projektā, tad kādā citā.
Jo ieguldītā enerģija noteikti atnāks atpakaļ. Tādēļ – ja kaut kas arī neizdodas tā, kā
sākumā iecerēts, nevajag skumt, bet turpināt strādāt, un tas nepaliks nepamanīts.
Fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.
Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?
Tādu, kura spējusi izmantot visus tai dotos potenciālus – gudrus un strādīgus cilvēkus,
labvēlīgu teritoriju, tranzīta iespējas un cilvēku vēlmi pašiem saimniekot. Ļoti gribētos,
lai Latvija iegūst starptautisku atpazīstamību ar kādu veiksmīgu IT projektu, kuru
radījuši Latvijas IT jaunie prāti.

FotogrāAjās: Esot darbā, ģimenei sanāk atņemt gan laiku, gan uzmanību. Tomēr laiku
ar ģimeni Ivars Šulcs cenšas kompensēt ar regulāriem ceļojumiem. "Tad mans laiks un
uzmanība ir 100% veltīta ģimenei, un darbu līdzi neņemu. Nenoliegšu, ka šādu plānu
vieglāk ir īstenot, izbraucot no Latvijas," viņš saka.
Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dodas Eiropas kalnus baudīt ziemā, tad Ivars Šulcs
labprātāk to dara vasarā, un kalnus izbauda ar velosipēdu.
LASI VĒL

Personība biznesā: Dailes teātra direktora
Jura Žagara 'nākotnes oža'

Personība biznesā: 'Hesburger'
starptautiskā biznesa attīstības direktore
Ieva Salmela

Personība biznesā: 'Sakret Holdings'
padomes priekšsēdētājs Andris Vanags

'Personība biznesā': 'Dobeles dzirnavnieks'
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
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Personība biznesā: datortehnikas tirgotāja
'Capital' valdes loceklis Ivars Šulcs
Lelde Petrāne
Biznesa ziņu nodaļas redaktore

Foto: Privātais arhīvs
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Katru svētdienu "Del8 Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital"
strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku.
Sarunā ar "DelA Bizness" Ivars Šulcs teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no
pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.
Viņš atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta
portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.
Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka Azikā ierastais
enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

Katru svētdienu portāls "DelA Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Citas sarunas atradīsiet šeit.

Izglītība un karjera
•2005. gads – līdz šim brīdim: AS “Capital” valdes loceklis, valsts un pašvaldību
iepirkumu departamenta vadītājs (Valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu
departamenta tiešā vadīšana; Atbildība par uzņēmuma kvalitātes vadības, personāla,
lietvedības, ražotnes un servisa struktūrvienību darbību; Uzņēmuma vadīšana,
efektīvas attīstības un konkurētspējas nodrošināšana; Sadarbība ar klientiem un
partneriem; Interešu pārstāvēšana uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un
asociācijās.)
•2003. – 2005. gads: jurists AS “Capital”
•2001. – 2003. gads: jurists Latvijas Universitātē
Izglītība:
•2003. – 2005. gads: Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadības zinībās
•1998. – 2003. gads: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurisprudencē
Share

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.
Jau astoņpadsmito gadu aktīvi strādāju IT preču pārdošanas uzņēmumā AS "Capital".
Iesāku darbu uzņēmumā kā jurists, un tagad, darba pilngadības gadskārtu svinot, esmu
jau kļuvis par tā līdzīpašnieku. Manā atbildībā ir sadarbība ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Līdz ar to ļoti palīdz tas, ka esmu apguvis jurisprudenci un paspējis
pastrādāt arī valsts iestādē, tā teikt – frontes otrajā pusē.
Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?
Nozares šābrīža galvenā aktualitāte ir IT preču globālais deAcīts, kas radies
pandēmijas un sausuma rezultātā. Kā jau deAcītam pienākas, tas veido papildu blaknes
– cenu kāpumu un ilgāku preču piegādes laiku. Ja, piemēram, agrāk portatīvo datoru
piegāde bija jāgaida 3 – 4 nedēļas, tad šobrīd atsevišķos gadījumos tiek runāts pat par
deviņu mēnešu gaidīšanas laiku. Iepriekš ļoti ierastās trīs gaidīšanas nedēļas šobrīd ir
pārvērtušās par gandrīz jau ierastiem trīs mēnešiem.
Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?
Jau no pamatskolas laikiem ļoti lielu interesi radīja datori. Manā acu priekšā cilvēki
rakstāmmašīnas nomainīja uz datoriem, pēcāk DOS operētājsistēmu nomainīja uz
"Windows 3.1". Vēlāk dzīvi krāsaināku padarīja "Windows 95" ienākšana, "OTce"
programmatūra un tā tālāk. Šķiet, ka esmu kopā ar IT jau gandrīz no pašiem
pirmsākumiem, tā teikt – "uzaugām kopā", un līdz ar to ir pašsaprotami, ka vēlējos savu
turpmāko dzīvi saistīt ar IT.
Kāds bija jūsu pirmais darbs un ko tas jums ir iemācījis?
Pirmais oAciālais darbs man bija 2001. gadā Latvijas Universitātē. Mans uzdevums kā
jaunam juristam bija ieviest šajā iestādē valsts pasūtījumu sistēmu. Latvijas
Universitāti veido daudzas fakultātes un institūti, kuri ir gandrīz neatkarīgas
struktūrvienības – ar savu budžetu, vadītāju, administrāciju un saimniecību. Man kā
nupat sākušam darbu šajā iestādē nebija viegli šo struktūrvienību vadībai iestāstīt, ka
tagad jebkura pirkuma veikšanai būs jārīko konkurss vai cenu aptauja.
Universitātē pavadītie divi gadi, kuru laikā, manuprāt, veiksmīgi tiku galā ar savu
uzdevumu, iemācīja komunicēt ar cilvēkiem, izprast viņu objektīvās un subjektīvās
vajadzības un vienlaikus spēt izmantot normatīvos aktus.
Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai
nejaušību?
Apzinātu soļu noteikti ir bijis vairāk. Nejaušības parasti paātrina apzināto soļu jeb
mērķu sasniegšanu.
Domāju, ka mūsdienās uz nejaušībām paļauties nevajadzētu. Vajadzētu ticēt saviem
spēkiem un censties sasniegt uzstādītos mērķus.
Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk
izvēlētos?
Ņemot vērā, ka šobrīd notiek nopietna automatizācijas un digitalizācijas revolūcija,
savus nākotnes plānus saistītu ar IT. Šajā jomā nākotnē būs gan pieprasīti darbinieki,
gan labs atalgojums un interesants darbs. Protams, katram pašam jāizvērtē, vai šī
joma šķiet piemērota attiecīgajām personiskajām īpašībām.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "ASV ceļojumā īpaši priecēja lielās pilsētas – Sanfrancisko un
Losandželosa. Šajā foto esam Beverlihilzā, Losandželosā, netālu no Rodeo iepirkšanās
ielas."
Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?
Latvijas mentalitāte man šķiet ļoti saprotama, cilvēku darbspēja ir milzīga un vidējais IQ
līmenis arī ir ļoti labs – no 184 valstīm ierindojamies augstajā 24.vietā. Vai tas nav
kolosāli?
Pie mīnusiem es pieskaitītu iespējamās straujās izmaiņas normatīvajos aktos un
salīdzinoši mazo teritoriju.
Kopumā – Latvija ir ļoti laba vieta, kur attīstīt biznesu!
Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.
Ikdienā veicu uzņēmuma valdes locekļa pienākumus, kas ir galveno uzņēmuma
darbības procesu pārraudzība, analīze un uzlabošana, kā arī vēsturiski rūpējos par
valsts un pašvaldību iepirkumu departamenta veiksmīgu darbību.
Neskatoties uz šā brīža situāciju, dodos strādāt uz biroju. Klātienes komunikācija man
ir darījuma vešanas būtiska sastāvdaļa. Iespējams, esmu pārāk konservatīvs, lai
uzskatītu, ka attālinātais darbs pilnībā spēj aizvietot klātienes darbu.
Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?
Mana sieva, kas ir astroloģe, gada sākumā paziņoja, ka mana šī gada aktualitāte būs
māja. Un tā arī ir – veicam mājās apjomīgus remontdarbus, un viss brīvais laiks paiet
remontdarbu jautājumos. Ziemassvētkus ceru sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu, ka
mājas jautājums ir atrisināts un sen iecerētais remonts ir veiksmīgi pabeigts.
Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk
izdarīt?
Uzskatu, ka darbam veltu vairāk laika nekā ģimenei jeb personīgajai dzīvei. Tas,
protams, neiepriecina ne mani, ne manu ģimeni. Tāpēc cenšos laicīgi plānot ilgākus
kopā būšanas brīžus ģimenes lokā. Piemēram, tieši pirms pandēmijas sākšanās
veiksmīgi paspējām apceļot ASV rietumkrastu, mērojot vairāk nekā 3000 kilometrus,
padzīvojoties gandrīz 10 viesnīcās, apskatot vairākas pilsētas. Ja ceļojuma beigās
mani bērni noguruma dēļ šo nosauca par briesmīgāko ceļojumu viņu dzīvē, tad, jau
paejot dažiem mēnešiem, šis tika ierindots kā ceļojums nr.1. Tādi brīži dod iedvesmu
ne tikai nākošā ceļojuma organizēšanai, bet arī jaunus spēkus darbam.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Uz Ziemassvētkiem mana mamma ar brāļa ģimeni uzdāvināja lēcienu ar
izpletni no lidmašīnas Lietuvā. Kad saņēmu šo dāvanu, nospriedu, ka viņi nolēmuši no
manis atbrīvoties, bet tas, protams, viņiem neizdevās – devāmies uz Lietuvu un lēcienu
izbaudīju."
Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?
Dzīvē mani iedvesmo ceļojumi, gan ģimenes, gan draugu pulkā.
Darbā mani motivē sarežģītu projektu pozitīvais iznākums.
Abos gadījumos (ceļojumi un projekti) svarīgs ir sākotnēji sarežģītais sākums un
pozitīvs noslēgums. Tas liek noticēt sev vēl vairāk un motivē uzsākt jaunus projektus
vai ceļojumus.
Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko
jārēķinās?
IT nozarē jārēķinās ar plašu konkurenci ne tikai no Latvijas uzņēmumu puses, bet arī no
ārvalstnieku uzņēmumiem. Vairākās citās nozarēs tik apjomīga konkurence netiek
novērota.
Papildus jārēķinās ar ātrām un straujām izmaiņām, jo IT nozare, manuprāt, šobrīd
attīstās visstraujāk no visām citām. Taču, ja spēj šīs abas lietas pieņemt, tad IT nozare
būs ļoti interesanta!
Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?
Gandrīz katru dienu iesāku ar nelielu skrējienu 5 kilometru garumā. Klausoties mūziku
un skrienot, spēju domās sakārtot dienas darbus, mazos uzdevumus un uzlādēties šai
dienai. Rīta krosiņš ir kļuvis par tik ierastu lietu, ka ziemā, kad skriešana vairs nav
iespējama slikto laikapstākļu dēļ, jūtu negatīvas izmaiņas savā emociju gammā.
Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu
pārstāvēto uzņēmumu.
Atklāšu kādu noslēpumu! Šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks
atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība. "Gauja" portatīvie
datori bija zināmi pirms vairākiem gadiem, taču vēlāk šis projekts tika slēgts, jo "Capital
Gauja" nespēja konkurēt ar ārvalstu portatīvo datoru ražotājiem – ne Anansiālā, ne
tehnoloģiskā ziņā. Šogad pircējiem spēsim piedāvāt tehnoloģiski modernu portatīvo
datoru par ļoti konkurētspējīgu cenu. Tādējādi veikalos atkal parādīsies Latvijas
portatīvie datori "Capital Gauja".

