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Valstiečių laikraštis

Albinas Čaplikas
VL žurnalistas

Sunku patikėti, kad UAB „Bir-
žų žemtiekimas“ yra viena se-
niausių šalyje veikiančių įmonių –  
ji įkurta 1959-aisiais. Tiesa, per  
54 metus buvo keičiamas įmonės 
pavadinimas, augo tiekiamos že-
mės ūkio technikos asortimentas, 
bendrovė teikė vis daugiau ir įvai-
resnių paslaugų. Šiuo metu „Biržų 
žemtiekimas“ bendradarbiauja su 
partneriais iš Vokietijos, Austrijos, 
Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Ita-
lijos, Lenkijos, Latvijos ir Rusijos 
(Kaliningrado sritis). Pagrindinės 
„Biržų žemtiekimo“ veiklos kryp-
tys – prekyba žemės ūkio techni-
ka ir gyvulininkystės įranga. „Bir-
žų žemtiekimas“ šalies ūkininkams 
siūlo išskirtinės kokybės „Deutz-

Fahr“ technikos – įvairaus galin-
gumo traktorių, purkštuvų, šiena-
pjovių, vartytuvų, rotorinių grėblių, 
rinktuvinių priekabų ir kt.

Taigi nuo šiol pagrindiniai įmo-
nės centrai bus du – Biržuose ir 
Kaune. Kodėl „Biržų žemtiekimas“ 
įkėlė koją į Kauną? Pasak bendrovės 
valdybos pirmininko Viktoro Rin-
kevičiaus, tai padaryta atsižvelgus 
klientų pageidavimus ir įvertinus 
įmonės veiklos perspektyvą – juk 
Kaunas yra strategiškai patogiau-
sia vieta prekiaujantiesiems žemės 
ūkio technika. 

Naujas „Biržų žemtiekimo“ ge-
neralinis direktorius Saulius Silickas 
sakė, kad įmonės veiklos kredo –  
bendradarbiavimas turi būti nau-
dingas ir klientui, ir įmonei: „Jeigu 
kuri nors pusė bus nuskriausta, tai 
labai greitai nuostolių patirs ir kita. 

Turi laimėti partneriai. Mes laiky-
simės būtent tokių bendradarbia-

vimo principų. Todėl pasirinkome 
šūkį: „Jūsų sėkmė – mūsų sėkmė!“ 

Be kita ko, direktorius prisipažino 
įsidėmėjęs vieno suomių miškinin-
ko patarimą: „Pirmą daiktą parduoda 
vadybininkas, o visus kitus parduoda 
servisas.“ Pasak S.Silicko, „Biržų žem-
tiekimas“ pirmiausia tobulins šią sritį. 

Lietuvos ūkininkų sąjungos pir-
mininkas Jonas Talmantas sakė: 
„Galiu pažadėti, kad artimiausiu 
laiku tapsiu šios bendrovės klientu. 
Jau šiandien galėčiau pirkti naują 
traktorių, bet bendrovė jo kol kas 
neturi. Palauksiu, direktorius man 
pažadėjo, kad 2015-aisiais jį įsi-
gysiu pirmas.“ Labai tikėtina, kad 
pasidomėti nauja žemės ūkio tech-
nika J.Talmantą paskatino nese-
niai traktorių „Deutz-Fahr“ nusi-

pirkęs jo kolega telšiškis Vytautas 
Rakickas. 

Pasak Žemės ūkio technikos 
asociacijos prezidento Andrėjaus 
Jako, pastaraisiais metais „Biržų 
žemtiekimas“ pastebimai išsiplėtė: 
„Gal stambiausių žemės ūkio tech-
nika prekiaujančių įmonių „Bir-
žų žemtiekimas“ neaplenks, tačiau 
įmonė yra perspektyvi ir 50 mln. Lt 
apyvarta per metus jai – ne riba.“

Ir dar vienas svarbus pastebėjimas. 
Generalinis direktorius S.Silickas 
ūkininkams priminė: „Labai tikė-
tina, kad 2014–2020 m. laikotarpis 
bus paskutinis, kai ES teiks paramą 
žemės ūkio technikai įsigyti. Mes tai 
žinome, todėl sieksime ūkininkams 
siūlyti ne tik konkrečią techniką, bet 
ir geriausią sprendimą.“

