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Susipažinkime! 

 

Kraustvidos  atsiradimo istorija, arba kaip paprastas vaikinukas iš kaimo 

tapo perkraustymo įmonės vadovu! 

 

Didžiausią malonumą ir atpildą randu darbe,  

po kurio seka tai, ką pasaulis vadina sėkme. 

Thomas Edison 

 

Mano vaikystė ir paauglystė buvo nieko neypatinga, 

tokia, kaip ir visų. Gimiau ir augau Širvintose, lankiau 

mokyklą, mėgau sportuoti. Vasaros atostogas, šventinius 

savaitgalius ir kitas laisvas dienas leisdavau pas senelius 

kaime, padėdavau nudirbti visus ūkio darbus. Manau 

visi puikiai supranta ką reiškia vasara kaime- tai 

nesibaigiantis darbymetis: šienapjūtė, pagalba sode ir 

darže, rudenėjant- bulviąkasis ir t.t. Sunkaus fizinio 

darbo niekada nebijojau, noriai padėdavau tiek 

seneliams, tiek kaimynams, nors neslėpsiu, už darbą 

kartais gaudavau kokį pinigėlį, kurį galėjau išleisti savo 

reikmėms.  

Mano  šeima  visada gyveno taupiai- mama labai daug 

dirbo, tėčio irgi netekau anksti, tad kaip užsidirbti, atsidėti pinigų mokslams ar gražesniems 

drabužiams  buvau mokomas nuo mažens. 

Mokykloje mokslai man sekėsi puikiai, ypač domėjausi istorija ir matematika. Baigęs 12 klasių 

Vilniuje pasirinkau verslo vadybos studijas. Atvykęs studijuoti, po paskaitų, dirbdavau įvairius 

darbus tam, kad galėčiau susimokėti už nuomą, maistą, pasisėdėjimus su draugais. Mamai buvo 

sunku išlaikyti sūnų studentą, o ir aš pats nenorėdavau imti pinigų- rankas, kojas turiu, vadinasi 

galiu užsidirbti.  

Dirbau pagalbiniu darbininku statybų sektoriuje, krovėju, sandėlininku, vėliau įsidarbinau NT 

brokeriu. Visos šios gyvenimiškos patirtys leido man suprasti, ko aš noriu iš gyvenimo. 

Neoficialiomis Kraustvidos įkurtuvėmis laikau 2007 m., kai pusbrolis paprašė padėti 

persikraustyti. Perkraustyme dalyvavome 4 draugai ir perkraustymo įmonė. Viskas man čia buvo 

nauja ir labai įdomu. Sunkaus darbo niekada nebijojau, domino naujos patirtys ir iššūkiai, tad po 

perkraustymo palikau savo kontaktus įmonės darbuotojams ir pasisiūliau padėti kai trūks darbo 

jėgos. Po kelių dienų sulaukiau skambučio iš perkraustymo įmonės direktoriaus ir kvietimo 

įsidarbinti. Aš atsisakiau įsidarbinti įmonėje, tačiau sutarėme, kad išsiimsiu individualios veiklos 

pažymėjimą ir kartais jiems padėsiu. 
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Per trumpą laiką taip įsitraukiau į perkraustymų veiklą, kad net nepastebėjau, kaip tapau vienu 

geriausių darbuotojų.  Man labai patiko šis darbas. Čia nebuvo monotonijos, bendraudavau ir 

padėjau įvairiems žmonėms, greitai susipažinau su visomis Vilniaus gatvėmis, neskaičiavau 

išdirbtų valandų.   

Dažnai įmonės direktorius pasiteiraudavo, galbūt turiu draugų, kurie norėtų padirbėti 

kraustymuose. Kadangi pažinčių turėjau daug, papildomas darbas domino didžiąją dalį mano 

pažįstamų, tad po kelių mėnesių jau turėjau surinkęs savo darbuotojų komandą, kuriems galėjau 

vadovauti. Nusprendžiau žengti žingsnį pirmyn ir paprašyti įmonės direktoriaus atlygio už mano 

surandamus darbuotojus ir atsakomybę už juos. Įmonė, matydama, kad esu atsakingas ir 

pareigingas darbuotojas su reikalavimais sutiko. Taip aš pradėjau savo verslą. 

Tapau savarankišku, ėmiausi iniciatyvos, pradėjau ieškoti klientų, partnerių. Iš pradžių per 

pažįstamus, per skelbimus, internetu. Vieni klientai mane rekomenduodavo kitiems. Kurį laiką 

netalpinau jokių skelbimų internete, dirbau tik su nuolatiniais klientais arba tais, kuriuos 

atvesdavo „rekomendacijos“. Net ir „krizės“ laikotarpiu neapleidau perkraustymų, dirbau su 

nuolatiniais klientais, nors neslėpsiu, jau tekdavo „prisidurti“ prie atlyginimo dirbant ir 

papildomus darbus- statybose, sudarinėjant NT sandorius. 

Krizės laikotarpiui nuslūgus, tvirtai žinojau ko noriu iš gyvenimo, turėjau tikslą ir ėmiau jo 

siekti. Dar aktyviau ėmiau teikti perkraustymo paslaugas, įsigijau visus reikalingus įrankius 

darbams atlikti, nusipirkau mikroautobusą, paskui antrą, trečią, pradėjau teikti pervežimo ir 

baldų surinkimo paslaugas, ieškojau naujų klientų. 2016 m. individualios veiklos man jau buvo 

per mažai, tad nusprendžiau įkurti įmonę- Kraustvida. 

Dažnai manęs klausia, kodėl įmonė pavadinta būtent Kraustvida. Teiraujasi ar pats sugalvojau 

įmonės pavadinimą (mano, kad sumokėjau tokias paslaugas teikiančiai įmonei), dar kiti mano, 

kad nukopijavau pavadinimą apžvelgęs kitų kraustymo įmonių pavadinimus.  

Atsakymas paprastas, Kraustvida- sudurtinis žodis dviejų dalykų, kurie mane lydį visą 

gyvenimą, tai kraustymai ir mano vardo trumpinys- Vidas. Mamai ir sesei aš Vidas, draugams- 

Vidma, seneliams ir žmonai- Vidmantas. Įmonės logotipą taip pat nupiešiau pats, ant paprasto 

languoto sąsiuvinio lapo. Tik vėliau jis būvo perpieštas naudojant kompiuterines programas. 

IĮ Kraustvida- „gimė“ iš noro būti geriausiais savo srityje, teikti kokybiškas paslaugas 

lanksčiomis kainomis. Šiuo metu mes augame, tobulėjame, plečiame klientų ratą, ieškome 

partnerių. Visi kartu mes motyvuota komanda, kurie nebijo darbo, nori padėti, kartu augti ir 

tobulėti!  

Mūsų tikslas tapti- GERIAUSIA perkraustymais-pervežiamis ir baldų surinkimu užsiimančia 

įmone, siūlančia DRAUGIŠKIAUSIAS kainas klientui už AUKŠČIAUSIOS kokybės 

paslaugas! 

 

 

Šilčiausi linkėjimai, 

IĮ Kraustvida direktorius 

Vidmantas Alekna. 