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Lielais kanjons un ceļojums pa Ameriku bija mūsu pagājušā gada lielākais
piedzīvojums. Lielajā kanjonā bija iespēja staigāt pa stikla grīdu, kura ir 240 metru
augstumā virs kanjona."
Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?
Pandēmija un tās radītās sekas attālināto mācību un darba, vakcīnu, ekonomiskās
situācijas izskatā ir viens liels pārsteigums, kādu mūsu pasaules civilizācija vēl nebija
līdz šim redzējusi. Šajā varēja vērot gan daudz negatīvu pārsteigumu, gan arī pozitīvu.
Un izskatās, ka pārsteigumi tikai turpinās.
Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?
Ceļojums! Tas noteikti būtu ceļojums! Piemēram, sen lolotais sapnis par ceļojumu uz
Japānu kopā ar sievu un varbūt pat ar bērniem. Vienmēr uzrunājusi Japānas
tehnoloģiskā attīstība, kas savijas ar senatnīgo kultūru, kā arī, protams, japāņu virtuve.
Ļoti interesanti šķiet japāņu dzīves principi un stingrā pārliecība, kura nekad nemainās.
Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?
Diena sāktos ar ikdienas rīta 5 kilometru krosiņu kopā ar suni pa vietējo mežu.
Turpinājumā manis gatavotās brokastis visai ģimenei. Pēc tam došanās ģimenes pulkā
uz kādu izvēlētu aktivitāti un vakarpusē – vakariņas uz terases kuplākā ģimenes un
draugu lokā.
Šāda ideālā diena dotu spēku jaunai darba nedēļai, jauniem projektiem un veco
projektu noslēgšanai.
Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.
Pirms 18 gadiem nolēmu mainīt darba vietu no Latvijas Universitātes uz kādu no
Latvijas IT uzņēmumiem. Uzrakstīju e-pastu pieciem vadošajiem IT uzņēmumiem, ka
vēlos pie tiem strādāt un varu palīdzēt valsts pasūtījumu jomā. Pēc 24 stundām mani
pieņēma uzņēmumā AS "Capital". Tā kā tas viss notika tik pēkšņi un lielapjoma
projekta priekšvakarā, tad uzņēmuma vadītājs pieļāva lielu iespēju, ka es tomēr
neesmu nācis meklēt patiesu darbu, bet atnācis spiegot cita uzņēmuma labā. Kādu
laiku man aiz muguras sačukstējās un nerādīja Ananšu piedāvājumus, pirms tos
iesniedza pasūtītājam. Tagad, pēc 18 nostrādātiem gadiem šī uzņēmuma labā, tas
rosina spilgtu smaidu manā un kolēģu sejā.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Vienu no savām dzimšanas dienām ar sievu nolēmām svinēt skaistajā
Šveicē. Braucām ar elektriskajiem velosipēdiem, devāmies pārgājienos, apskatījām
pilsētas, bet pašā dzimšanas dienā sieva man sagatavoja pārsteigumu paziņodama, ka
pēc dažām stundām mums jābūt noteiktā vietā, kurā lidosim ar virs Šveices ezeriem."
Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?
Liels un pamatīgs darbs vienmēr nesīs augļus. Ja ne attiecīgajā projektā, tad kādā citā.
Jo ieguldītā enerģija noteikti atnāks atpakaļ. Tādēļ – ja kaut kas arī neizdodas tā, kā
sākumā iecerēts, nevajag skumt, bet turpināt strādāt, un tas nepaliks nepamanīts.
Fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.
Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?
Tādu, kura spējusi izmantot visus tai dotos potenciālus – gudrus un strādīgus cilvēkus,
labvēlīgu teritoriju, tranzīta iespējas un cilvēku vēlmi pašiem saimniekot. Ļoti gribētos,
lai Latvija iegūst starptautisku atpazīstamību ar kādu veiksmīgu IT projektu, kuru
radījuši Latvijas IT jaunie prāti.

