2017 m. ATLIKTŲ ATNAUJINIMO DARBŲ ATASKAITA
Siekiant gerinti gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas KTU bendrabučiuose bei atsižvelgiant į studentų
išreikštus poreikius, 2017 metais buvo įvykdyti šie atnaujinimo darbai:
1. Bendrabučių inventoriaus, pastatų ir patalpų atnaujinimo darbai:

































Naujai įrengtos 84 vietos 3 ir 7 bendrabučiuose, visos vietos apstatytos naujais baldais/įranga;
3 ir 7 bendrabučiuose pakeisti visi vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai;
15 bendrabutyje gyvenamuosiuose kambariuose ir bendro naudojimo patalpose pakeisti visi seno tipo
mediniai langai naujais plastikiniais sandariais langais;
14 ir 15 bendrabučiuose atlikti dušų vėdinimo sistemos gerinimo darbai, dušuose sumontuotos lubų
grotelės;
7 bendrabutyje įrengta mokymosi erdvė, laisvalaikio erdvėje pastatytas plačiaekranis televizorius;
14 bendrabutyje pakeistos pagrindinės įėjimo į bendrabutį durys;
3 bendrabučio I a. ir 7 bendrabučio IV a., 3, 10, 11, 16, 13 laisvalaikio erdvėse įrengtas bevielis internetas;
5 bendrabutyje įrengti papildomi bevielės prieigos taškai, užtikrinant geresnį bevielio interneto ryšį
bendrabutyje;
14 bendrabutyje pakeistos visos kėdės (340 vnt.);
4 bendrabutyje pakeista 150 vnt. kėdžių;
11 bendrabutyje pakeista 20 vnt. lovų;
Atnaujinta didžioji dalis bendrabučiuose esančių skalbimo ir džiovinimo mašinų;
5 bendrabutyje pakeistos visos virtuvinės spintelės su kriauklėmis (19 vnt.);
11 bendrabutyje pakeistos visos viryklės (22 vnt.);
10 bendrabutyje pakeista dalis viryklių (8 vnt.);
8 bendrabutyje pakeista didžioji dalis garų surinkėjų (5 vnt.), nupirkta ir įmontuota nauja kaitvietė;
4 bendrabutyje pakeista dalis kaitviečių (4 vnt.);
5 bendrabutyje pakeista dalis šaldytuvų (2 vnt.);
Visų bendrabučių WC patalpoms nupirkti nauji tualeto šepečiai;
Bendrabučių virtuvėse atnaujintos šiukšliadėžės;
2, 5, 8 bendrabučių boksams nupirktos grindų valymo šluotos;
3, 5, 7, 10 bendrabučių dušuose pakeisti dušo užuolaidų karnizai, atnaujintos visos užuolaidos;
7 ir 13 bendrabučių pagrindinio įėjimo duryse įrengtos domofoninės spynos (7 bendrabutyje video
domofoninė spyna);
Dalyje 15 bendrabučio dušų įrengta dušo grindų hidroizoliacija;
3 bendrabutyje pašalinti 4 dušų kabinų gedimai ir pritaikyta naudojimui;
10 bendrabučio devintame aukšte atlikti koridoriaus grindų remonto darbai;
5 bendrabutyje atlikti smulkūs remonto darbai (perdažyta dalis kambarių ir boksų durų, palangių,
kambarių sienų);
Atliktas 14 bendrabučio laiptinių laiptų remontas;
10, 11, 15, 16 bendrabučiuose pakeisti visi elektros skydai;
2 bendrabučio skalbykloje atnaujinta ventiliacijos sistema;
8 bendrabutyje pakeista kanalizacijos vamzdžio atkarpa nuo pagrindinio stovo iki miesto pajungimo;
Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, 10 bendrabučio triviečiai kambariai palaipsniui pertvarkomi į
dviviečius kambarius.

2. Bendrabučių aplinkos atnaujinimo darbai:






Prie bendrabučių esančių automobilių stovėjimo aikštelių teritorijose užpiltos atsiradusios duobės;
Atliktas 14 ir 2 bendrabučio lauko laiptų remontas;
Visų bendrabučių teritorijoje perdažytos metalinės atitvarų konstrukcijos;
Prie 14 bendrabučio įrengti nauji atitvarų stulpeliai;
Atlikti 10, 11, 16 bendrabučių fasado remonto darbai.

3. Apgyvendinimo bendrabučiuose kainodaros atnaujinimas:


Atsižvelgiant į studentų poreikius, 2017 m. buvo patobulinta apgyvendinimo kainų nustatymo tvarka:
atsižvelgiant į kambario plotą atsirado trys dviviečių kambarių kategorijos su skirtingomis kainomis:
mažas dvivietis, dvivietis ir didelis dvivietis.

4. Vidaus tvarkos pakeitimai



Kartu su bendrabučių savivaldos atstovais buvo parengtas ir patvirtintas Automobilių statymo Kauno
technologijos universiteto bendrabučių aikštelės tvarkos aprašas;
Nuo 2017 m. gegužės mėn., siekiant gerinti bendrabučių ir jų gyventojų saugumą bendrabučiuose
praėjimo kontrolės ir budėjimo paslaugas pradėjo teikti apsaugos įmonė.

Visais atliktais atnaujinimo darbais siekiame nuolatos gerinti teikiamų apgyvendinimo paslaugų kokybę.
Ateinančiais metais sieksime tęsti jau pradėtus darbus bei vykdyti naujus planus. Atsižvelgiant į esamų ir
būsimų gyventojų poreikius, stengsimės dar intensyviau gerinti gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas KTU
bendrabučiuose.

Bendrabučių grupės administracija

