
RMC MOVING

7 BŪDAI KAIP
SUTAUPYTI

PERSIKRAUSTANT

Visos teisės saugomos @ 2016,                                           RMC – MOVING / www.rmc-moving.lt



2016

TURINYS

1. Padėka................................................................
2. Išankstinis planavimas……………………..
3. Pasidaryk pats………………………………….
4. Iš mažo į didelį…………………………………
5. Pakavimas………………………………………..
6. Sutaupiau nervus, uždirbau daugiau….
7. Tarptautiniai perkraustymai……………..
8. Rinkis tai, kas patikima………………………
9. Pabaiga……………………………………………..

Visos teisės saugomos @ 2016,                                           RMC – MOVING / www.rmc-moving.lt



Padėka

Norėčiau  padėkoti  savo  kolegoms,  šeimai,

draugams,  klientams ir  mane pažįstantiems,  be  kurių

pagalbos  nebūtų  gimusi  ši  knyga.  8  metų  patirtis  su

bendradarbiais  bei  kolegomis,  kasdieninių  iššūkių

sprendimai, susiję su perkraustymais, lėmė šios knygos

parašymą. Esu Jiems be galo dėkingas, už kiekvieną Jų

brangią minutę, kuomet Jie, susidurdami su kasdieniais

persikraustymo rūpesčiais, rado laiko prisidėdami prie

šios knygos parašymo. Šeimai ir draugams esu dėkingas

už  palaikymą  kiekvieną  dieną,  kuomet  geri  žodžiai

įkvepia  ir  skatina  dalintis  savo  patirtimi.

Labai visiems ačiū, su didžiausia pagarba 
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IŠANKSTINIS PLANAVIMAS

Kas  nors  kartą  gyvenime  yra  patyręs,  ką  reiškia

persikraustyti,  turbūt  supranta,  su  kokiais  išūkiais

tektų  susidurti  vėl  tai  darant  iš  naujo.

Pirmasis  būdas  Jūsų  išlaidų  sumažinimui

persikaustymo metu yra IŠANKSTINIS PLANAVIMAS.

 Mes visi kasdien kažkur skubame, tačiau visko gerai

nesuplanavus ir skubant, pridarome daug klaidų. Ką

Jums reikia padaryti? Pasiimkite popieriaus lapą ir

užsirašykite  atsakymus į  šiuos  klausimus:  Kada  aš

planuoju  kraustytis?  Kas  man  galėtų  padėti

persikraustyti?  
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Kokią  sumą  pinigų  aš  turiu  nusimatęs

persikraustymui?  Kas  man  galėtų  patarti

persikraustymo  klausimais  iš  draugų  ir  artimųjų?

Kur  galiu  rasti  informaciją  apie  persikraustymą? 

Atsakius į šiuos klausimus viskas tampa daug aiškiau

ir paprasčiau ko griebtis. 

Planavimas  vienas  iš  būdų,  iš  dalies  tapti

profesionaliu  žinovu  apie  persikraustymo  eigą.  Tai

leis  Jums  sutaupyti  tiek  Jūsų  laiką  persikraustant,

tiek ir pinigų. Prie planavimo, žinoma, priskirčiau ir

tikslių išlaidų paskaičiavimą, jas lengva numatyti, kai

žinai,  kiek  viskas  truks  ir  kiek  kiekviena  minutė

kainuos.
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PASIDARYK PATS

Antras būdas yra PASIDARYK PATS.  Visiems mums

puikiai  suprantama,  kad  pigiausiai  yra  imtis  visko

patiems.  Turiu  lengvąjį  automobilį,  daiktų  daug

neturiu,  turiu  daug  laisvo  laiko,  tai  kodėl  man

nepersikraustyti  pačiam ir  taip  sutaupyti?  Žinoma,

tai  idealus  variantas,  kai  žmonės  neturi  daug

asmeninio  turto  (  televizorius,  nešiojamas

kompiuteris  ir  keletas  rūbų).  Daugiau,  sakyčiau,

studentiškas gyvenimas. 

Tačiau, atsiradus baldui, tarkime, lovai ar stalui, mes

nepagalvojame  ir  neįvertiname,  ar  tikrai  viską

pasidaryti  pačiam bus pigiau? Kadangi  Jūs  kasdien

nesikraustote,  neteisingai  nešamas  baldas  gali  tik
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padidinti  Jūsų  išlaidas.  Tas  pats,  kas  nuo  dviračio

persėsti  ant  motociklo.  Pirmiausiai,  tai  traumos

neteisingai nešant, galimas baldo apgadinimas, savo

automobilio apgadinimas,  bei,  žinoma, kitų žmonių

turto  apgadinimas.  Įvertinkite  tai,  kiek  Jūs  turite

daiktų ir padarykite teisingą sprendimą.