FotogrāAjās: Esot darbā, ģimenei sanāk atņemt gan laiku, gan uzmanību. Tomēr laiku
ar ģimeni Ivars Šulcs cenšas kompensēt ar regulāriem ceļojumiem. "Tad mans laiks un
uzmanība ir 100% veltīta ģimenei, un darbu līdzi neņemu. Nenoliegšu, ka šādu plānu
vieglāk ir īstenot, izbraucot no Latvijas," viņš saka.
Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dodas Eiropas kalnus baudīt ziemā, tad Ivars Šulcs
labprātāk to dara vasarā, un kalnus izbauda ar velosipēdu.
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Personība biznesā: Dailes teātra direktora
Jura Žagara 'nākotnes oža'

Personība biznesā: 'Hesburger'
starptautiskā biznesa attīstības direktore
Ieva Salmela

Personība biznesā: 'Sakret Holdings'
padomes priekšsēdētājs Andris Vanags

'Personība biznesā': 'Dobeles dzirnavnieks'
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
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Personība biznesā: datortehnikas tirgotāja
'Capital' valdes loceklis Ivars Šulcs
Lelde Petrāne
Biznesa ziņu nodaļas redaktore

Foto: Privātais arhīvs
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Katru svētdienu "Del8 Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital"
strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku.
Sarunā ar "DelA Bizness" Ivars Šulcs teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no
pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.
Viņš atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta
portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.
Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka Azikā ierastais
enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

Katru svētdienu portāls "DelA Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Citas sarunas atradīsiet šeit.

Izglītība un karjera
•2005. gads – līdz šim brīdim: AS “Capital” valdes loceklis, valsts un pašvaldību
iepirkumu departamenta vadītājs (Valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu
departamenta tiešā vadīšana; Atbildība par uzņēmuma kvalitātes vadības, personāla,
lietvedības, ražotnes un servisa struktūrvienību darbību; Uzņēmuma vadīšana,
efektīvas attīstības un konkurētspējas nodrošināšana; Sadarbība ar klientiem un
partneriem; Interešu pārstāvēšana uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un
asociācijās.)
•2003. – 2005. gads: jurists AS “Capital”
•2001. – 2003. gads: jurists Latvijas Universitātē
Izglītība:
•2003. – 2005. gads: Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadības zinībās
•1998. – 2003. gads: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurisprudencē
Share

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.
Jau astoņpadsmito gadu aktīvi strādāju IT preču pārdošanas uzņēmumā AS "Capital".
Iesāku darbu uzņēmumā kā jurists, un tagad, darba pilngadības gadskārtu svinot, esmu
jau kļuvis par tā līdzīpašnieku. Manā atbildībā ir sadarbība ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Līdz ar to ļoti palīdz tas, ka esmu apguvis jurisprudenci un paspējis
pastrādāt arī valsts iestādē, tā teikt – frontes otrajā pusē.
Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?
Nozares šābrīža galvenā aktualitāte ir IT preču globālais deAcīts, kas radies
pandēmijas un sausuma rezultātā. Kā jau deAcītam pienākas, tas veido papildu blaknes
– cenu kāpumu un ilgāku preču piegādes laiku. Ja, piemēram, agrāk portatīvo datoru
piegāde bija jāgaida 3 – 4 nedēļas, tad šobrīd atsevišķos gadījumos tiek runāts pat par
deviņu mēnešu gaidīšanas laiku. Iepriekš ļoti ierastās trīs gaidīšanas nedēļas šobrīd ir
pārvērtušās par gandrīz jau ierastiem trīs mēnešiem.
Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?
Jau no pamatskolas laikiem ļoti lielu interesi radīja datori. Manā acu priekšā cilvēki
rakstāmmašīnas nomainīja uz datoriem, pēcāk DOS operētājsistēmu nomainīja uz
"Windows 3.1". Vēlāk dzīvi krāsaināku padarīja "Windows 95" ienākšana, "OTce"
programmatūra un tā tālāk. Šķiet, ka esmu kopā ar IT jau gandrīz no pašiem
pirmsākumiem, tā teikt – "uzaugām kopā", un līdz ar to ir pašsaprotami, ka vēlējos savu
turpmāko dzīvi saistīt ar IT.
Kāds bija jūsu pirmais darbs un ko tas jums ir iemācījis?
Pirmais oAciālais darbs man bija 2001. gadā Latvijas Universitātē. Mans uzdevums kā
jaunam juristam bija ieviest šajā iestādē valsts pasūtījumu sistēmu. Latvijas
Universitāti veido daudzas fakultātes un institūti, kuri ir gandrīz neatkarīgas
struktūrvienības – ar savu budžetu, vadītāju, administrāciju un saimniecību. Man kā
nupat sākušam darbu šajā iestādē nebija viegli šo struktūrvienību vadībai iestāstīt, ka
tagad jebkura pirkuma veikšanai būs jārīko konkurss vai cenu aptauja.
Universitātē pavadītie divi gadi, kuru laikā, manuprāt, veiksmīgi tiku galā ar savu
uzdevumu, iemācīja komunicēt ar cilvēkiem, izprast viņu objektīvās un subjektīvās
vajadzības un vienlaikus spēt izmantot normatīvos aktus.
Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai
nejaušību?
Apzinātu soļu noteikti ir bijis vairāk. Nejaušības parasti paātrina apzināto soļu jeb
mērķu sasniegšanu.
Domāju, ka mūsdienās uz nejaušībām paļauties nevajadzētu. Vajadzētu ticēt saviem
spēkiem un censties sasniegt uzstādītos mērķus.
Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk
izvēlētos?
Ņemot vērā, ka šobrīd notiek nopietna automatizācijas un digitalizācijas revolūcija,
savus nākotnes plānus saistītu ar IT. Šajā jomā nākotnē būs gan pieprasīti darbinieki,
gan labs atalgojums un interesants darbs. Protams, katram pašam jāizvērtē, vai šī
joma šķiet piemērota attiecīgajām personiskajām īpašībām.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "ASV ceļojumā īpaši priecēja lielās pilsētas – Sanfrancisko un
Losandželosa. Šajā foto esam Beverlihilzā, Losandželosā, netālu no Rodeo iepirkšanās
ielas."
Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?
Latvijas mentalitāte man šķiet ļoti saprotama, cilvēku darbspēja ir milzīga un vidējais IQ
līmenis arī ir ļoti labs – no 184 valstīm ierindojamies augstajā 24.vietā. Vai tas nav
kolosāli?
Pie mīnusiem es pieskaitītu iespējamās straujās izmaiņas normatīvajos aktos un
salīdzinoši mazo teritoriju.
Kopumā – Latvija ir ļoti laba vieta, kur attīstīt biznesu!
Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.
Ikdienā veicu uzņēmuma valdes locekļa pienākumus, kas ir galveno uzņēmuma
darbības procesu pārraudzība, analīze un uzlabošana, kā arī vēsturiski rūpējos par
valsts un pašvaldību iepirkumu departamenta veiksmīgu darbību.
Neskatoties uz šā brīža situāciju, dodos strādāt uz biroju. Klātienes komunikācija man
ir darījuma vešanas būtiska sastāvdaļa. Iespējams, esmu pārāk konservatīvs, lai
uzskatītu, ka attālinātais darbs pilnībā spēj aizvietot klātienes darbu.
Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?
Mana sieva, kas ir astroloģe, gada sākumā paziņoja, ka mana šī gada aktualitāte būs
māja. Un tā arī ir – veicam mājās apjomīgus remontdarbus, un viss brīvais laiks paiet
remontdarbu jautājumos. Ziemassvētkus ceru sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu, ka
mājas jautājums ir atrisināts un sen iecerētais remonts ir veiksmīgi pabeigts.
Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk
izdarīt?
Uzskatu, ka darbam veltu vairāk laika nekā ģimenei jeb personīgajai dzīvei. Tas,
protams, neiepriecina ne mani, ne manu ģimeni. Tāpēc cenšos laicīgi plānot ilgākus
kopā būšanas brīžus ģimenes lokā. Piemēram, tieši pirms pandēmijas sākšanās
veiksmīgi paspējām apceļot ASV rietumkrastu, mērojot vairāk nekā 3000 kilometrus,
padzīvojoties gandrīz 10 viesnīcās, apskatot vairākas pilsētas. Ja ceļojuma beigās
mani bērni noguruma dēļ šo nosauca par briesmīgāko ceļojumu viņu dzīvē, tad, jau
paejot dažiem mēnešiem, šis tika ierindots kā ceļojums nr.1. Tādi brīži dod iedvesmu
ne tikai nākošā ceļojuma organizēšanai, bet arī jaunus spēkus darbam.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Uz Ziemassvētkiem mana mamma ar brāļa ģimeni uzdāvināja lēcienu ar
izpletni no lidmašīnas Lietuvā. Kad saņēmu šo dāvanu, nospriedu, ka viņi nolēmuši no
manis atbrīvoties, bet tas, protams, viņiem neizdevās – devāmies uz Lietuvu un lēcienu
izbaudīju."
Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?
Dzīvē mani iedvesmo ceļojumi, gan ģimenes, gan draugu pulkā.
Darbā mani motivē sarežģītu projektu pozitīvais iznākums.
Abos gadījumos (ceļojumi un projekti) svarīgs ir sākotnēji sarežģītais sākums un
pozitīvs noslēgums. Tas liek noticēt sev vēl vairāk un motivē uzsākt jaunus projektus
vai ceļojumus.
Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko
jārēķinās?
IT nozarē jārēķinās ar plašu konkurenci ne tikai no Latvijas uzņēmumu puses, bet arī no
ārvalstnieku uzņēmumiem. Vairākās citās nozarēs tik apjomīga konkurence netiek
novērota.
Papildus jārēķinās ar ātrām un straujām izmaiņām, jo IT nozare, manuprāt, šobrīd
attīstās visstraujāk no visām citām. Taču, ja spēj šīs abas lietas pieņemt, tad IT nozare
būs ļoti interesanta!
Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?
Gandrīz katru dienu iesāku ar nelielu skrējienu 5 kilometru garumā. Klausoties mūziku
un skrienot, spēju domās sakārtot dienas darbus, mazos uzdevumus un uzlādēties šai
dienai. Rīta krosiņš ir kļuvis par tik ierastu lietu, ka ziemā, kad skriešana vairs nav
iespējama slikto laikapstākļu dēļ, jūtu negatīvas izmaiņas savā emociju gammā.
Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu
pārstāvēto uzņēmumu.
Atklāšu kādu noslēpumu! Šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks
atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība. "Gauja" portatīvie
datori bija zināmi pirms vairākiem gadiem, taču vēlāk šis projekts tika slēgts, jo "Capital
Gauja" nespēja konkurēt ar ārvalstu portatīvo datoru ražotājiem – ne Anansiālā, ne
tehnoloģiskā ziņā. Šogad pircējiem spēsim piedāvāt tehnoloģiski modernu portatīvo
datoru par ļoti konkurētspējīgu cenu. Tādējādi veikalos atkal parādīsies Latvijas
portatīvie datori "Capital Gauja".

