
Šiais lai kais pa slau gų rin ko je ne
leng va su ras ti lais vą ni šą. Re gis, 
žmo nėms rei kia daug ko, ta čiau 
kai pa si do mi, pa ma tai, kad pa
slau gų pa klau sa ne to kia di de lė, 
ko kios rei kė tų, o ir siū lan čių at
lik ti dar bus ne trūks ta. Ta čiau 
kar tais idė ja mus su ran da pa ti. 
Taip nu ti ko ir Lie tu vo je jau ži no
mos grū dų sau go ji mo bokš tų 
mon ta vi mo vers lu už sii man čios 
UAB „In ter–Si lo“ sa vi nin kams 
Lar sui ir An to nui

Vers lo pra džia
KartąLarsobičiulisdanaspaprašė

paslaugos–pagelbėtimontuojantgrū
dųsaugojimobokštą.Kaipometųbi
čiulisvėlkreipėsipagalbos,Larsogal
vojejausukirbėjoslaptamintis.
„Kaidraugaspaprašėpagalbostre

čiąkartą,abejoniųsteigtitokiopobū
džio įmonę, nebeliko“, – prisiminė
vienasišdabarLietuvojeveikiančios
UAB„Inter–Silo“ savininkųLarsas
YoungMogensen.
 Bendrovės bendrasavininkio bei

technikosdirektoriausAntonoJemano
vokeliasbuvotiesesnis.Grūdųsaugo
jimobokštųmontuotojuDanijojejis
pradėjodirbtišiektiekvėliau,2007–
aisiais.
„DirbdamasDanijojeįgijaudaug

patirties,beto,žinojau,kadLietuvoje
tokiosįrangosdarniekasnesiūlė,tačiau
anksčiauarvėliaujiturėjopasiektiir
Lietuvosrinką,taigiirpaklausiausa
vęs:kodėltonegalėčiaupadarytiaš?“,
–prisiminėsvarstymusAntonas.
KaiptiktuometuAntonuipasisekė,

kadDanijojesusitikoLarsą,kurįvisla
biaudominoveiklosnaujoserinkose
galimybės.
„Apiesavoidėjąpapasakojauanks

čiausutiktamkvalifikuotammontuoto
jui irmessujungėme jėgas“,–apie
bendrąversloLietuvojepradžiąpasa
kojoLarsas.

Sėk mės re cep tas
TaigiAntonasirLarsasturėjopra

gmatiškągyslelę,kaipvaldytiįmonę,
beto,nuopirmosiosįmonėsįkūrimo
dienospatysdalyvavomontavimopro
cesuose.Ilgosdienosirtepaluotosran
kosbuvoirtebėrašiųdviejųvyrųsėk
mingoverslodalis.
„Būtinybėsšiuometupačiamdaly

vautimontavimodarbuose,žinoma,
nėra,nesturimepakankamaipajėgių
specialistų,tačiausavesiunčiutada,kai
jaučiu,kadmanoasmeninisindėlisbus
labaisvarbus.Pavyzdžiui,taipvertinau
2015–ųjųvasarąįgyvendinamuspir
muosiusprojektusLietuvoje.Kartusu
mūsųįmonėsdarbuotojaisašpatsdir
baumontuojantgrūdųsandėliavimo
bokštusirgrūdųtransportavimoįran
gą.Taidariaunetodėl,kadnepasiti
kėčiausavodarbuotojais,otodėl,kad

galėčiausuvoktišiosrinkosniuan
sus,patsišgirstiirsuprasti,koišmū
sų tikisi ūkininkai.Man, vadovui,
tokiainformacijabuvolabaisvarbi“,
–aiškinoAntonas.
Regis yra ir kita priežastis, kurią

bendrovėsvadovainutyli.Tikdirbda
maspetysįpetįžmogųgaliištikrųjų
pažinti.Otailabaisvarbuįmonei,dir
bančiaipalygintisiauramesektoriuje.

