
Patarimai, kaip lengvai, nieko nepamirštant ir greitai 
pasiruošti persikraustymui



6 – 8  savaitės iki kraustymosi dienos  
✓ Paskambinkite mums ir mes susitartsime datą, kuomet galėsime apžiūrėti Jūsų namus ir parengti 

persikraustymo planą ir sąmatą.

✓ Jei už kraustymąsi moka Jūsų įmonė, susitarkite už kurias paslaugas mokės įmonė, ir už kurias Jūs patys.

✓Nuspręskite, kas atliks pakavimo darbus. Mielai atliksime didžiąją dalį pakavimo darbų. Mes žinome 
geriausius daiktų apsaugojimo būdus ir galėsime Jums padėti ir patarti.

✓ Į persikraustymo procesą įtraukite ir savo vaikus. Tegul jie padeda supakuoti savo 
daiktus ir pasiūlo naują savo kambario išdėstymą -  taip kraustymasis jiems taps 
įdomesnis ir malonesnis.

✓ Jei pakavimą planuojate atlikti patys, pradėkite rinkti perkraustymui ir 
pakavimui tinkamas medžiagas. Šių medžiagų galite įsigyti iš mūsų arba dėžes 
pasiimkite iš vietos prekybos centro. Turėkite omenyje tai, kad visos dėžės, kurias 
galite įsigyti iš mūsų, yra specialiai pritaikytos perkraustymams. Jei dėžes gausite iš 
kitų šaltinių, tai gali sukelti tam tikrų sunkumų, kai jas krausime į sunkvežimį. Šios 
dėžės gali būti neįprastų dydžių ir nepakankamai stiprios, todėl pervežimo metu gali 
nukentėti Jūsų daiktai. 

✓Nuspręskite, ką norėsite persivežti į Jūsų naujus namus. Jei nuspręsite atsisakyti 
daiktų, kurių jums nebereikia, galite paaukoti juos labdarai arba pasirūpinkite išpardavimu kaimynams.

✓ Parodykite mums viską, ką planuojate perkraustyti. Visi nenurodyti arba vėliau nurodyti daiktai padidins 
išlaidas, net jei buvo pasitvirtinta tiksli sąmata.

✓ Sudarykite sąrašą tų daiktų, kurių neplanuojate perkraustyti, kuriuos pergabensime mes ir kokius daiktus 
pervešite patys.

✓ Pagalvokite apie savo naujų namų išplanavimą ir kur statysite baldus. Sukurkite savo naujų namų patalpų 
planą, kad nebūtų streso tuomet, kai reikės priimti sprendimus jau pristačius baldus į Jūsų naujus namus.

✓ Jei kraustotės į kitą šalį, šiuo metu turėtumėte atlikti visus šeimos kelionės planavimo darbus (viešbutis, 
skrydžiai, automobilių nuoma ir t.t.). Stenkitės, kad jūsų planas būtų kiek įmanoma lankstesnis, kad būtų 
galima pritaikyti bet kokius grafiko pasikeitimus, atidėjimus ar vėlavimus.

✓ Susisiekite su savo draudimo agentu, perkelkite sveikatos, turto ir automobilio draudimus.

✓ Jei jūsų persikraustymas yra tolimas, pasirūpinkite, kad visi medicinos ir odontologijos įrašai būtų saugomi 
saugiai ir būtų lengvai prieinami. Būtinai įtraukite receptus, vakcinacijas ir akinių specifikacijas.

✓ Išsaugokite ir po ranka laikykite Jūsų perkraustymo koordinatoriaus telefono numerį ir vardą.



4 – 6 savaitės iki kraustymosi dienos
Pasirenkite draugų, giminių, verslo įmonių ir kitų asmenų sąrašą, kurie turėtų būti informuoti apie jūsų 

persikraustymą. Jums gali būti naudingas šis sąrašas:

✓ Elektros tiekėjas,

✓ Dujų tiekėjas, ,

✓ Vandens tiekėjas,

✓ Telefono ryšio ir interneto tiekėjas,

✓ Šiukšlių išvežimo kompanija, ,

✓ Kabelinė/palydovinė televizija,

✓ Valymo paslaugos

✓ Bankai/ Finansų įstaiga

✓ Automobilių lizingo įmonės

✓ Gydytojas (-ai)

✓ Odontologas

✓ Buhalteris

✓ Teisininkas

✓ Draudimo agentūra

✓ Laikraščiai/Žurnalai/Kitos prenumeratos

✓Mokesčių inspekcija

✓ Darbo birža

✓ Sodra

2 – 3 savaitės iki kraustymosi dienos
✓ Praneškite mums apie bet kokius persikraustymo pokyčius. Jei jums reikės papildomų paslaugų, tokių kaip 

fortepijono perkaustymas, pakavimas ir išpakavimas, saugojimas - pasakykite mums. Taip pat informuokite, jei 
norite pašalinti iš sąrašo vežimui planuojamus daiktus.

