
BENDRABUČIŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMO DARBAI 2018 

Siekiant gerinti gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas KTU bendrabučiuose bei atsižvelgiant į studentų 

išreikštus poreikius, 2018 metais buvo įvykdyti šie atnaujinimo darbai: 

1. Bendrabučių inventoriaus, pastatų ir patalpų atnaujinimo darbai: 

 Atliktas 11 bendrabučio dušų remontas; 

 Visose bendrabučių virtuvėse pastatyti valgomieji stalai (91 vnt.) su taburetėmis (272 vnt.); 

 11, 5 bendrabučiuose pakeistos visos kėdės (597 vnt.), 16 bendrabutyje pakeista 90 vnt. kėdžių,                      

4 bendrabutyje  - 66 vnt.; 

 5 bendrabutyje pakeista dalis lovų (95 vnt.); 

 11 bendrabutyje pakeista dalis rašomųjų stalų ir lentynų; 

 15 bendrabutyje pakeistos visos dujinės viryklės (14 vnt.), 10 bendrabutyje pakeista 13 vnt., 5 

bendrabutyje 1 vnt. dujinių viryklių; 

 16 bendrabutyje pakeistos visos elektrinės viryklės (18 vnt.); 

 4 bendrabutyje pakeista dalis kaitviečių (4 vnt.); 

 Atnaujinta dalis skalbimo (21 vnt.) ir džiovinimo (8 vnt.) mašinų; 

 8 bendrabutyje pakeistos visos mikrobangų krosnelės (9 vnt.), 2 bendrabutyje pakeista 4 vnt. mikrobangų 

krosnelių; 

 3, 13, 14, 15 bendrabučiuose nupirkti ir sumontuoti veidrodžiai visose prausyklose (40 vnt.); 

 7 bendrabučio V a. įrengtas bevielis internetas; 

 5 bendrabučio kambariuose pakeista 40 vnt. seno tipo medinių langų į naujus plastikinius; 

 5 bendrabutyje atliktas dalies kambarių kosmetinis remontas (perdažytos sienos, lubos, radiatoriai, 

palangės, lango rėmai) 3 bendrabutyje dalyje kambarių pakeista grindų danga, perdažytos sienos; 

 5 bendrabutyje atliktas dalies balkonų remontas; 

 10 bendrabutyje atlikti stogo remonto ir pastato plytų mūro remonto darbai; 

 10 bendrabutyje pakeisti lietaus vandens nuotekų vamzdžiai; 

 8 bendrabučio visose virtuvėse sumontuoti nauji LED šviestuvai; 

 2 bendrabutyje atlikti stogo dangos remonto darbai; 

 15 bendrabutyje atliktas fasadinių laiptų remontas; 

 13, 14 bendrabučiuose pakeisti visi elektros skydeliai; 

 13 bendrabutyje pakeistas pastato kairės pusės kanalizacijos stovas; 

 14 bendrabutyje atlikti vidaus ir lauko nuotekų vamzdyno remonto darbai. 

 

2. Bendrabučių aplinkos atnaujinimo darbai:  

 Prie bendrabučių esančių automobilių stovėjimo aikštelių teritorijose užpiltos atsiradusios duobės. 

 

3. Vidaus tvarkos pakeitimai 

 Atsižvelgiant į bendrabučių savivaldos atstovų pageidavimus pakoreguotos Bendrabučių vidaus tvarkos 

taisyklės, prailgintas naudojimosi skalbyklomis, mokymosi, poilsio ir dviračių saugojimo patalpomis, 

prailgintas svečių lankymosi laikas; 

 Pradėjo veikti bendrabučių vietos rezervacijos sistema užsienio studentams, parengtas vietos skyrimo 

užsienio šalių piliečiams tvarkos aprašas; 



 Universiteto akademinėje informacijos sistemoje (AIS) sukurta bendrabučių skiltis, prisijungę gyventojai 

gali matyti savo turimas drausmines priemones (iki kada jos galioja), bei kitą su gyvenimu bendrabutyje 

susijusią informaciją; 

 Parengti informaciniai gyventojų gidai skirti pirmo kurso studentams, naujai apsigyvenantiems 

studentams, naujai atvykstantiems užsienio studentams ir naujai apsigyvenantiems užsienio studentams.  

 

Nuolatos siekiame gerinti teikiamų apgyvendinimo paslaugų kokybę, todėl ir ateinančiais metais sieksime 

tęsti modernizavimo ir atnaujinimo darbus. Norint labiau atsižvelgti į pačių gyventojų poreikius, planuojant 

2019 m. atnaujinimo darbus buvo atsižvelgta į Bendrabučių tarybos išsakytus pageidavimus ir pastebėjimus.   