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Lielais kanjons un ceļojums pa Ameriku bija mūsu pagājušā gada lielākais
piedzīvojums. Lielajā kanjonā bija iespēja staigāt pa stikla grīdu, kura ir 240 metru
augstumā virs kanjona."
Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?
Pandēmija un tās radītās sekas attālināto mācību un darba, vakcīnu, ekonomiskās
situācijas izskatā ir viens liels pārsteigums, kādu mūsu pasaules civilizācija vēl nebija
līdz šim redzējusi. Šajā varēja vērot gan daudz negatīvu pārsteigumu, gan arī pozitīvu.
Un izskatās, ka pārsteigumi tikai turpinās.
Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?
Ceļojums! Tas noteikti būtu ceļojums! Piemēram, sen lolotais sapnis par ceļojumu uz
Japānu kopā ar sievu un varbūt pat ar bērniem. Vienmēr uzrunājusi Japānas
tehnoloģiskā attīstība, kas savijas ar senatnīgo kultūru, kā arī, protams, japāņu virtuve.
Ļoti interesanti šķiet japāņu dzīves principi un stingrā pārliecība, kura nekad nemainās.
Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?
Diena sāktos ar ikdienas rīta 5 kilometru krosiņu kopā ar suni pa vietējo mežu.
Turpinājumā manis gatavotās brokastis visai ģimenei. Pēc tam došanās ģimenes pulkā
uz kādu izvēlētu aktivitāti un vakarpusē – vakariņas uz terases kuplākā ģimenes un
draugu lokā.
Šāda ideālā diena dotu spēku jaunai darba nedēļai, jauniem projektiem un veco
projektu noslēgšanai.
Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.
Pirms 18 gadiem nolēmu mainīt darba vietu no Latvijas Universitātes uz kādu no
Latvijas IT uzņēmumiem. Uzrakstīju e-pastu pieciem vadošajiem IT uzņēmumiem, ka
vēlos pie tiem strādāt un varu palīdzēt valsts pasūtījumu jomā. Pēc 24 stundām mani
pieņēma uzņēmumā AS "Capital". Tā kā tas viss notika tik pēkšņi un lielapjoma
projekta priekšvakarā, tad uzņēmuma vadītājs pieļāva lielu iespēju, ka es tomēr
neesmu nācis meklēt patiesu darbu, bet atnācis spiegot cita uzņēmuma labā. Kādu
laiku man aiz muguras sačukstējās un nerādīja Ananšu piedāvājumus, pirms tos
iesniedza pasūtītājam. Tagad, pēc 18 nostrādātiem gadiem šī uzņēmuma labā, tas
rosina spilgtu smaidu manā un kolēģu sejā.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Vienu no savām dzimšanas dienām ar sievu nolēmām svinēt skaistajā
Šveicē. Braucām ar elektriskajiem velosipēdiem, devāmies pārgājienos, apskatījām
pilsētas, bet pašā dzimšanas dienā sieva man sagatavoja pārsteigumu paziņodama, ka
pēc dažām stundām mums jābūt noteiktā vietā, kurā lidosim ar virs Šveices ezeriem."
Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?
Liels un pamatīgs darbs vienmēr nesīs augļus. Ja ne attiecīgajā projektā, tad kādā citā.
Jo ieguldītā enerģija noteikti atnāks atpakaļ. Tādēļ – ja kaut kas arī neizdodas tā, kā
sākumā iecerēts, nevajag skumt, bet turpināt strādāt, un tas nepaliks nepamanīts.
Fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.
Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?
Tādu, kura spējusi izmantot visus tai dotos potenciālus – gudrus un strādīgus cilvēkus,
labvēlīgu teritoriju, tranzīta iespējas un cilvēku vēlmi pašiem saimniekot. Ļoti gribētos,
lai Latvija iegūst starptautisku atpazīstamību ar kādu veiksmīgu IT projektu, kuru
radījuši Latvijas IT jaunie prāti.