Žemės ūkis

Jurga Motiejūtė

Grūdų bokštai su džiovinimo 
įranga – lietuviams dar neįprastas 
dalykas. Tačiau Šiaurės Europoje jų 
galima išvysti daugelyje ūkių. Dau-
gybę jų statė „Inter-Silo“ – kompani-
ja, kurios darbuotojai grūdų bokštų 
montavimu ir priežiūra užsiima jau 
keturiolika sezonų. Šiaurės Europos 
ūkininkams – ir stambiems, ir smul-
kiems – derliaus nuėmimo metu ne-
bereikia vežti produkcijos tiesiai į 
grūdų supirkimo punktą, neturint 
kito pasirinkimo, kaip tik parduoti 
ją už pačią mažiausią kainą.

Skina rekordus

Vien tik 2013 m. „Inter-Silo“ pastatė 
116 grūdų bokštų Europoje – Danijo-
je, Suomijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduo-
se, Rumunijoje. Visų jų apimtis – beveik 
80 000 tonų. Kadangi kompanija savo 
klientams nori pateikti naujausių tech-
nologinių sprendimų, ji gali didžiuotis 
pastačiusi ne tik pirmąją bokštinę grū-
dų džiovyklą Danijoje, bet ir didžiau-
sią grūdų bokštą šios šalies istorijo-
je. Didžiausiame bokšte, pastatytame  
2012 m., telpa net 8 000 tonų grū-
dų, tačiau tai – dar ne viskas. Pavyku-
siu projektu besidžiaugiantis klientas 
kompanijos paprašė ateinančiam sezo-
nui pastatyti dar du milžiniškus grūdų 
bokštus, kuriuose tilptų 16 000 tonų 
grūdų. Verta pastebėti, kad 95 proc. 

visų „Inter-Silo“ pastatytų bokštų – su 
maišymo ir džiovinimo įranga. Pagal 
2013 m. kompanijos suręstų bokštų 
skaičių vidutinis šių talpyklų statybos 
laikas – savaitė tūkstančiui tonų talpos. 
2014 m. sezoną kompanija „Inter-Silo“ 
pradeda net su 14 grūdų bokštų mon-
tuotojų komandų visoje Europoje.

„Inter-Silo“ veiklą pradėjo Danijoje 
ir ilgainiui išsiplėtė į kitas Europos šalis. 
Išsamiai susipažinusi su įvairaus dydžio 
ir paskirties ūkių specifika visoje Euro-
poje, kompanija nusprendė, kad atėjo 
metas vakarietiškus rūpinimosi derliumi 
būdus atskleisti ir Lietuvos ūkininkams. 
Nuo 2014-ųjų „Inter-Silo“ tapo oficialiu 
„Dan-Corn“ atstovu Lietuvoje. „Inter-Si-
lo“ partnerė „Dan-Corn“ yra pirmaujan-
ti grūdų bokštų įmonė Danijoje, turinti 
daugiau nei 55 metų patirtį.

Sutaupys laiko ir pinigų

Anot „Inter-Silo“ atstovo Elono Čer-
niausko, bendrovė pristato Lietuvoje dar 
neįprastas technologijas. „Absoliuti dau-
guma mūsų įmonės pastatomų grūdų 
bokštų Europoje yra su maišymo ir džio-
vinimo įranga, galinčia atlikti tiek san-
dėliavimo, tiek džiovinimo ir vėdinimo 
funkcijas net iki 1 000 tonų talpos grūdų 
bokštuose. Lietuvos rinkai siūlome grū-
dų sandėliavimo bokštus, mobilias džio-
vyklas, transportavimo sistemas, teikia-
me projektavimo, montavimo, konsulta-
vimo paslaugas“, – pasakojo jis.