✓ Būtinai pateikite adresą ir telefonų numerius, kuriais galime susisiekti su jumis.

✓ Patvirtinkite papildomų stotelių, kuriose reikia paimti ar pristatyti daiktus, 
vietas, jei jų yra daugiau nei pagrindinė surinkimo ar pristatymo vieta.

✓ Jei vairuosite, atlikite automobilio patikrinimą (patikrinkite padangas, 
stabdžius, priekinio lango valytuvus, skysčius, diržus ir t.t.)

✓ Grąžinkite visus pasiskolintus daiktus, pavyzdžiui, bibliotekos knygas. Taip pat 
surinkite visus remontuojamus, saugomus arba valomus daiktus (drabužius, batus 
ir t.t.).

✓ Paskambinkite savo bankui ir sužinokite, kaip perkelti Jūsų sąskaitą. Ištuštinkite 
visas savo vertybių saugojimo dėžutes.

✓ Būtinai atsikratykite degiųjų ir lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, fejerverkų, valymo skysčių, rūgšties, 
chemijos rinkinių, aerozolio skardinių, šaudmenų ir nuodų, pavyzdžiui, piktžolių nuodų. Išmeskite iš dalies 
panaudotas alyvos, dažų, skiediklių, baliklių arba kitų medžiagų, kurios gali būti degios arba sprogios, arba tų, 
kurios saugomos konteineriuose ir gali ištekėti, skardines.



✓ Paskirkite laiką aptarnavimo technikui ir vežimui paruoškite didelius prietaisus (virtuvės įrangą), arba 
pasirūpinkite, kad mūsų atstovas atsiųstų ką nors, kam leidžiama atlikti šią paslaugą.

✓Nustatykite komunalinių paslaugų atjungimo datą. Jei įmanoma, planuojamą išvykimo dieną komunalines 
paslaugas laikykite įjungtas.

✓ Prieš išvykdami, išjunkite ir atjunkite 
kompiuterinę techniką. Atsargines dokumentų 
kopijas diske pasiimkite su savimi į automobilį. 

✓ Išvalykite kilimus ir užuolaidas. Parvežtus iš 
valyklos, palikite suvyniotas.

✓ Jei reikia saugojimo paslaugos, paskambinkite 
mums ir pasiteiraukite apie saugojimo galimybę.

✓ Apie persikraustymą informuokite laidinio 
telefono ryšio paslaugų tiekėją. Pasirūpinkite, kad 
jus atjungtų kitą dieną po suplanuoto 
išsikraustymo. Užsisakykite paslaugas savo nauju 
adresu ir pajunkite jas jūsų įsikraustymo dieną

✓ Jei išvykstate į užsienį, įsitikinkite, kad esate gerai informuoti apie tarptautinių pokalbių paslaugas ir 
interneto telefono korteles. Tokiu būdu galėsite nedelsiant palaikyti ryšį po persikraustymo.

✓ Venkite medinių antikvarinių daiktų (ir smulkių medienos baldų) vaškavimo, lakavimo arba dažymo prieš 
kraustymąsi, nes tai gali suminkštinti medieną, todėl baldai gali būti pažeidžiami įspaudais nuo kitų baldų.

✓ Prieš kraustymąsi nevalykite savo minkštų baldų. Jei baldai bus kraunami į saugyklas, dėl drėgmės jie gali 
pradėti pelyti.

1 – 2 savaitės iki kraustymosi dienos
✓Nuspręskite, ką daryti su kambariniais augalais. Pasitarkite su mūsų darbuotoju, kaip elgtis su augalais 

kelionės metu.  Galimos alternatyvos, jei augalų nevešite:

✓ Atiduokite augalus draugams ar giminėms.

✓ Paaukokite augalus į ligoninę ar kitoms organizacijoms.

✓ Jei persikraustote į užsienį: naminius gyvūnus nuveskite pas veterinarijos gydytoją. Daugelis valstybių 
reikalauja sveikatos sertifikatų ir pasiutligės skiepų. Pažiūrėkite, ar identifikavimo ir pasiutligės žymės yra 
saugiai pritvirtintos prie jūsų augintinio antkaklio.

✓ Pažymėkite, kokius daiktus gabensite patys, kad mūsų perkraustytojai jų nepaimtų ar nekiltų klausimų.