FotogrāAjās: Esot darbā, ģimenei sanāk atņemt gan laiku, gan uzmanību. Tomēr laiku
ar ģimeni Ivars Šulcs cenšas kompensēt ar regulāriem ceļojumiem. "Tad mans laiks un
uzmanība ir 100% veltīta ģimenei, un darbu līdzi neņemu. Nenoliegšu, ka šādu plānu
vieglāk ir īstenot, izbraucot no Latvijas," viņš saka.
Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dodas Eiropas kalnus baudīt ziemā, tad Ivars Šulcs
labprātāk to dara vasarā, un kalnus izbauda ar velosipēdu.
LASI VĒL

Personība biznesā: Dailes teātra direktora
Jura Žagara 'nākotnes oža'

Personība biznesā: 'Hesburger'
starptautiskā biznesa attīstības direktore
Ieva Salmela

Personība biznesā: 'Sakret Holdings'
padomes priekšsēdētājs Andris Vanags

'Personība biznesā': 'Dobeles dzirnavnieks'
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
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Personība biznesā: datortehnikas tirgotāja
'Capital' valdes loceklis Ivars Šulcs
Lelde Petrāne
Biznesa ziņu nodaļas redaktore

Foto: Privātais arhīvs
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Katru svētdienu "Del8 Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital"
strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku.
Sarunā ar "DelA Bizness" Ivars Šulcs teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no
pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.
Viņš atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta
portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.
Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka Azikā ierastais
enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

Katru svētdienu portāls "DelA Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Citas sarunas atradīsiet šeit.

Izglītība un karjera
•2005. gads – līdz šim brīdim: AS “Capital” valdes loceklis, valsts un pašvaldību
iepirkumu departamenta vadītājs (Valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu
departamenta tiešā vadīšana; Atbildība par uzņēmuma kvalitātes vadības, personāla,
lietvedības, ražotnes un servisa struktūrvienību darbību; Uzņēmuma vadīšana,
efektīvas attīstības un konkurētspējas nodrošināšana; Sadarbība ar klientiem un
partneriem; Interešu pārstāvēšana uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un
asociācijās.)
•2003. – 2005. gads: jurists AS “Capital”
•2001. – 2003. gads: jurists Latvijas Universitātē
Izglītība:
•2003. – 2005. gads: Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadības zinībās
•1998. – 2003. gads: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurisprudencē
Share

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.
Jau astoņpadsmito gadu aktīvi strādāju IT preču pārdošanas uzņēmumā AS "Capital".
Iesāku darbu uzņēmumā kā jurists, un tagad, darba pilngadības gadskārtu svinot, esmu
jau kļuvis par tā līdzīpašnieku. Manā atbildībā ir sadarbība ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Līdz ar to ļoti palīdz tas, ka esmu apguvis jurisprudenci un paspējis
pastrādāt arī valsts iestādē, tā teikt – frontes otrajā pusē.
Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?
Nozares šābrīža galvenā aktualitāte ir IT preču globālais deAcīts, kas radies
pandēmijas un sausuma rezultātā. Kā jau deAcītam pienākas, tas veido papildu blaknes
– cenu kāpumu un ilgāku preču piegādes laiku. Ja, piemēram, agrāk portatīvo datoru
piegāde bija jāgaida 3 – 4 nedēļas, tad šobrīd atsevišķos gadījumos tiek runāts pat par
deviņu mēnešu gaidīšanas laiku. Iepriekš ļoti ierastās trīs gaidīšanas nedēļas šobrīd ir
pārvērtušās par gandrīz jau ierastiem trīs mēnešiem.
Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?
Jau no pamatskolas laikiem ļoti lielu interesi radīja datori. Manā acu priekšā cilvēki
rakstāmmašīnas nomainīja uz datoriem, pēcāk DOS operētājsistēmu nomainīja uz
"Windows 3.1". Vēlāk dzīvi krāsaināku padarīja "Windows 95" ienākšana, "OTce"
programmatūra un tā tālāk. Šķiet, ka esmu kopā ar IT jau gandrīz no pašiem
pirmsākumiem, tā teikt – "uzaugām kopā", un līdz ar to ir pašsaprotami, ka vēlējos savu
turpmāko dzīvi saistīt ar IT.
Kāds bija jūsu pirmais darbs un ko tas jums ir iemācījis?
Pirmais oAciālais darbs man bija 2001. gadā Latvijas Universitātē. Mans uzdevums kā
jaunam juristam bija ieviest šajā iestādē valsts pasūtījumu sistēmu. Latvijas
Universitāti veido daudzas fakultātes un institūti, kuri ir gandrīz neatkarīgas
struktūrvienības – ar savu budžetu, vadītāju, administrāciju un saimniecību. Man kā
nupat sākušam darbu šajā iestādē nebija viegli šo struktūrvienību vadībai iestāstīt, ka
tagad jebkura pirkuma veikšanai būs jārīko konkurss vai cenu aptauja.
Universitātē pavadītie divi gadi, kuru laikā, manuprāt, veiksmīgi tiku galā ar savu
uzdevumu, iemācīja komunicēt ar cilvēkiem, izprast viņu objektīvās un subjektīvās
vajadzības un vienlaikus spēt izmantot normatīvos aktus.
Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai
nejaušību?
Apzinātu soļu noteikti ir bijis vairāk. Nejaušības parasti paātrina apzināto soļu jeb
mērķu sasniegšanu.
Domāju, ka mūsdienās uz nejaušībām paļauties nevajadzētu. Vajadzētu ticēt saviem
spēkiem un censties sasniegt uzstādītos mērķus.
Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk
izvēlētos?
Ņemot vērā, ka šobrīd notiek nopietna automatizācijas un digitalizācijas revolūcija,
savus nākotnes plānus saistītu ar IT. Šajā jomā nākotnē būs gan pieprasīti darbinieki,
gan labs atalgojums un interesants darbs. Protams, katram pašam jāizvērtē, vai šī
joma šķiet piemērota attiecīgajām personiskajām īpašībām.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "ASV ceļojumā īpaši priecēja lielās pilsētas – Sanfrancisko un
Losandželosa. Šajā foto esam Beverlihilzā, Losandželosā, netālu no Rodeo iepirkšanās
ielas."
Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?
Latvijas mentalitāte man šķiet ļoti saprotama, cilvēku darbspēja ir milzīga un vidējais IQ
līmenis arī ir ļoti labs – no 184 valstīm ierindojamies augstajā 24.vietā. Vai tas nav
kolosāli?
Pie mīnusiem es pieskaitītu iespējamās straujās izmaiņas normatīvajos aktos un
salīdzinoši mazo teritoriju.
Kopumā – Latvija ir ļoti laba vieta, kur attīstīt biznesu!
Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.
Ikdienā veicu uzņēmuma valdes locekļa pienākumus, kas ir galveno uzņēmuma
darbības procesu pārraudzība, analīze un uzlabošana, kā arī vēsturiski rūpējos par
valsts un pašvaldību iepirkumu departamenta veiksmīgu darbību.
Neskatoties uz šā brīža situāciju, dodos strādāt uz biroju. Klātienes komunikācija man
ir darījuma vešanas būtiska sastāvdaļa. Iespējams, esmu pārāk konservatīvs, lai
uzskatītu, ka attālinātais darbs pilnībā spēj aizvietot klātienes darbu.
Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?
Mana sieva, kas ir astroloģe, gada sākumā paziņoja, ka mana šī gada aktualitāte būs
māja. Un tā arī ir – veicam mājās apjomīgus remontdarbus, un viss brīvais laiks paiet
remontdarbu jautājumos. Ziemassvētkus ceru sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu, ka
mājas jautājums ir atrisināts un sen iecerētais remonts ir veiksmīgi pabeigts.
Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk
izdarīt?
Uzskatu, ka darbam veltu vairāk laika nekā ģimenei jeb personīgajai dzīvei. Tas,
protams, neiepriecina ne mani, ne manu ģimeni. Tāpēc cenšos laicīgi plānot ilgākus
kopā būšanas brīžus ģimenes lokā. Piemēram, tieši pirms pandēmijas sākšanās
veiksmīgi paspējām apceļot ASV rietumkrastu, mērojot vairāk nekā 3000 kilometrus,
padzīvojoties gandrīz 10 viesnīcās, apskatot vairākas pilsētas. Ja ceļojuma beigās
mani bērni noguruma dēļ šo nosauca par briesmīgāko ceļojumu viņu dzīvē, tad, jau
paejot dažiem mēnešiem, šis tika ierindots kā ceļojums nr.1. Tādi brīži dod iedvesmu
ne tikai nākošā ceļojuma organizēšanai, bet arī jaunus spēkus darbam.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Uz Ziemassvētkiem mana mamma ar brāļa ģimeni uzdāvināja lēcienu ar
izpletni no lidmašīnas Lietuvā. Kad saņēmu šo dāvanu, nospriedu, ka viņi nolēmuši no
manis atbrīvoties, bet tas, protams, viņiem neizdevās – devāmies uz Lietuvu un lēcienu
izbaudīju."
Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?
Dzīvē mani iedvesmo ceļojumi, gan ģimenes, gan draugu pulkā.
Darbā mani motivē sarežģītu projektu pozitīvais iznākums.
Abos gadījumos (ceļojumi un projekti) svarīgs ir sākotnēji sarežģītais sākums un
pozitīvs noslēgums. Tas liek noticēt sev vēl vairāk un motivē uzsākt jaunus projektus
vai ceļojumus.
Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko
jārēķinās?
IT nozarē jārēķinās ar plašu konkurenci ne tikai no Latvijas uzņēmumu puses, bet arī no
ārvalstnieku uzņēmumiem. Vairākās citās nozarēs tik apjomīga konkurence netiek
novērota.
Papildus jārēķinās ar ātrām un straujām izmaiņām, jo IT nozare, manuprāt, šobrīd
attīstās visstraujāk no visām citām. Taču, ja spēj šīs abas lietas pieņemt, tad IT nozare
būs ļoti interesanta!
Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?
Gandrīz katru dienu iesāku ar nelielu skrējienu 5 kilometru garumā. Klausoties mūziku
un skrienot, spēju domās sakārtot dienas darbus, mazos uzdevumus un uzlādēties šai
dienai. Rīta krosiņš ir kļuvis par tik ierastu lietu, ka ziemā, kad skriešana vairs nav
iespējama slikto laikapstākļu dēļ, jūtu negatīvas izmaiņas savā emociju gammā.
Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu
pārstāvēto uzņēmumu.
Atklāšu kādu noslēpumu! Šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks
atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība. "Gauja" portatīvie
datori bija zināmi pirms vairākiem gadiem, taču vēlāk šis projekts tika slēgts, jo "Capital
Gauja" nespēja konkurēt ar ārvalstu portatīvo datoru ražotājiem – ne Anansiālā, ne
tehnoloģiskā ziņā. Šogad pircējiem spēsim piedāvāt tehnoloģiski modernu portatīvo
datoru par ļoti konkurētspējīgu cenu. Tādējādi veikalos atkal parādīsies Latvijas
portatīvie datori "Capital Gauja".