IŠ MAŽO Į DIDELĮ

Trečias  būdas  IŠ  MAŽO  Į  DIDELĮ.  Tikrai  teisingai

supratote, keičiantis mūsų gyvenimo stiliui keičiasi ir

mūsų  poreikiai.  Visi  mes  kažko  siekiame  ir

dažniausiai einame pirmyn. Taip ir persikraustant, 

dažniausiai  žmonės  persikrausto  iš  mažesnių

patalpų į didesnes. Čia ir daroma didžiausia klaida,

kai  galvojame,  kad  viską  vėlgi  pasidarysime  patys.

Labai  gerai,  jei  Jūs  esate  daug  kartų  persikraustę,

žinote  visų  darbų  eigą,  turite  daug  gerų  draugų,
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kurie  Jums  su  mielu  noru  padės.  Tik  žinome  iš

praktikos, kad samdyti kaimyną ar bičiulio paprašyti

pagalbos, kartais kainuos Jums dvigubai daugiau. 

Grįžtame į tą stadiją, ką galime pasidaryti patys. Kas

telpa  į  jūsu  automobilį:  rūbai,  nedideli  asmeniai

daiktai,  gali būti vežami per kelis kartus tuo pačiu,

kai  vykstate į  naujas patalpas kažko išsimatuoti  ar

tai  tiesiog  apsižiūrėti.  Nevažiuokite  tuščiomis.  Visa

kita  palikite  perkraustymo  įmonei,  ji  vienu  metu

paims  visus  Jūsų  daiktus.  Nereiks  daug  kartų

važinėti, sutaupysite išlaidas degalams. Pasiruoškite

baldus  perkraustymui  namuose,  juos  išardykite,

susižymėkite detales, susipakuokite. Galite smulkius 

daiktus pastatyti kuo arčiau pakrovimui į automobilį,

nes  perkraustymo  įmonės  skaičiuoja  savo  darbo
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laiką, o tai  kainuoja.  Kuo trumpesnis atstumas, tuo

viskas greičiau vyksta.

PAKAVIMAS

Ketvirtas  būdas  PAKAVIMAS.  Turite  vertingų

dūžtančių daiktų, tai turite žinoti, kaip teisingai juos

supakuoti,  kad  jie  jus  ir  toliau  džiugintų  naujuose

namuose, o ne šiukšlių konteineryje.

 Naudokite  kuo  daugiau  pakavimo  medžiagų.

Pirmiausiai  apvyniokite  “Strech”  plėvele,  po  to

įvyniokite  į  pėvelę  su  oro  burbuliukais.  Apsukite

kelis kartus bei nepalikite tuščių, neapvyniotų vietų.
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Indus dėkite taip pat perdengiant burbuline plėvele

ar  keliais  sluosniais  glamžytu  popieriumi.

Svarbiausia,  kad paviršiai nesiliestų neįpakuoti. Dėl

pakavimo  medžiagų  pasitarkite  su  perkraustymo

įmones  atstovaujančiais  darbuotojais,  nes  tik  jie

tiksliai  žino,  kaip  kiekvieną  daiktą  teisingai

supakuoti, taip pat gausite vertingų kitų patarimų. 

Taip pat galite peržiūrėti  Youtube keletą video,  yra

tikrai daug vertingų klipų, kaip vieną ar kitą daiktą

susipakuoti.  Ir, žinoma, nepamirškite, kad kai kurie

daiktai  gali  būti  kraustomi  tik  dėžėse  (plazminiai

televizoriai,  monitoriai,  vazos,  porcelianas  ir  pan.)

Dėl dėžių dydžių vėlgi teiraukitės pas profesionalus.
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SUTAUPAU NERVUS, UŽDIRBU

DAUGIAU

Penktas  būdas  SUTAUPAU  NERVUS,  UŽDIRBU

DAUGIAU.  Gaunate  daugiau nei  vidutines pajamas,

jūsų darbo valanda kainuoja kelis šimtus eurų, Jums

yra svarbu praleisti  laiką su šeima atostogaujant, o

ne kraustytis? Jei tik kyla tokie klausimai, patikėkite

visus  darbus  profesionalioms  ir  patikimoms

perkraustymo įmonėms. Mes tai vadiname nuo durų

iki  durų,  pilnas  perkraustymas.  Įsivaizduokite,  kad

Jūs paduodate raktus senų ir naujų namų, o visa kita

už jus padaro perkraustymo įmonė. Aišku tik prieš

tai, Jūs su perkraustymo atstovu aptariate planą, kur

koks  baldas  stovės  naujuose  namuose.  Sutariate

laiką,  terminą  ir  viskas  lyg  teleportacijos  būdu

atsiranda  naujuose  namuose.  Sakysite  fantastika,

taip  nebūna?  Jūs  net  neįsivaizduojate,  ką  reiškia

perkraustymo  įmonei  gauti  tokį  užsakymą,  kada
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klientas Jumis pasitiki visu 100 proc. Tai didžiausias

džiaugsmas ir įvertinimas perkraustymo įmonei.
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TARPTAUTINIAI PERKRAUSTYMAI