✓ Pažymėkite savo dėžes lipdukais arba užrašais „Dūžta“, „Neužkrauti“, „Įkelti paskutinį“.

✓ Bent 24 valandas prieš kraustymąsi ištuštinkite, atitirpinkite ir išvalykite šaldytuvą, šaldiklį, išvalykite 
viryklę, lai išdžiūna. 

✓ Susikraukite lagaminus ir patvirtinkite šeimos kelionės detales. Stenkitės išlaikyti kiek įmanoma 
lankstesnius planus, jei netikėtai vėluotumėte ar pasikeistų tvarkaraštis.

✓ Įsitikinkite, kad mūsų darbuotojas žino Jūsų naujų namų adresą ir telefono numerį. Jūs taip pat turėtumėte 
pateikti adresą ir telefono numerį tos vietos, kurioje galėsite būti pasiekiami kol pasieksite savo naujus namus.



Diena prieš persikraustymą ir persikraustymo 

diena
✓ Atkreipkite pakuotojų dėmesį į ypač trapius daiktus, kurie reikalauja ypatingo dėmesio. Pažymėkite 

daiktus, kurių nenorite supakuoti arba perkelti, taip pat dėžes, kurių joms atvykus į paskirties vietą prireiks 
pirmiausia.

✓ Jei pakuojate patys, įsitikinkite, kad viskas yra paruošta dieną prieš kraustymąsi. 

✓ Surinkite tuos daiktus, kuriuos norite, kad būtų supakuoti 
kartu, pavyzdžiui, vaikų žaislai, ir sudėkite į atskiras grupes.

✓ Iš anksto atjunkite visus elektroninius prietaisus (namų 
kompiuterius, grotuvus ir garso/vaizdo įrangą), kad 
perkraustymo dieną jie būtų kambario temperatūros.

✓ Supakuokite į dėžę daiktus, kurių jums reikės iš karto po 
atvykimo į savo naujus namus. (pvz.: vienkartinės lėkštes ir 
puodeliai, įrankiai, užkandžiai, vonios daiktai, šiukšlių maišai 
ir TUALETINIO POPIERIAUS RITINĖLIAI!). Paimkite šią dėžę 
su savimi arba mūsų vairuotojas gali ją įkelti paskutinę ir 
iškrauti pirmą.

Paskutinės minutės smulkmenos:

✓ Kraustymosi dieną palikite telefoną įjungtą. Po to, kai išvyks sunkvežimis, o Jūs baigsite „paskutinės 
minutės“ skambučius, supakuokite telefoną į savo lagaminą.

Paskutinį kartą apsižvalgykite:

✓ Ar užsuktas vanduo?

✓ Ar šildytuvas/kondicionierius išjungti?

✓ Ar visur išjungtos šviesos?

✓ Ar visų komunalinių paslaugų atjungimas suplanuotas?

✓ Ar langai uždaryti ir užrakinti?

✓ Ar namų raktai atiduoti?

Daiktų gavimas

✓ Iškraudami patikrinkite savo daiktus. Mūsų darbuotojui 
asmeniškai praneškite apie bet kokią žalą.

✓ Iškrovimo metu kiekvienas baldas bus statomas ten, kur 
nurodysite.

✓ Prie įėjimo padėkite Jūsų naujojo namo patalpų planą, 
mūsų kraustytojai galės naudoti jį ir taip nustatyti, kur turėtų 
būti statomas kiekvienas baldas.

✓ Su jūsų kraustymusi susijusius dokumentus laikykite 
saugioje vietoje.

✓ Siekiant išvengti galimos žalos, televizoriai, kita 
elektroninė įranga ir pagrindiniai prietaisai 24 valandas po 



gabenimo neturėtų būti naudojami, leiskite jiems prisitaikyti prie kambario temperatūros.

Praėjus savaitei po persikraustymo

✓ Jei išvykote į užsienį, patikrinkite tos šalies reikalavimus dėl automobilio registravimo ir vairuotojo 
pažymėjimo naudojimo.

Nepasirinkite kitos perkraustymo kompanijos 

nepasitarę su mumis

UAB “Apapra Baltic”

P. Lukšio g. 7, 08221 Vilnius, III aukštas

Telefonas: +370 6 9004411 PERKRAUSTYMO PASLAUGOS

Telefonas +370 6 8343209 KROVINIŲ PERVEŽIMAS

Telefonas: +370 6 0223945; ADMINISTRACINIAI KLAUSIMAI

Mob. tel. +370 6 0223945

El. paštas: info@apapra.com 

Skype: apapra
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