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Lielais kanjons un ceļojums pa Ameriku bija mūsu pagājušā gada lielākais
piedzīvojums. Lielajā kanjonā bija iespēja staigāt pa stikla grīdu, kura ir 240 metru
augstumā virs kanjona."
Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?
Pandēmija un tās radītās sekas attālināto mācību un darba, vakcīnu, ekonomiskās
situācijas izskatā ir viens liels pārsteigums, kādu mūsu pasaules civilizācija vēl nebija
līdz šim redzējusi. Šajā varēja vērot gan daudz negatīvu pārsteigumu, gan arī pozitīvu.
Un izskatās, ka pārsteigumi tikai turpinās.
Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?
Ceļojums! Tas noteikti būtu ceļojums! Piemēram, sen lolotais sapnis par ceļojumu uz
Japānu kopā ar sievu un varbūt pat ar bērniem. Vienmēr uzrunājusi Japānas
tehnoloģiskā attīstība, kas savijas ar senatnīgo kultūru, kā arī, protams, japāņu virtuve.
Ļoti interesanti šķiet japāņu dzīves principi un stingrā pārliecība, kura nekad nemainās.
Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?
Diena sāktos ar ikdienas rīta 5 kilometru krosiņu kopā ar suni pa vietējo mežu.
Turpinājumā manis gatavotās brokastis visai ģimenei. Pēc tam došanās ģimenes pulkā
uz kādu izvēlētu aktivitāti un vakarpusē – vakariņas uz terases kuplākā ģimenes un
draugu lokā.
Šāda ideālā diena dotu spēku jaunai darba nedēļai, jauniem projektiem un veco
projektu noslēgšanai.
Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.
Pirms 18 gadiem nolēmu mainīt darba vietu no Latvijas Universitātes uz kādu no
Latvijas IT uzņēmumiem. Uzrakstīju e-pastu pieciem vadošajiem IT uzņēmumiem, ka
vēlos pie tiem strādāt un varu palīdzēt valsts pasūtījumu jomā. Pēc 24 stundām mani
pieņēma uzņēmumā AS "Capital". Tā kā tas viss notika tik pēkšņi un lielapjoma
projekta priekšvakarā, tad uzņēmuma vadītājs pieļāva lielu iespēju, ka es tomēr
neesmu nācis meklēt patiesu darbu, bet atnācis spiegot cita uzņēmuma labā. Kādu
laiku man aiz muguras sačukstējās un nerādīja Ananšu piedāvājumus, pirms tos
iesniedza pasūtītājam. Tagad, pēc 18 nostrādātiem gadiem šī uzņēmuma labā, tas
rosina spilgtu smaidu manā un kolēģu sejā.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Vienu no savām dzimšanas dienām ar sievu nolēmām svinēt skaistajā
Šveicē. Braucām ar elektriskajiem velosipēdiem, devāmies pārgājienos, apskatījām
pilsētas, bet pašā dzimšanas dienā sieva man sagatavoja pārsteigumu paziņodama, ka
pēc dažām stundām mums jābūt noteiktā vietā, kurā lidosim ar virs Šveices ezeriem."
Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?
Liels un pamatīgs darbs vienmēr nesīs augļus. Ja ne attiecīgajā projektā, tad kādā citā.
Jo ieguldītā enerģija noteikti atnāks atpakaļ. Tādēļ – ja kaut kas arī neizdodas tā, kā
sākumā iecerēts, nevajag skumt, bet turpināt strādāt, un tas nepaliks nepamanīts.
Fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.
Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?
Tādu, kura spējusi izmantot visus tai dotos potenciālus – gudrus un strādīgus cilvēkus,
labvēlīgu teritoriju, tranzīta iespējas un cilvēku vēlmi pašiem saimniekot. Ļoti gribētos,
lai Latvija iegūst starptautisku atpazīstamību ar kādu veiksmīgu IT projektu, kuru
radījuši Latvijas IT jaunie prāti.

FotogrāAjās: Esot darbā, ģimenei sanāk atņemt gan laiku, gan uzmanību. Tomēr laiku
ar ģimeni Ivars Šulcs cenšas kompensēt ar regulāriem ceļojumiem. "Tad mans laiks un
uzmanība ir 100% veltīta ģimenei, un darbu līdzi neņemu. Nenoliegšu, ka šādu plānu
vieglāk ir īstenot, izbraucot no Latvijas," viņš saka.
Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dodas Eiropas kalnus baudīt ziemā, tad Ivars Šulcs
labprātāk to dara vasarā, un kalnus izbauda ar velosipēdu.
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Personība biznesā: Dailes teātra direktora
Jura Žagara 'nākotnes oža'

Personība biznesā: 'Hesburger'
starptautiskā biznesa attīstības direktore
Ieva Salmela

Personība biznesā: 'Sakret Holdings'
padomes priekšsēdētājs Andris Vanags

'Personība biznesā': 'Dobeles dzirnavnieks'
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
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Personība biznesā: datortehnikas tirgotāja
'Capital' valdes loceklis Ivars Šulcs
Lelde Petrāne
Biznesa ziņu nodaļas redaktore

Foto: Privātais arhīvs
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Katru svētdienu "Del8 Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital"
strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku.
Sarunā ar "DelA Bizness" Ivars Šulcs teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no
pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.
Viņš atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta
portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.
Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka Azikā ierastais
enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

Katru svētdienu portāls "DelA Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides
pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un
dzīves laikā gūtajām atziņām. Citas sarunas atradīsiet šeit.

