2020 m. ATLIKTŲ ATNAUJINIMO DARBŲ ATASKAITA
Siekiant gerinti gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas KTU bendrabučiuose bei atsižvelgiant į studentų
išreikštus poreikius, 2020 metais buvo įvykdyti šie atnaujinimo darbai:
1. Bendrabučių inventoriaus, pastatų ir patalpų atnaujinimo darbai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pradėta pilna 10 bendrabučio modernizacija;
Pakeisti visi 11 bendrabučio langai;
Pakeisti visi likę mediniai 5 bendrabučio langai (136 kambarių langai ir 19 virtuvės langų);
8 bendrabutyje visuose kambariuose sumontuoti roletai;
Atliktas 24 kambarių generalinis remontas: 3 bendrabutyje – 8 kambarių, 5 bendrabutyje – 8 kambarių,
13 bendrabutyje – 1 kambario, 14 bendrabutyje – 2 kambarių, 15 bendrabutyje – 5 kambarių;
2 bendrabutyje pakeisti 3-jų virtuvių virtuviniai baldai;
2 bendrabutyje pakeistos visos kėdės (92 vnt.), likusios patenkinamos būklės lovos (48 vnt.);
2 bendrabutyje pakeista dalis mikrobangų krosnelių (2 vnt.);
3 bendrabutyje pakeistos visos kėdės (200 vnt.);
4 bendrabutyje pakeista dalis buitinės technikos (1 vnt. šaldytuvas, 1 vnt. garų surinkėjas, 3 vnt.
kaitlentės, 1 vnt. dulkių siurblys);
5 ir 8 bendrabučiuose laisvalaikio erdvėse pakeisti minkštasuoliai;
5 bendrabutyje pakeistas šaldytuvas (1 vnt.);
5 bendrabutyje atliktas kelių kambarių kosmetinis remontas;
7 bendrabutyje 5 a. kambariuose pakeistos lovos (30 vnt.), rašomieji stalai ir lentynos (po 34 vnt.),
virtuvėse pakeistos spintelės su kriauklėmis;
8 bendrabutyje pakeista dalis dujinių viryklių (4 vnt.), šaldytuvų (2 vnt.), pakeista dalis virtuvinių kėdžių;
11 bendrabutyje pakeista dalis rašomųjų stalų (121 vnt.) ir lentynų (117 vnt.);
13 bendrabutyje pakeistos visos kėdės (299 vnt.);
13 bendrabutyje pakeistos virtuvinės spintelės su kriauklėmis (7 vnt.) ir dalis virtuvinių ruošos stalų (5
vnt.);
14 bendrabutyje įrengtos dvi naujos laisvalaikio erdvės (2 ir 4 aukštuose);
16 bendrabutyje pakeista dalis rašomųjų stalų (30 vnt.) ir lentynų (30 vnt.);
16 bendrabutyje pakeista dalis elektrinių viryklių (3 vnt.);
Atnaujinta dalis skalbimo (16 vnt.) ir džiovinimo (10 vnt.) mašinų visuose bendrabučiuose.

2. Bendrabučių aplinkos atnaujinimo darbai:
•
•
•

Vydūno al. automobilių stovėjimo aikštelėje nugriautas neeksploatuojamas pagalbinis statinys, dėl to
padaugėjo vietų stovėjimo aikštelėje;
Vydūno al. automobilių stovėjimo aikštelėje užpilta skalda, sutvarkyti šulinių dangčiai;
Užlygintos kelio kraštuose išvažinėtos duobės 4 bendrabučio teritorijoje.

3. Vidaus tvarkos pakeitimai:
•

Universiteto akademinėje informacijos sistemoje (AIS) bendrabučių prašymų skiltyje sudaryta galimybė
pildyti išankstinės įmokos grąžinimo prašymus elektroniniu būdu;

•
•
•
•

Pradėti elektroniniu būdu siųsti Gyventojo ir Išsikeliančio gyventojo gidai, naujai apsigyvenusiems ir
išsikeliantiems iš bendrabučių gyventojams;
Paleista rezervacijos sistema iš mainų studijų grįžtantiems studentams;
Parengta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Kauno technologijos
universiteto bendrabučiuose tvarka;
Atsižvelgiant į gyventojų poreikius pakoreguota Žalos bendrabučiuose įvertinimo ir atlyginimo tvarka
dėl padarytos žalos bendro naudojimo patalpose.

Nuolatos siekiame gerinti teikiamų apgyvendinimo paslaugų kokybę ir gyvenimo bei mokymosi sąlygas
bendrabučiuose, todėl ir ateinančiais metais sieksime tęsti modernizavimo ir atnaujinimo darbus. Taip pat
primename, kad Universitetas yra užsibrėžęs tikslą per penkerius metus modernizuoti 5 iš 12 turimų
bendrabučių. Norint labiau atsižvelgti į pačių gyventojų poreikius, planuojant 2021 m. atnaujinimo darbus bus
taip pat atsižvelgta į Studentų atstovybės Bendrabučių komiteto pateiktus pageidavimus ir pastebėjimus.

