2021 m. ATLIKTŲ ATNAUJINIMO DARBŲ ATASKAITA
Siekiant gerinti gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas KTU bendrabučiuose bei atsižvelgiant
į studentų išreikštus poreikius, 2021 metais buvo įvykdyti šie atnaujinimo darbai:
1. Bendrabučių inventoriaus, pastatų ir patalpų atnaujinimo darbai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toliau vykdoma pilna 10 bendrabučio modernizacija;
Sumontuoti saulės kolektoriai ant 2, 3 ir 4 bendrabučių;
2 bendrabutyje visose virtuvėse įrengti garų surinkėjai;
2 bendrabutyje pakeista dalis mikrobangų krosnelių (3 vnt.);
3 bendrabutyje pakeistos visos patenkinamos būklės lovos (208 vnt.);
4 ir 5 bendrabučiuose įrengta kondicionavimo sistema patalpoje, kurioje veikia bevielio
interneto tinklo įranga.
5 bendrabutyje visuose kambariuose sumontuoti roletai (280 vnt.);
5 bendrabutyje įrengta uždara mokymosi erdvė;
5 bendrabutyje pakeista dalis kėdžių (30 vnt.), dalis lovų (47 vnt.);
7 bendrabutyje atnaujinti laisvalaikio erdvės minkštieji baldai;
7 bendrabutyje pakeistos dalis elektrinių viryklių (3 vnt.);
8 bendrabutyje pakeista dalis lovų (90 vnt.) ir kėdžių (100 vnt. kambariuose ir 20 vnt.
virtuvėse);
8 bendrabutyje modernizuotas bevielio interneto tinklas;
8 bendrabutyje atnaujinti laisvalaikio erdvių minkštieji baldai;
Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, 13 bendrabučio triviečiai kambariai palaipsniui
pertvarkyti į dviviečius kambarius;
13 bendrabutyje pakeista didžioji dalis viryklių (12 vnt.);
15 bendrabutyje pakeista dalis virtuvės baldų (4 vnt. nerūdijančio plieno plautuvių su
plautuvėmis);
Pakeista dalis šaldytuvų 2 (1 vnt.), 4 (4 vnt.) ir 5 (1 vnt.) bendrabučiuose;
Pakeisti dulkių siurbliai 2, 8, 13 bendrabučiuose;
11 ir 16 bendrabučiuose, keliuose boksuose atnaujintas vidaus vamzdynas;
Atnaujinta dalis skalbimo (15 vnt.) ir džiovinimo (6 vnt.) mašinų visuose bendrabučiuose.

2. Bendrabučių aplinkos atnaujinimo darbai:
•
•

Prie 3 ir 8 bendrabučių lauke įrengti suoleliai;
Atnaujinti 16 bendrabučio lauko laiptai.

3. Vidaus tvarkos pakeitimai:
•
•

Įdiegta rezervacijos sistema naujai atvykstantiems studijuoti tarptautiniams studentams;
Universiteto akademinėje informacijos sistemoje (AIS) bendrabučių prašymų skiltyje
sudaryta galimybė pildyti prašymus išsikelti iš bendrabučio elektroniniu būdu;

•

Siekiant padėti gyventojams efektyviau spręsti tarpusavyje kylančias konfliktines situacijas
sukurtas Bendrabučio gyventojų tarpusavio susitarimas.

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 2022 m.
atnaujinimo darbus bus taip pat atsižvelgta į Studentų atstovybės Bendrabučių komiteto pateiktus
pageidavimus ir pastebėjimus.