Izglītība un karjera
•2005. gads – līdz šim brīdim: AS “Capital” valdes loceklis, valsts un pašvaldību
iepirkumu departamenta vadītājs (Valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu
departamenta tiešā vadīšana; Atbildība par uzņēmuma kvalitātes vadības, personāla,
lietvedības, ražotnes un servisa struktūrvienību darbību; Uzņēmuma vadīšana,
efektīvas attīstības un konkurētspējas nodrošināšana; Sadarbība ar klientiem un
partneriem; Interešu pārstāvēšana uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un
asociācijās.)
•2003. – 2005. gads: jurists AS “Capital”
•2001. – 2003. gads: jurists Latvijas Universitātē
Izglītība:
•2003. – 2005. gads: Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadības zinībās
•1998. – 2003. gads: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurisprudencē
Share

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.
Jau astoņpadsmito gadu aktīvi strādāju IT preču pārdošanas uzņēmumā AS "Capital".
Iesāku darbu uzņēmumā kā jurists, un tagad, darba pilngadības gadskārtu svinot, esmu
jau kļuvis par tā līdzīpašnieku. Manā atbildībā ir sadarbība ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Līdz ar to ļoti palīdz tas, ka esmu apguvis jurisprudenci un paspējis
pastrādāt arī valsts iestādē, tā teikt – frontes otrajā pusē.
Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?
Nozares šābrīža galvenā aktualitāte ir IT preču globālais deAcīts, kas radies
pandēmijas un sausuma rezultātā. Kā jau deAcītam pienākas, tas veido papildu blaknes
– cenu kāpumu un ilgāku preču piegādes laiku. Ja, piemēram, agrāk portatīvo datoru
piegāde bija jāgaida 3 – 4 nedēļas, tad šobrīd atsevišķos gadījumos tiek runāts pat par
deviņu mēnešu gaidīšanas laiku. Iepriekš ļoti ierastās trīs gaidīšanas nedēļas šobrīd ir
pārvērtušās par gandrīz jau ierastiem trīs mēnešiem.
Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?
Jau no pamatskolas laikiem ļoti lielu interesi radīja datori. Manā acu priekšā cilvēki
rakstāmmašīnas nomainīja uz datoriem, pēcāk DOS operētājsistēmu nomainīja uz
"Windows 3.1". Vēlāk dzīvi krāsaināku padarīja "Windows 95" ienākšana, "OTce"
programmatūra un tā tālāk. Šķiet, ka esmu kopā ar IT jau gandrīz no pašiem
pirmsākumiem, tā teikt – "uzaugām kopā", un līdz ar to ir pašsaprotami, ka vēlējos savu
turpmāko dzīvi saistīt ar IT.
Kāds bija jūsu pirmais darbs un ko tas jums ir iemācījis?
Pirmais oAciālais darbs man bija 2001. gadā Latvijas Universitātē. Mans uzdevums kā
jaunam juristam bija ieviest šajā iestādē valsts pasūtījumu sistēmu. Latvijas
Universitāti veido daudzas fakultātes un institūti, kuri ir gandrīz neatkarīgas
struktūrvienības – ar savu budžetu, vadītāju, administrāciju un saimniecību. Man kā
nupat sākušam darbu šajā iestādē nebija viegli šo struktūrvienību vadībai iestāstīt, ka
tagad jebkura pirkuma veikšanai būs jārīko konkurss vai cenu aptauja.
Universitātē pavadītie divi gadi, kuru laikā, manuprāt, veiksmīgi tiku galā ar savu
uzdevumu, iemācīja komunicēt ar cilvēkiem, izprast viņu objektīvās un subjektīvās
vajadzības un vienlaikus spēt izmantot normatīvos aktus.
Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai
nejaušību?
Apzinātu soļu noteikti ir bijis vairāk. Nejaušības parasti paātrina apzināto soļu jeb
mērķu sasniegšanu.
Domāju, ka mūsdienās uz nejaušībām paļauties nevajadzētu. Vajadzētu ticēt saviem
spēkiem un censties sasniegt uzstādītos mērķus.
Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk
izvēlētos?
Ņemot vērā, ka šobrīd notiek nopietna automatizācijas un digitalizācijas revolūcija,
savus nākotnes plānus saistītu ar IT. Šajā jomā nākotnē būs gan pieprasīti darbinieki,
gan labs atalgojums un interesants darbs. Protams, katram pašam jāizvērtē, vai šī
joma šķiet piemērota attiecīgajām personiskajām īpašībām.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "ASV ceļojumā īpaši priecēja lielās pilsētas – Sanfrancisko un
Losandželosa. Šajā foto esam Beverlihilzā, Losandželosā, netālu no Rodeo iepirkšanās
ielas."
Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?
Latvijas mentalitāte man šķiet ļoti saprotama, cilvēku darbspēja ir milzīga un vidējais IQ
līmenis arī ir ļoti labs – no 184 valstīm ierindojamies augstajā 24.vietā. Vai tas nav
kolosāli?
Pie mīnusiem es pieskaitītu iespējamās straujās izmaiņas normatīvajos aktos un
salīdzinoši mazo teritoriju.
Kopumā – Latvija ir ļoti laba vieta, kur attīstīt biznesu!
Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.
Ikdienā veicu uzņēmuma valdes locekļa pienākumus, kas ir galveno uzņēmuma
darbības procesu pārraudzība, analīze un uzlabošana, kā arī vēsturiski rūpējos par
valsts un pašvaldību iepirkumu departamenta veiksmīgu darbību.
Neskatoties uz šā brīža situāciju, dodos strādāt uz biroju. Klātienes komunikācija man
ir darījuma vešanas būtiska sastāvdaļa. Iespējams, esmu pārāk konservatīvs, lai
uzskatītu, ka attālinātais darbs pilnībā spēj aizvietot klātienes darbu.
Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?
Mana sieva, kas ir astroloģe, gada sākumā paziņoja, ka mana šī gada aktualitāte būs
māja. Un tā arī ir – veicam mājās apjomīgus remontdarbus, un viss brīvais laiks paiet
remontdarbu jautājumos. Ziemassvētkus ceru sagaidīt ar labi padarīta darba sajūtu, ka
mājas jautājums ir atrisināts un sen iecerētais remonts ir veiksmīgi pabeigts.
Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk
izdarīt?
Uzskatu, ka darbam veltu vairāk laika nekā ģimenei jeb personīgajai dzīvei. Tas,
protams, neiepriecina ne mani, ne manu ģimeni. Tāpēc cenšos laicīgi plānot ilgākus
kopā būšanas brīžus ģimenes lokā. Piemēram, tieši pirms pandēmijas sākšanās
veiksmīgi paspējām apceļot ASV rietumkrastu, mērojot vairāk nekā 3000 kilometrus,
padzīvojoties gandrīz 10 viesnīcās, apskatot vairākas pilsētas. Ja ceļojuma beigās
mani bērni noguruma dēļ šo nosauca par briesmīgāko ceļojumu viņu dzīvē, tad, jau
paejot dažiem mēnešiem, šis tika ierindots kā ceļojums nr.1. Tādi brīži dod iedvesmu
ne tikai nākošā ceļojuma organizēšanai, bet arī jaunus spēkus darbam.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Uz Ziemassvētkiem mana mamma ar brāļa ģimeni uzdāvināja lēcienu ar
izpletni no lidmašīnas Lietuvā. Kad saņēmu šo dāvanu, nospriedu, ka viņi nolēmuši no
manis atbrīvoties, bet tas, protams, viņiem neizdevās – devāmies uz Lietuvu un lēcienu
izbaudīju."
Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?
Dzīvē mani iedvesmo ceļojumi, gan ģimenes, gan draugu pulkā.
Darbā mani motivē sarežģītu projektu pozitīvais iznākums.
Abos gadījumos (ceļojumi un projekti) svarīgs ir sākotnēji sarežģītais sākums un
pozitīvs noslēgums. Tas liek noticēt sev vēl vairāk un motivē uzsākt jaunus projektus
vai ceļojumus.
Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko
jārēķinās?
IT nozarē jārēķinās ar plašu konkurenci ne tikai no Latvijas uzņēmumu puses, bet arī no
ārvalstnieku uzņēmumiem. Vairākās citās nozarēs tik apjomīga konkurence netiek
novērota.
Papildus jārēķinās ar ātrām un straujām izmaiņām, jo IT nozare, manuprāt, šobrīd
attīstās visstraujāk no visām citām. Taču, ja spēj šīs abas lietas pieņemt, tad IT nozare
būs ļoti interesanta!
Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?
Gandrīz katru dienu iesāku ar nelielu skrējienu 5 kilometru garumā. Klausoties mūziku
un skrienot, spēju domās sakārtot dienas darbus, mazos uzdevumus un uzlādēties šai
dienai. Rīta krosiņš ir kļuvis par tik ierastu lietu, ka ziemā, kad skriešana vairs nav
iespējama slikto laikapstākļu dēļ, jūtu negatīvas izmaiņas savā emociju gammā.
Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu
pārstāvēto uzņēmumu.
Atklāšu kādu noslēpumu! Šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks
atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība. "Gauja" portatīvie
datori bija zināmi pirms vairākiem gadiem, taču vēlāk šis projekts tika slēgts, jo "Capital
Gauja" nespēja konkurēt ar ārvalstu portatīvo datoru ražotājiem – ne Anansiālā, ne
tehnoloģiskā ziņā. Šogad pircējiem spēsim piedāvāt tehnoloģiski modernu portatīvo
datoru par ļoti konkurētspējīgu cenu. Tādējādi veikalos atkal parādīsies Latvijas
portatīvie datori "Capital Gauja".