Grūdų talpyklų sistemos palegvi-
na ūkininko gyvenimą ir derliaus nu-

ėmimo metu, ir jį nuėmus. Nuimtą 
gerlių galima atvežti tiesiai į talpy-
klą ir kone iškart pradėti džiovinimo 
procesą jos viduje. Priklausomai nuo 
ūkio paskirties, grūdai gali būti iš-
džiovinti ir vėliau panaudoti gyvulių 
pašarui arba laikomi talpykloje tol, 
kol ūkininkas galės juos parduoti už 
geriausią kainą.

Grūdų džiovinimo bokštas ūki-
ninkui suteikia galimybę optimizuo-
ti net keletą darbų įtemptu derliaus 
nuėmimo metu. „Tikime, kad Lietu-
vos ūkininkai, kaip ir skandinavai, 
turi stiprų verslumo jausmą ir greitai 
įvertins, kad grūdų bokštai su džio-
vinimo įranga gali tapti greitai atsi-
pirksiančia investicija“, – sakė „Inter-
Silo“ atstovas.

„Inter-Silo“ Lietuvos žemdirbiams 
pasiūlys visos apimties projektus – 
kompanija yra pasirengusi pasirū-

pinti kiekvienu projekto žingsniu nuo 
finansavimo prašymų, leidimų staty-
bai, įrengimo, elektros įvedimo, pro-
jekto testavimo iki darbuotojų apmo-
kymo ir įrenginio priežiūros.

Kaip tai veikia?

Plieniniai grūdų bokštai su džiovi-
nimo įranga patenkins daugelio ūki-
ninkų poreikius, jie gali būti įvairaus 
dydžio ir talpos. Nuo 4,5 metro iki 
8,97 metro aukščio bokštuose telpa 
ir visiškai išdžiovinama net iki 1 000 
tonų įvairių rūšių grūdų.

Bokšte sumontuota maišymo sis-
tema užtikrina tolygų drėgnų grūdų 
maišymą džiovinimo proceso metu. 
Kaitintuvų per ventiliatorius pučiamas 
karštas oras per perforuotas grūdų 
bokšto grindis kyla nuo bokšto apa-
čios iki viršaus. Horizontaliai judantys 

ir ratu besisukantys grąžtiniai sraig-
tai kelia apačioje išdžiovintus grūdus į 
viršų, taip užtikrinama pastovi grūdų 
cirkuliacija džiovinimo proceso metu 
bei visiškas reikiamas grūdų išdžiovi-
nimas. Grūdais užpildytame 600 tonų 
talpos bokšte su maišymo ir džiovini-
mo sistema 4 proc. grūdų drėgmės 
galima išdžiovinti per mažiau nei sa-
vaitę. Tokia Šiaurės Europoje itin po-
puliari sandėliavimo sistema leidžia 
savarankiškai kontroliuoti derliaus ko-
kybę neribotą laiką. Grūdų iškrovimo 
mechanizmais per valandą iškrauna-
ma nuo 35 iki 100 tonų grūdų. 

Iš arčiau

Su grūdų bokštų veikimo princi-
pais nuodugniau susipažinti galėsi-
te parodoje „Ką pasėsi... 2014“. Joje 
„Inter-Silo“ pristatys unikalų ekspo-
natą – veikiantį grūdų sandėliavimo 
ir džiovinimo įrangos modelį. Parodos 
dalyviai galės aiškiai pamatyti grūdų 
bokšto konstrukciją, taip pat tai, kaip 
grūdai patenka į bokštą, kaip maišo-
mi, džiovinami, vėdinami ir, atėjus lai-
kui, iškraunami. Šis eksponatas at-
skleidžia, kaip galima paprastai, ta-
čiau kokybiškai ir išmaniai pasirūpin-
ti savo derliaus saugumu. Eksponato 
ieškokite parodoje „Ką pasėsi... 2014“, 
paviljone Nr. 1, E16 stende.