Šeštas būdas TARPTAUTINIAI PERKRAUSTYMAI. Tai

vienas  iš  brangiausių  perkraustymų,  bet  ir  čia  Jūs

galite  ženkliai  sutaupyti.  Vėlgi  viskas  priklauso,  ar

Jūs  turite  kas  Jums  padės  susipakuoti,  pasikrauti,

išsikrauti?  Perkraustymo  įmonės  dažniausiai  dirba

su  krovinių  pervežimo  didelėmis  kompanijomis  ir

turi  dideles  partnerių  vežėjų  duomenų  bazes.

Teisingai  supratote,  jie  Jums  pasiūlys  pekeleivingą

transportą ir Jums nereiks mokėti už kilometrus į abi

puses. Taip kaina tik už transportą sumažės perpus.

Tik  šiuo  atveju  visa  atsakomybė  už  teisingai

supakuotą daiktą atiteks Jums. Atstumai tarptautinių

perkraustymų  būna  dažniausiai  keli  tūkstančiai

kilometrų, kelyje gali visko nutikti. Pasitikrinkite, ar

perkraustymo įmonė turi draudimą perkraustymo 
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paslaugoms, taip bent jau būsite tikri, kad ir atsitikus

nelaimei neliksite be kompensacijos už patirtą žalą.

Taip  pat,  turite  labai  planuoti  savo  pakrovimo  bei

iškrovimo  laiką,  nes  pakeleivingas  transportas

dažniausiai  skuba  pasikrauti  ir  išsikrauti  kuo

greičiau.  Galite  dalinai  vienoje  ar  kitoje  vietoje

užsakyti papildomai krovėjų paslaugas, išsikviesti tik

pakuotojus,  kurie  paruoš  Jūsų  daiktus  saugiam

transportavimui.  Visa  tai  tarkitės  su  perkraustymo

įmonės  specialistais  kaip  su  "gydytoju  ar

vaistininku" .
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RINKIS TAI KAS PATIKIMA

Septintas būdas, RINKIS TAI KAS PATIKIMA.  Visada

prisimenam  tuos  atvejus,  kai  žmonės  skambina  ir

sako:  -Gal  galite  atvažiuoti  ir  mus  perkraustyti,

užsakėm kažkokį mikroautobusą, sutarėm laiką, 

išsinešėm baldus į lauką, tuoj pradės lyti, o užsakyto

transporto  telefonas  išjungtas,  ką  mums  daryti?

Niekada  nelinkime  niekam  pakliūti  į  tokias

situacijas.  Yra  daug  tiek  privačių  asmenų,  tiek

neaiškių  įmonių  kurios  "teikia  perkraustymo

paslaugas". Visada pasitikrinkite, “google” ar kitose

paieškose,  kas  per  asmenys  ar  įmonė  teikia

paslaugas.  Esame  girdėję  istorijų,  kaip  po

perkaustymo atsiranda daugiau žalos, o ne naudos.

Taip pat, tikrinkite kainas, ne visada kas skelbime ar

kitur rašoma atitinka tikrovę. Parašyta viena kaina,

kuri  yra  nedidelė,  o  pasirodo,  užsakyti  reikia
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mažiausiai  2  valandoms,  prisideda   įvairių

papildomų mokesčių,  apie  kuriuos Jūs  sužinote  tik

atvykus  transportui.  Kiek  įmanoma,  praneškite

perkraustymo įmonei,  koks tikslus  baldų ar  daiktų

kiekis,  koks  bus  transportavimo  atstumas,  kokie

aukštai,  kokių pakavimo medžiagų Jums reiks.  Kuo

daugiau mes žinosime apie tai,  ko Jums reikia,  tuo

kokybiškiau 

perkraustymo įmonė galės Jums suteikti paslaugas.
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PABAIGA

Patarimų  galima  Jums  duoti  ir  duoti,  svarbiausia

nebijokite skambinti, klauskite. 

Tik  bendraujant  ir  bendradarbiaujant,  kiekvienas

galime  išsiaiškinti  Jūsų  poreikius  bei  padėti  vieni

kietiems. 

Ši  knyga  yra  skirta  Jums  kaip  priemonė  daugiau

sužinoti  apie  tai,  kas  ne  visada  kalbama

persikraustant.

Linkime  Jums  tik  pačių  geriausių  akimirkų

naujuosiuose namuose.

Sėkmės.:)
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Knygą parašė:

RMC MOVING

Kolektyvas 
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