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Lielais kanjons un ceļojums pa Ameriku bija mūsu pagājušā gada lielākais
piedzīvojums. Lielajā kanjonā bija iespēja staigāt pa stikla grīdu, kura ir 240 metru
augstumā virs kanjona."
Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?
Pandēmija un tās radītās sekas attālināto mācību un darba, vakcīnu, ekonomiskās
situācijas izskatā ir viens liels pārsteigums, kādu mūsu pasaules civilizācija vēl nebija
līdz šim redzējusi. Šajā varēja vērot gan daudz negatīvu pārsteigumu, gan arī pozitīvu.
Un izskatās, ka pārsteigumi tikai turpinās.
Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?
Ceļojums! Tas noteikti būtu ceļojums! Piemēram, sen lolotais sapnis par ceļojumu uz
Japānu kopā ar sievu un varbūt pat ar bērniem. Vienmēr uzrunājusi Japānas
tehnoloģiskā attīstība, kas savijas ar senatnīgo kultūru, kā arī, protams, japāņu virtuve.
Ļoti interesanti šķiet japāņu dzīves principi un stingrā pārliecība, kura nekad nemainās.
Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?
Diena sāktos ar ikdienas rīta 5 kilometru krosiņu kopā ar suni pa vietējo mežu.
Turpinājumā manis gatavotās brokastis visai ģimenei. Pēc tam došanās ģimenes pulkā
uz kādu izvēlētu aktivitāti un vakarpusē – vakariņas uz terases kuplākā ģimenes un
draugu lokā.
Šāda ideālā diena dotu spēku jaunai darba nedēļai, jauniem projektiem un veco
projektu noslēgšanai.
Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.
Pirms 18 gadiem nolēmu mainīt darba vietu no Latvijas Universitātes uz kādu no
Latvijas IT uzņēmumiem. Uzrakstīju e-pastu pieciem vadošajiem IT uzņēmumiem, ka
vēlos pie tiem strādāt un varu palīdzēt valsts pasūtījumu jomā. Pēc 24 stundām mani
pieņēma uzņēmumā AS "Capital". Tā kā tas viss notika tik pēkšņi un lielapjoma
projekta priekšvakarā, tad uzņēmuma vadītājs pieļāva lielu iespēju, ka es tomēr
neesmu nācis meklēt patiesu darbu, bet atnācis spiegot cita uzņēmuma labā. Kādu
laiku man aiz muguras sačukstējās un nerādīja Ananšu piedāvājumus, pirms tos
iesniedza pasūtītājam. Tagad, pēc 18 nostrādātiem gadiem šī uzņēmuma labā, tas
rosina spilgtu smaidu manā un kolēģu sejā.

Foto: Privātais arhīvs

FotogrāAjā: "Vienu no savām dzimšanas dienām ar sievu nolēmām svinēt skaistajā
Šveicē. Braucām ar elektriskajiem velosipēdiem, devāmies pārgājienos, apskatījām
pilsētas, bet pašā dzimšanas dienā sieva man sagatavoja pārsteigumu paziņodama, ka
pēc dažām stundām mums jābūt noteiktā vietā, kurā lidosim ar virs Šveices ezeriem."
Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?
Liels un pamatīgs darbs vienmēr nesīs augļus. Ja ne attiecīgajā projektā, tad kādā citā.
Jo ieguldītā enerģija noteikti atnāks atpakaļ. Tādēļ – ja kaut kas arī neizdodas tā, kā
sākumā iecerēts, nevajag skumt, bet turpināt strādāt, un tas nepaliks nepamanīts.
Fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.
Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?
Tādu, kura spējusi izmantot visus tai dotos potenciālus – gudrus un strādīgus cilvēkus,
labvēlīgu teritoriju, tranzīta iespējas un cilvēku vēlmi pašiem saimniekot. Ļoti gribētos,
lai Latvija iegūst starptautisku atpazīstamību ar kādu veiksmīgu IT projektu, kuru
radījuši Latvijas IT jaunie prāti.

FotogrāAjās: Esot darbā, ģimenei sanāk atņemt gan laiku, gan uzmanību. Tomēr laiku
ar ģimeni Ivars Šulcs cenšas kompensēt ar regulāriem ceļojumiem. "Tad mans laiks un
uzmanība ir 100% veltīta ģimenei, un darbu līdzi neņemu. Nenoliegšu, ka šādu plānu
vieglāk ir īstenot, izbraucot no Latvijas," viņš saka.
Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dodas Eiropas kalnus baudīt ziemā, tad Ivars Šulcs
labprātāk to dara vasarā, un kalnus izbauda ar velosipēdu.
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Personība biznesā: Dailes teātra direktora
Jura Žagara 'nākotnes oža'

Personība biznesā: 'Hesburger'
starptautiskā biznesa attīstības direktore
Ieva Salmela

Personība biznesā: 'Sakret Holdings'
padomes priekšsēdētājs Andris Vanags

'Personība biznesā': 'Dobeles dzirnavnieks'
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
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'Latvijas Tekstils'
protesta performance pret
policijas uzlikto sodu un
masku biznesa slavas
gājiens # 324
PLUS

Burbulis vai 'antiburbulis' – kas notiek
nekustamo īpašumu tirgū?
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Pasaulē tikai 75 un
viens no tiem Latvijā – 1,8
miljonu eiro 'McLaren
Senna GTR'
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Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir
aizliegta. Vairāk lasi šeit.
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Maziem un lieliem: aizraujošas
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Populāras Tallinas 'street food'
vietas un 'food court' # 201
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