Oficialus „Dan-Corn A/S“ 
atstovas Lietuvoje 

www.inter-silo.lt
Informacija 8 600 40 599

Lietuvos grūdų bokštų statytojai 
Europoje skina rekordus

(Užs. 111)

„Inter-Silo“ archyvo nuotrauka

(Užs. 68)

VĮ Valstybės turto fondo viešo konkurso būdu nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašas
Adresas Objekto paskirtis, plotas, kv. m, pradinis įnašas Pradinė kv. m nuomos 

kaina per mėn. (Lt)

Pranciškonų g. 1, 
Vilnius

Administracinės patalpos: indeksai 3-42 (216) – 149,50 kv. m su 54,24 kv. m bendro naudojimo patalpų, 
iš viso 203,74 kv. m; pradinis įnašas – 5 342,06 Lt / 6 466,71 Lt*.

8,74
10,58*

Pranciškonų g. 1, 
Vilnius

Administracinės patalpos: indeksai 1-20 (106) – 18,90 kv. m su 12,79 kv. m bendro naudojimo patalpų, iš 
viso 31,69 kv. m; pradinis įnašas – 1 072,39 Lt / 1 297,71 Lt*.

11,28
13,65*

Pranciškonų g. 1, 
Vilnius

Administracinės patalpos: indeksai 2-20 (207) – 18,74 kv. m su 12,68 kv. m bendro naudojimo patalpų, iš 
viso 31,42 kv. m; pradinis įnašas – 1 63,25 Lt / 1 286,65 Lt*.

11,28
13,65*

Pranciškonų g. 1, 
Vilnius

Administracinės patalpos: indeksai nuo 3-33 iki 3-41 (103) – 72,92 kv. m su 49,36 kv. m bendro naudojimo 
patalpų, iš viso 122,28 kv. m; pradinis įnašas – 3 378,60 Lt / 4 086,60 Lt*.

9,21
11,14*

Pranciškonų g. 1, 
Vilnius

Ūkinės-komercinės paskirties patalpos: indeksai R-2, R-3 – 120,86 kv. m su 77,17 kv. m bendro naudoji-
mo patalpų, iš viso 198,03 kv. m; pradinis įnašas – 4 776,48 Lt / 5 780,50 Lt*.

8,04
9,73*

* PVM mokėtojams ir apmokestinamiesiems asmenims bei patalpoms, kurios LR teisės aktų nustatyta tvarka turi būti apmokestinamos PVM.
Pradinis įnašas – 3 mėnesių nuomos mokestis. Nelaimėjus nuomos konkurso, pradinis įnašas grąžinamas į nurodytą sąskaitą.
Pastaba: Patalpos naudojamos. Jose sumontuota įranga, atlikti tvarkymo darbai, kurių vertę turės atlyginti patalpų nuomininkas.
Apžiūros laikas – 2014-03-10 – 2014-03-20, 10.00–12.00 val.
Ilgalaikis materialusis turtas arba jo dalis nuomojama 3 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asme-
niui, atsižvelgiant į tai, kuris juridinis faktas įvyks anksčiau.
Paraiškų dalyvauti konkurse registracija vyks nuo 2014-03-10 iki 2014-03-20 (I–IV – nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V – nuo 7.30 val. iki 15.15 val., pietų 
pertrauka – nuo 11.30 val. iki 12.15 val.) Vilniaus g. 16, Vilniuje, I aukšte, 103 kab., tel.: (8 5) 268 4999, atsakinga Vida Rybnikovienė, raštinės vedėja. 
Papildoma informacija teikiama tel.: 268 4926, 8 698 50 603, atsakinga Rūta Motiejūnaitė, Turto valdymo skyriaus specialistė.
Nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2014 m. kovo 21 d. 14 val. Vilniaus g. 16, Vilniuje, I aukšte, 104 kab.
Pradinį įnašą konkurso dalyviai sumoka į Valstybės turto fondo (įmonės kodas 110073154, PVM mokėtojo kodas LT100731515), a. s Nr. LT 51 7044 
0600 0044 3925 AB SEB banke.

„Biržų žemtiekimas“ atidarė naują biurą Kaune
UAB „Biržų žemtieki-
mas“ valdybos pirmi-
ninkas Viktoras Rin-
kevičius (kairėje)  ir 
būsimas klientas Lietu-
vos ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Tal-
mantas. 

Autoriaus nuotrauka


