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«Nevajag baidīties eksportēt, 
arī uz Krieviju,» DB saka datu 
centra centra operatora DE-
AC Mārketinga un attīstības 
departamenta vadītājs Oļegs 
Naskidajevs, vienlaikus pie-
krītot, ka Latvijas uzņēmu-
mus eksporta tirgos neviens 
īpaši negaida, bet kompetence 
mums ir pietiekama, lai tajos 
ieietu un apgūtu. Sākotnējiem 
plāniem nevajag būt Napo-
leona līmenī, jo jaunu tirgu 
apgūšana ir jāsāk ar piedalī-
šanos dažādos pasākumos, 
konferencēs, jāsadarbojas ar 
asociācijām, LIAA, IT klasteri, 
u. tml. – tas ir prātīgāk, nekā 
tikai kritizēt un vainot eko-
nomisko krīzi savās nedienās. 
Lielākās perspektīvas iegūt 
jaunus klientus Latvijas uzņē-
mumiem ir NVS valstu virzie-
nā, domā O. Naskidajevs. To 
apliecina DEAC novērojums, 
ka, patērējot kādu konkrētu 
laika vienību, Latvijas uzņē-
mums var iegūt vienu klientu 
Rietumeiropā vai trīs Austru-
meiropā, turpretim NVS val-
stu virzienā ir iespējams iegūt 
pat desmit klientus. Eksportu 
tirgos IT jomā lielas perspek-
tīvas O. Naskidajevs redz datu 
centru lauciņā, sarežģītu IT 
servisu piedāvāšanā un prog-
rammizstrādē. 

«Mūsu pieredze ar dažāda 
līmeņa projektiem ir viens no 
mūsu stiprajiem trumpjiem, 
tāpat mentalitāte mums ir 
tuva, kas ir ne mazāk svarī-
ga. Tiesa, Latvijas izglītības 
sistēmas pasliktināšanās dēļ 
pēdējo desmit gadu laikā ir ap-
draudēta mūsu konkurētspēja 
ārvalstīs, un, lai arī šobrīd ir 

krīze, labus darbiniekus at-
rast ir problēmas, arī mums,» 
klāstīja O. Naskidajevs.

Jāstrādā ir kopā
Lai gan O. Naskidajevs atzīst, 
ka Latvijas IT uzņēmumiem 
būtu svarīgi eksporta tirgos 
strādāt kopā, jo tā ne tikai 
labāk varētu iekarot ekspor-
ta tirgus un piedalīties lielu 
projektu īstenošanā, bet dot 
pieaugumu Latvijas eksportā 
kopumā, Krievijā DEAC strādā 
viens pats. Šobrīd uzņēmums 
apsver iespējas kā Latvijas IT 
kompānijām ārvalstu tirgos 
strādāt kolektīvi. Viens no 
veidiem, kā to panākt, ir iz-
strādāt kompetences mērķa 
sasniegšanā ar asociāciju, arī 
Latvijas IT Klastera, un LIAA 
palīdzību. Savukārt galvenais 
iemesls, kāpēc līdz šim DEAC 
Krievijas virzienā strādājis 
viens,  ir tas, ka uzņēmumam 
šī austrumu kaimiņvalsts bija 
nezināms tirgus un sākumā 
vajadzēja noskaidrot, kādas 
tur ir perspektīvas un vai vis-
pār iespējams piesaistīt reģio-
na uzņēmumu interesi. Šobrīd 
ir skaidrs – ir milzīgas per-
spektīvas ne tikai Krievijā, bet 
arī Ukrainā un Baltkrievijā.

Divi biznesa aspekti
Krievijā klientus interesē divi 
faktori biznesa aizsardzība, 
kas ietver otro rezerves pun-
ktu izveidi, un ekonomiskais 
ieguvums. 

«Mēs aprēķinājām, ka pēc 
pēdējo triju līdz 4 mēnešu 
datiem, DEAC pakalpojumi 
ir par 20–30% lētāki, nekā pa-
kalpojumi, ko piedāvā Krie-

vijas datu centri,» sacīja O. 
Naskidajevs. Lielāka daļa no 
DEAC klientiem šajā reģionā 
ir tieši vidējā un lielā biznesa 
pārstāvji. Piemēram, šobrīd 
DEAC ir pilotprojekts ar lielu 
Krievijas līmeņa apdrošinā-
šanas kompāniju Krievijā par 
rezerves datu centra izveides 
punktu. Pilotprojekts ir tā-
pēc, ka Krievijas uzņēmumi 
sākotnēji vēlas patestēt DEAC 
sniegtos pakalpojumus, lai 
nepirktu kaķi maisā. Tādējādi 

ir iespējams iegūt arī Krievijas 
uzņēmumu uzticamību un 
atpazīstamību reģionā.