Pir me ny bė – no rin tiems to bu lė ti
Šiuometu„Inter–Silo“paslaugas

teikia13–ojeEuroposšalių,vadina
mojimotininėįmonėyraLietuvoje,o
dukterinės įmonės veikia Danijoje,
LatvijojebeiEstijoje.
„Bepačiaiprofesijaikeliamųreika

lavimų,tokiųkaipsaugusdarbasaukš
tyje,mokėjimastinkamaielgtissuelek
triniaisdarbo įrankiais, sugebėjimas
dirbtikomandoje,montuotojamsreika
lingaasmeninėmotyvacija,noras ir
sugebėjimassiektiužbrėžtotikslo“,–
pabrėžėAntonas.
Siaurame specifiniame sektoriuje

dirbančiaiįmoneispecialistųniekasne
ruošia,tuoreikiapasirūpintipatiems.
„Atsirinkdamipotencialiusdarbuo

tojuspirmenybęteikiamežmonėms,
kuriedėlsavoasmeniniųsavybiųturi
potencialąįgytinaujųžinių,mokytis,
tobulėti,nuolatkeltisavokvalifikaciją.
Atrinktiemsžmonėmsnuolatrengiame

mokymusdarbometu.Pradedamenuo
paprasčiausiųdarbųirpalaipsniuike
liamevissudėtingesnesužduotis“,–sa
kėAntonas.
Žinoma,darbuotojaiįgyjairpapil

domųaukštalipio,teleskopiniokrautu
vovairuotojo,bokštiniųkeltuvųopera
toriausbeikitųspecialybių.

Pro jek ta vi mas
Neįsigilinusiamįšioversloniuansus

gali atrodyti, kad grūdų saugojimo
bokštaiyraišesmėsvisivienodi,taigi
vienąatidžiaipastatei,okitusgalimon
tuotiužsimerkęs.
„Patikėkite, sąvokos „standartinis

projektas“nėra.Kiekvienasprojektas
yraindividualus“,–bandomusįtikinti
Antonas.
Žinoma,šiežodžiaimūsųneįtikina.

Na,galiskirtisbokštoaukštis,plotis,
darvienaskitasniuansas,betesmėjuk
liekatapati?Apsirikome!
„Projektoparengimas,joderinimas

galiužtruktivienąmėnesį,betdarbosu
klientaispatirtisrodo,kadsukaikuriais
projektais,ikigalutiniojųpatvirtinimo,
tenkadirbtimetusarnetdvejus“,–
smogiaargumentąAntonas.
Pasirodo,didžiausiąįtakąprojekta

vimotrukmeituripatiesklientoplėtros
planaiirtikslai,jųpasikeitimas,otaip
pat daugybė išorinių įtaką darančių
veiksnių,tokiųkaipbendraekonominė

situacijažemėsūkyjearprojektųįgy
vendinimo finansavimo galimybės.
Galyraspecifinių,tiklietuviamsbū
dingųveiksnių?
„Susitinkisuklientu,išsiaiškinijo

poreikius,parengipirminįprojektąir
tadaprasidedaderinimas.Atliekipa
keitimus,vėlderiniirtaip,kolpasieki
galutinįvariantą,kurisatitinkakliento
lūkesčius“,–aiškinoAntonas.
Įdomiausia,kadlikusįdarbąAnto

nasvadinalengviausiu.

Ko man dų su de ri na mu mas
Taigiprojektasparengtas,suužsako

vusuderintas.Kastoliau?
„Toliauyradarbai,užkuriuosjau

atsakomemes.Projektoįgyvendini
masgaliužtruktinuosavaitėsikimė
nesio.Priešmontavimodarbųpra
džiąsuklientusuderinamedarbųat
likimoterminusirjųgriežtailaiko
mės,nestaituriįtakosdarbųsavikai
nai“,–pasakojoAntonas.
Iš viso „Inter–Silo“ bendrovėje

veikia10–12komandų.Pavyzdžiui,
2015–aisiaisjosedirbo42montuo
tojai.Taigivienojekomandojevidu
tiniškaidirba4specialistai.Paprastai
vienąprojektąatliekavienakoman
da,tačiaubūtaatvejų,kaistambia
meobjektedirbo2–4komandos,o
štai2013aisiaisvienamestambia
meobjektedarbavosinet6koman

