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2018 M. STATYBOS REMONTO DARBŲ PLANAS 

 

  

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Planuojami atlikti darbai 

Planuojamas darbų 

atlikimo terminas 

1.  Moksliukų (214 kab.) sodybos 

miegamųjų patalpų  remontas 

Glaistyti, daţyti sienas, lubas, pakeisti 

grindų dangą, įrengti spintas. 

 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

 

2.  Kūrybiškumo aikštės (kab. 206A) 

remontas pagal mokyklos 

vizualizacijos projektą 

Glaistyti, daţyti sienas, lubas,  

pakeisti grindis (išlieti lyginamąjį 

sluoksnį ir uţklijuoti PVC) 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

 

3.  Stipruolių (207 kab.)  ir Svajoklių 

(202 kab.)  sodybų remontas. 

Glaistyti, daţyti sienas, lubas. 2018.06.01-

2018.08.30 

 

 

4.  Tyrimų laboratorijos (203 kab.) 

remontas. 

Nuskusti atsilupusius sienų ir lubų 

daţus, nuglaistyti ir nudaţyti.  

Pasaulio paţinimo laboratorijoje 

sudėti PVC dangą. 

 

2018.06.01-

2018.08.30 

 

 

5.  Dosnumo erdvės (valgyklos) 

perdaţymas 

Perdaţyti sienas pagal mokyklos 

vizualizaciją. 

 

2018.06.01-

2018.08.30 

 

 

6.  Rotušės salės (115-116 kab.) ir 

mokyklos koridorių kosmetinis 

remontas 

Nuplauti suteptas sienas, sutvarkyti 

nudauţimus, kur reikia – padaţyti. 

2018.06.01-

2018.08.30 

 

7.  Širdukų (209 kab.), Šviesuliukų (105 

kab.), Drąsučių (114 kab.) Dainorėlių 

(211 kab.), Moksliukų (214 kab.)  

sodybų  kosmetinis remontas 

Sienų plovimas, radiatorių daţymas, 

palangių sutvarkymas ir daţymas, 

durų daţymas. Moksliukų 

(miegamojo) grindų daţymas. Pagal 

galimybes sudėti PVC dangą. (Jei bus 

lėšų) 

2018.06.01-

2018.08.30 

 

8.  Mokyklos lauko įėjimų –išėjimų  

laiptų  remontas. 

Uţdėti neslidţią apsauginę dangą. 2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

 

9.  I ir II korpuso  laiptų kapitalinis 

remontas. (Pagal mokyklos 

vizaulizaciją) 

Sutvarkyti ištrupėjusius, įdubusius 

laiptus; uţdėti neslidţią apsauginę 

dangą. 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

 



10.  I ir II korpuso laiptinių kapitalinis 

remontas. (Pagal mokyklos 

vizaulizaciją) 

Nuskusti senus daţus, tinkuoti, 

glaistyti daţyti sienas ir lubas, sudėti 

pakabinamas lubas, padaryti 

apšviestus paveikslų rėmus.  

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

 

11.  Neįgaliesiems įėjimo įrengimas Įrengti pandusą 2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

 

12.  Antro aukšto I ir II korpuso durys  Pakeisti senas duris naujomis (jei bus 

lėšų) 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

 

13.  Įstaigos palangių kosmetinis remontas Sutvarkyti ir perdaţyti palanges 2018.06.01-

2018.08.30 

 

 

14.  Tamburų remontas Pakeisti grindų dangą arba perdaţyti, 

pagal reikmę perdaţyti sienas ir lubas. 

Įvesti radiatorius. 

 

2018.06.01-

2018.08.30 

 

15.  Rūsio  sporto salės, rūsio laiptinės ir 

prieškambario kosmetinis remontas 

 

Pagal poreikį perdaţyti sienas ir 

grindis 

2018.06.01-

2018.08.30 

 

16.  Rūsio sandėlio patalpų kapitalinis 

remontas 

 

 

 

Iškraustyti sandėlį, išlyginti grindis- 

išbetonuoti lyginamuoju sluoksniu; 

įvesti šildymą; išlyginti sienas, 

glaistyti ir daţyti  ir padaryti poilsio 

erdvę. 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

17.  Pastato jungiamojo koridoriaus 

pamatų ir sienų kapitalinis remontas 

Padaryti pamato ir sienų sutvirtinimus 2018.06.01-

2018.08.30 

Jei skirs lėšų 

18.  Lauko laiptų ir prieangių daţymas Perdaţyti lauko laiptus ir prieangius 2018.06.01-

2018.08.15 

 

19.  Pastato pamatų ir sienų kosmetinis 

remontas 

 

Kosmetiškai uţtaisyti pamato skyles,  

perdaţyti sienas- pagal poreikį 

2018.06.01-

2018.08.30 

 

20.  Pastato vakarinės sienos ir pamatų ir 

angokraščių kapitalinis remontas 

 

 

Sutvirtinti ir apšiltinti pamatus, sieną, 

sutvarkyti langų angokraščius. 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei skirs lėšų 

21.  Lietaus nuotekų ir drenaţo tinklų 

įrengimas 

 

 

Pabaigti lietaus nuotekų ir drenaţo 

tinklų įrengimas 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei skirs lėšų 

22.  Krepšinio aikštelės kapitalinis 

remontas ir dangos sumontavimas 

Suremontuoti krepšinio aikštelės 

pagrindus, įrengti drenaţą, ir uţdėti 

dangą 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

23.  Ţaidimų aikštelių dangos uţdėjimas Lauko ţaidimų aikštelėse, kur 

pastatyti ţaidimų kompleksai, reikia 

įruošti saugią vaikams dangą. 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

24.  Lauko terasų dangos keitimas nauja 

danga 

Takai ir terasos uţdėtos plytelėmis 

nuo pastato pastatymo laikų, vietomis 

iškilę, sutrupėję, reikia keisti 

naujomis 

2018.06.01-

2018.08.30 

Jei bus lėšų 

25.  Dalinai uţdaros lauko terasos Įrengti su stogeliu lauko terasą 2018.06.01-



įrengimas vaikams 2018.08.30 

Jei bus lėšų 

26.  Teritorijos apţeldinimas Apţeldinti įvairiais augalais teritoriją, 

atsodinti nukirstus medţius 

2018.04.01-

2018.10.30 

27.  Lauko priemonių atnaujinimas Impregnuoti medines lauko 

priemones, metalines – perdaţyti. 

Sutvarkyti susidėvėjusias dalis. Po 

ţaidimų aikštelėmis uţpilti smėlio. 

 

2018.06.30-

2018.08.01 

 

28.  Langų roletų sumontavimas Pagal poreikį, pakeisti sudilusias 

ţaliuzi naujomis. 

2018.05-2018.12 

29.  Pastato šiltinimo projekto paruošimas  2018-03 

30.  Pastato vidaus tinklų (kanalizacijos ir 

vandentiekio, šildymo, elektros) 

projektai 

 2018-03 

31.  Gesintuvų patikra, varţų matavimai   

2018.06.01-

2018.09.30 

 

32.  Šiluminio mazgo paruošimas šildymo 

sezonui 

Hidrauliniai bandymai, paso 

rengimas, monometrų metrologinės 

patikros, termometrų patikrinimas, 

šilomokaičio patikra ir praplovimas 

 

 

2018.07.01-

2018.08.30 

Atsakingas Kauno 

butų ūkis 

33.  Lauko kamerų įruošimas Įruošti lauko kameras  Jei skirs lėšų 

2018.06.01-

2018.08.30 
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