Cīņas paņēmieni
«Protams, Krievijā strādāt ir 
citādi,» piekrīt O. Naskidajevs, 
jo uzņēmumu darbinieki ir 
kompetenti darbā ar lieliem 
projektiem, kas zina, ko grib, 
tādējādi mazāk laika ir jātērē, 
lai skaidrotu, kas ir IT ārpakal-
pojumi. Vienlaikus jāatceras, 
ka Latviju un pat visu Baltijas 
mērogu nevar salīdzināt ar 
lielo kaimiņvalsti. Tiesa, nav 
noslēpums, ka Krievijā ir liela 
birokrātija, un tas ir viens no 
galvenajiem iemesliem, kāpēc 
DEAC šobrīd nestrādā ar valsts 
sektoru. Tomēr situācija uz-
labojas un pēdējo triju četru 
gadu laikā strādāt ir vieglāk. 

Pirms četriem gadiem bija at-
tieksme, ka uzņēmums tikai 
pats ir savas IT infrastruktū-
ras pavēlnieks, šobrīd tas tā 
nav un uzņēmumi to ir gata-
vi deleģēt arī ārpus. Ukrainā 
ir citādi, tur izpratne par IT 
ārpakalpojumiem vēl veido-
jas un pagaidām ir kā pirms 
diviem trim gadiem Krievi-
jā. Tomēr konkurentu dažādi 
lietoto cīņas paņēmienu dēļ, 
lai izstumtu otru spēlētāju no 
tirgus, daļa reģiona uzņēmu-

mu vēlas savu infrastruktūru 
izvietot ārpus reģiona. «In-
frastruktūru izvietot Eiropas 
Savienības teritorijā ir sava 
veida apdrošināšana, jo, ja ar 
uzņēmumu kaut kas notiks, 
tad viss tiks nodrošināts no 
rezerves punkta,» norādīja 
O. Naskidajevs.

Nodedzis datu centrs
Pirmais noteikumus, lai pie-
saistītu klientus Krievijā, 
Ukrainā un Baltkrievijā, ir 
atpazīstamība, atzīst O. Nas-
kidajevs. DEAC pirmo ledu 
šajā virzienā ir salauzis, to 
apliecina tas, ka pēc tam, kad 
Ukrainā nodega viens no datu 
centriem, ap desmit uzņēmu-
mu izrādīja interesi par DEAC 
datu centru sniegtajiem pa-
kalpojumiem, lai arī vēl liela 

artava atpazīstamībā Ukrainā 
nav ieguldīta. Sākotnēji tieši 
lielā neuzticība bija galvens 
grūtībs, ar ko saskārās DEAC. 
«Krievijā, Ukrainā un Balt-
krievijā ir vairāki tehnisko 
direktoru klubi, un viņi savā 
starpā sarunājas, un tiklīdz 
to ledu salauzām, tā daudz kas 
vienkāršojās,» teica O. Naski-
dajevs. Pēc viņa domām, ir 
ļoti muļķīgi atteikties no sa-
darbības ar Krieviju, jo tur ir 
milzīgs potenciāls. Tiesa, šo-
brīd izskatās, ka Baltijas datu 
centru operatori no šā reģiona 
tirgus baidās. To apliecina tas, 
ka Maskavā jūnijā notikušajā 
konference Datu centru tirgus 
Krievijā un pavasarī rīkotajos 
pasākumos DEAC ir bijis vie-
nīgais datu centru operators 
no Baltijas. «Krievijā nav tik 
traki, kā sākumā var likties,» 
sacīja O. Naskidajevs, arī Balt-
krievijā bija vislielākais pār-
steigums, lai arī algu līmenis 
viņiem ir zemāks un ir savi 
trūkumi, tomēr valstī ir kār-
tība – ceļi ir Vācijas kvalitātes 
līmenī, saglabāta ražošana. 
Tā pati bibliotēka Baltkrievijā 
ir jau uzcelta, turpretim mēs 
tikai ceļam. Tiesa, vienlaikus 
viņš atzīst, ka ir savas ēnas 
puses, piemēram, Ukrainā ir 
vairākas grūtības ar pieņemto 
likumu ievērošanu dzīvē. 