dosirjosdirbodviempamainom.
„Patirtisparodė,kadoptimaliausiai

dirbama,kaikomandapadalijamapo
dužmones.Tadaatsirandavadinamasis
„peties jausmas“. Parinkdami poras
įvertinamenetikprofesionaliusįgū
džius,betirasmeninįsuderinamumą“,
–dalijosipatirtimiAntonas.
Įdomuspastebėjimas–vienosko

mandosįrankiųkomplektosuvisadar
buireikalingastandartineįrangakaina
siekia15tūkst.eurų,žinoma,neįskai
tanttransportopriemonėskainos.

Vers lo pu siaus vy ros dės nis
Lietuviamsvisadaįdomu,kaipjie

atrodoužsieniečiųakimis.Pirmąkartą
LarsasLietuvojeapsilankė2006–ai
siais,opastaraisiaismetaisLietuvoje
viešibentkartąpermėnesį,taigiVilnių
laikosavoantraisiaisnamais.
„Jaupriešdešimtmetųmačiaukaip

greitaiLietuvojeviskaskeičiasi.Kalbu
netikapieinfrastruktūrą,pastatus,bet
irapiežmoniųmentalitetopokyčius.
Išpradžiųlietuviailabaiatsargiai

vertinomūsųplanus,abejojo,betpo
kuriolaikojieatsivėrėpokyčiams.Tarp
Lietuvosūkininkųsutikaudaugšviesių
irpažangiaimąstančiųžmonių“,–pa
sakojoLarsas.
Pasakdano,ESšalysegalimauž

čiuoptinedideliųregioniniųskirtumų,
tačiaujieneesminiai.
„Tarpūkininkųvisdažniausutinku

versloprofesionalų.Jiesupranta,kad
betkokiokokybiškodaiktoarkokybiš
kospaslaugosneįmanomaįsigytine
mokamai.Manpatinkaanglųmenoty
rininkoDžonoRaskino(1819–1900
m.)patarimas:„Neprotingamokėtiper
daug,betdaugblogiaumokėtiperma
žai.Kaimokiperdaug,galiprarasti
šiektiekpinigų,betkaimokipermažai,
neretaigaliprarastiviską,nesdaiktas,
kurįnusipirkaipigiai,negalibūtitoks,
kokiotikėjaisi.Pagrindinisverslopu
siausvyrosdėsnisdraudžiamokėtima
žaiirgautidaug“.
Tikėtina,kadgarsiojoanglomintys

pasiekėdaugelįDanijosūkininkų,nes
perpaskutinius15metųgrūdųsaugo
jimo irdžiovinimobokštaiDanijoje
labaipaplitoir,Larsožiniomis,tokiuo
sebokštuoseDanijojesaugojamaapie
2mln.tgrūdų.
„KasmetDanijoje„Inter–Silo“vis

darįgyvendinapo50projektų.Nujau
čiu,kadpanašiplėtralabaigalimair
Baltijos valstybėse“, – prognozavo
Larsas.
OštaijokolegaAntonasLietuvos

ūkininkamslinkinetikgeroderliaus,
betirnepaskęstirutinoje:„Bevisųat
liekamųdarbųdarsvarbuturėtigali
mybęsvajotiirsavosvajonespaversti
realybe.Labaisvarbu,kadplanuodami
savoūkiųplėtrą,ūkininkaimatytųtoli
mesnęateitį,jaustųirteisingainumaty
tųsavošiandieniniųsprendimųpasek
mesilgalaikėjeperspektyvoje“.•
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Idėja pati surado verslininkus

In ter–Si lo Lietuvos ūki nin kams ap ro do  sumontuotą 24,000 t grū dų san dė lia vi mo kompleksą Da ni jo je.

Bend ra min čiai Lar sas (kai rė je) ir An to nas su si pa ži no Da ni jo je, o Lie tu vo je įkū rė 
UAB „In ter–Si lo“.„In ter–Si lo“ ko man dų par adas.


