
2019 m. ATLIKTŲ ATNAUJINIMO DARBŲ ATASKAITA 

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

išreikštus poreikius, 2019 metais buvo įvykdyti šie atnaujinimo darbai: 

1. Bendrabučių inventoriaus, pastatų ir patalpų atnaujinimo darbai: 

 Pakeistos visos patenkintos būklės lovos (923 vnt.): 13 bendrabutyje – 274 vnt., 14 bendrabutyje – 251 

vnt., 15 bendrabutyje – 264 vnt., 11 bendrabutyje – 56 vnt., 2 bendrabutyje – 44 vnt., 16 bendrabutyje – 

20 vnt., 8 bendrabutyje – 6 vnt., 7 bendrabutyje – 4 vnt., 5 bendrabutyje – 4 vnt.; 

 15 bendrabutyje pakeistos visos kėdės (268 vnt.); 

 16 bendrabutyje pakeisti 45 vnt. rašomųjų stalų ir lentynų; 

 5 bendrabučio virtuvėse įrengtos rakinamos spintelės daiktams laikyti; 

 8 bendrabučio virtuvėse atnaujinti virtuviniai baldai, įrengtos naujos rakinamos spintelės daiktams 

laikyti; 

 7 bendrabučio virtuvėse įrengtos rakinamos spintelės daiktams laikyti; 

 2 bendrabutyje atnaujinta dalis virtuvės baldų; 

 14 ir 13 bendrabučiuose pakeista dalis virtuvinių spintelių su kriauklėmis (4 vnt.); 

 Sumontuoti roletai dalyje 5 bendrabučio kambarių (80 vnt.), 7, 10 ir 11 bendrabučių laisvalaikio erdvėse; 

 Sumontuoti garų surinkėjai visuose 5 bendrabučio virtuvėse (19 vnt.); 

 14 bendrabutyje pakeistos visos dujinės viryklės (15 vnt.), 13 bendrabutyje – 5 vnt.; 

 10 bendrabutyje įrengti šaldytuvai visuose virtuvėse (12 vnt.); 

 5 bendrabutyje pakeista dalis dujinių viryklių (9 vnt.) ir šaldytuvų (2 vnt.); 

 4 bendrabutyje pakeista dalis šaldytuvų (3 vnt.) ir dalis kaitviečių (9 vnt.), laisvalaikio patalpoje įrengta 

dujinė viryklė; 

 8 bendrabutyje pakeista dalis gartraukių (6 vnt.), dalis kaitviečių (3 vnt.), šaldytuvas; 

 Atnaujinta dalis skalbimo (15 vnt.) ir džiovinimo (5 vnt.) mašinų visuose bendrabučiuose; 

 2 bendrabutyje pakeistas šaldytuvas; 

 3 ir 8 bendrabučiuose nupirkti nauji dulkių siurbliai; 

 Atnaujintos 2, 3, 10, 11 ir 16 bendrabučių sporto salių inventoriaus minkštosios dalys; 

 5, 13 bendrabučiuose dušuose sumontuotos dušo lentynėlės, 8, 4 ir 2 bendrabutyje pakeista dalis dušo 

užuolaidų, 14 ir 15 bendrabučių dušuose pakabintos dušų užuolaidos; 

 5 bendrabutyje atliktas kelių kambarių kosmetinis remontas; 

 2 bendrabutyje atliktas dalies kambarių ir 2 aukšto virtuvės kosmetinis remontas; 

 4 bendrabutyje atliktas dalies kambarių ir 2,3,4 aukštų laiptinių kosmetinis remontas; 

 Atlikti visų bendrabučių kompiuterinio tinklo gerinimo darbai: pakeistas bendrabučių kompiuterių tinklo 

komutatorius, pakeista daugumos bendrabučių įvadiniai komutatoriai, taip padidinant interneto ryšio 

spartą; 

 5 bendrabutyje atlikti bevielio interneto ryšio gerinimo darbai, įrengiant papildomus prieigos taškus. 

 

2. Bendrabučių aplinkos atnaujinimo darbai:  

 Vydūno alėjos bendrabučių automobilių aikštelėje įrengti specialų atitvarai, subraižytos automobilių 

stovėjimo linijos; 

 Įrengti suoliukai prie 5, 14 ir 15 bendrabučių; 

 Prie bendrabučių esančių automobilių stovėjimo aikštelių teritorijose užpiltos atsiradusios duobės. 



 

3. Vidaus tvarkos pakeitimai: 

 Universiteto akademinėje informacijos sistemoje (AIS) pradėjo veikti bendrabučių prašymų skiltis, taip 

sudarant galimybę pildyti visus su gyvenimu bendrabutyje susijusius prašymus elektroniniu būdu; 

 Pradėtas leisti kasmėnesinis elektroninis bendrabučių naujienlaiškis, kuriame kiekvieno mėnesio pirmąjį 

trečiadienį visiems bendrabučių gyventojams pateikiamos svarbiausios su gyvenimu bendrabutyje 

susijusios naujienos ir aktualijos; 

 Parengti informaciniai video filmukai aktualiais su apsigyvenimu ir gyvenimu bendrabutyje susijusiais 

klausimais, kuriuos galima rasti internetinėje svetainėje bendrabuciai.ktu.edu;  

 Parengti švaros palaikymo gyvenamuosiuose ir bendro naudojimo patalpose video gidai, kurie padės 

gyventojams užtikrinti malonesnę, švaresnę ir patrauklesnę gyvenamąją aplinką bendrabučiuose; 

 Siekiant užtikrinti, kad gyvenamųjų patalpų švaros ir tvarkos palaikymas būtų kuo efektyvesnis, 

gyventojams išsikeliantiems iš bendrabučio pradėta teikti papildoma paslauga - galutinis valymas. 

 

Nuolatos siekiame gerinti teikiamų apgyvendinimo paslaugų kokybę ir gyvenimo bei mokymosi sąlygas 

bendrabučiuose, todėl ir ateinančiais metais sieksime tęsti modernizavimo ir atnaujinimo darbus. Norint labiau 

atsižvelgti į pačių gyventojų poreikius, planuojant 2020 m. atnaujinimo darbus buvo atsižvelgta į Studentų 

atstovybės Bendrabučių komiteto pateiktus pageidavimus ir pastebėjimus.   

https://bendrabuciai.ktu.edu/