Investēs 7–8 milj. eiro
Datu centru tirgū DEAC dar-
bojas no 2000. gada, bet pēdējo 
triju četru gadu laikā uzņē-
mums ir pieteicis sevi eks-
porta tirgos. Šobrīd DEAC ir 
vairāk nekā 2000 klientu no 
20 pasaules valstīm – tādām 

kā Lietuva, Igaunija, Krievija, 
Ukraina, Baltkrievija, Vācija, 
Spānija, Somija, Šveice un Nī-
derlande. Baltijā lielāko datu 
centru Rīga DEAC atklāja 2009.
gada septembrī. Tuvākajā lai-
kā datu centra «Rīga» platību 
plānots palielināt. Šobrīd tiek 
izmantots aptuveni 20% datu 
centra jaudas, bet pazemes 
datu centrs Grīziņkalnā aiz-
ņemts par pusi. 
Pieaugot eksportam, uzņē-
mums līdz 2012.gadam apgro-
zījumu ir iecerējis palielināt 
līdz 5–7 milj. eiro. Investīci-
jas līdz šim veido 3 milj. eiro, 
bet tuvāko gadu laikā iegul-
dījumu apmērs atkarībā no 
klientu pieprasījuma varētu 
pieaugt līdz 7–8 milj. eiro. DE-
AC nākotnes plānos ietilpst 
uzņēmuma fi liāles atvēršana 
ārvalstīs.

Sanita Igaune
sanita.igaune@dienasmediji.lv

Biznesa fakti
SIA DEAC
▶ Dibināts: 09.08.1999.
▶ Īpašnieki: četras Latvijas 
privātpersonas 
▶ Darbības veids: datu cen-
tru pakalpojumi 
▶ Lielākie klienti: Telefonica, 
Danske Bank, UniCredit bank, 
Latvijas Banka, Rietumu 
Banka, inbox.lv, one.lv, Elko 
Group, Depo DIY, Microsoft Lat-
via, Philips Baltic, TV3 Latvija, 
aa/s Balva, Kvadra pak u. c.
▶ Apgrozījums 2009. g: 
1,5 milj. Ls
▶ Peļņa 2009.g.: 200 tūkst. Ls 
AVOTS: DEAC

Viedoklis 
Sekos «pēdās»
▶ Lattelecom Technology 
Datu centru pakalpojumu 
dienesta direktors Edgars 
Peičs:

Lattelecom Technology 
veic biznesa vides un 

reģionālo īpatnību izpēti, lai, 
iespējams, jau tuvākajā laikā 
NVS valstīs nodrošinātu datu 
centru pakalpojumus. No biz-
nesa viedokļa Krievija un NVS 
valstis ir ļoti pievilcīgs reģions, 
tur joprojām ir pietiekami 
lēta infrastruktūra – gan elek-
troenerģija, gan industriālo 
ēku izmantošana. Arī klientu 
skaits ir ievērojams. Īpaši met-
ropolēs ir vērojams augsts pie-
prasījums pēc kvalitatīviem 
pakalpojumiem. Taču Krievijā 
ir ļoti strikti un ārzemju part-
neriem grūti realizējami per-
sonas datu glabāšanas nosa-
cījumi. Lattelecom interesē ne 
tikai glabāt uzņēmumu vai 
personu datu rezerves kopi-
jas, ja kādi iekšējie resori attie-
cīgajā valstī vēlas tiem piekļūt, 
bet gan nodrošināt pilnvērtīgu 
datu centru darbību, kas sevī 
ietver cloud computing nosacī-
jumus – brīva piekļuve datiem 
un darbs ar tiem, izmantojot 
tiešsaistes iespējas.

DEAC apgrozījumu no 
2 milj. eiro pērn līdz 
5-7 milj. 2012. gadā 
plāno palielināt uz 
eksporta rēķina

▶ Piedalīties konferencēs, 
sadarboties ar asociācijām 
un LIAA ir daudz prātīgāk, 
nekā vainot krīzi savās 
nedienās, uzskata DEAC 
pārstāvis Oļegs Naskidajevs. 

Austrumi nav bubulis

Latvijas uzņēmumus 
eksporta tirgos neviens 

īpaši negaida, bet kompetence 
mums ir pietiekama, lai tajos 
ieietu un apgūtu.
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