
დანართი N1 

 

დამტკიცებულია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 02.03.2016  წლის   N35/02-01  ბრძანებით 

 

კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის განკარგულებაში არსებული 

სივრცეების პაკეტები 

თავი I. პირველი სასწავლო კორპუსის სააქტო დარბაზი (669 კვ.მ.), ფოიე (252,10 

კვ.მ) 

მუხლი 1.  

1. სრული საკონცერტო პაკეტი - 1 საათი - 700 ლარი: 

ა) სრული მხატვრული განათების აპარატურით მომსახურება; 

ბ) ცოცხალი მუსიკის გახმოვანების აპარატურით მომსახურება; 

გ) პლიუს და მინუს ფონოგრამების გახმოვანების აპარატურით მომსახურება; 

დ) საპროექციო აპარატურით მომსახურება; 

ე) დარბაზის ფოიე (ალაფურშეტისთვის და მსგავსი. დასუფთავებით); 

ვ) გახმოვანების აპარატურით მომსახურება ფოიეში; 

2. იგივე პაკეტი კონდიცირებით  - 710 ლარი; 

3. იგივე პაკეტი გათბობით - 720 ლარი; 

მუხლი 2.  

1. არასრული საკონცერტო პაკეტი - 1 საათი - 660 ლარი 

ა) სრული მხატვრული განათების აპარატურით მომსახურება; 

ბ) ცოცხალი მუსიკის გახმოვანების აპარატურით მომსახურება; 

გ) პლიუს და მინუს ფონოგრამების გახმოვანების აპარატურით 

მომსახურება; 

დ) საპროექციო აპარატურით მომსახურება; 

2. იგივე პაკეტი კონდიცირებით  - 670 ლარი; 

3. იგივე პაკეტი გათბობით - 680 ლარი; 

მუხლი 3.  

1. ცოცხალი კონცერტი - 1 საათი - 620 ლარი 

ა) სრული მხატვრული განათების აპარატურით მომსახურება; 

ბ) ცოცხალი მუსიკის გახმოვანების აპარატურით მომსახურება; 

გ) პლიუს და მინუს ფონოგრამების გახმოვანების აპარატურით 

მომსახურება; 

2. იგივე პაკეტი კონდიცირებით  - 630 ლარი; 

3. იგივე პაკეტი გათბობით - 640 ლარი; 

მუხლი 4.  

1. საკონფერენციო მომსახურება (პლიუსი)- 1 საათი - 580 ლარი 



ა) საკონფერენციო განათების და გახმოვანების აპარატურით მომსახურება; 

ბ) სინქრონული თარგმნის აპარატურით მომსახურება; 

2. იგივე პაკეტი კონდიცირებით  - 590 ლარი; 

3. იგივე პაკეტი გათბობით - 600 ლარი; 

 

 

მუხლი 5.  

1. საკონფერენციო მომსახურება  - 1 საათი - 540 ლარი 

ა) საკონფერენციო განათების და გახმოვანების აპარატურით მომსახურება; 

2. იგივე პაკეტი კონდიცირებით  - 550 ლარი; 

3. იგივე პაკეტი გათბობით - 560 ლარი; 

 

თავი II.  ფეხბურთის ღია მოედანი - 1 საათი - 30 ლარი 

1. სპორტული ღონისძიების ორგანიზება მოედნის განათებით. 

 

თავი III.  მე-2 სასწავლო კორპუსი 

მუხლი 1. ცეკვის სარეპეტიციო დარბაზი (336 კვ.მ), გასახდელი და სველი 

წერტილები (95 კვ.მ) 

1. ცეკვის პირობების ორგანიზება, მუსიკალურ ცენტრთან ერთად და 

განათებით - 1 საათი - 30 ლარი; 

2. ცეკვის პირობების ორგანიზება, მუსიკალურ ცენტრთან ერთად, 

განათებით და გათბობით - 1 საათი - 35 ლარი. 

მუხლი 2. სპორტული დარბაზი (288 კვ.მ), გასახდელი და სველი წერტილები (105 

კვ.მ) 

1. სპორტული მომსახურების ორგანიზება, განათებით - 1 საათი - 30 ლარი; 

2. სპორტული მომსახურების ორგანიზება, განათებით და გათბობით - 1 

საათი - 35 ლარი. 

 

თავი IV. მე-8 სასწავლო კორპუსი 

მუხლი 1. სააქტო დარბაზი (406,46 კვ.მ) 

1.  სრული მხატვრული განათების, ცოცხალი მუსიკის გახმოვანების 

აპარატურით და გახმოვანების აპარატურით მომსახურება - 1 საათი -500 

ლარი; 

2. პლიუს და მინუს ფონოგრამების გახმოვანების აპარატურით 

მომსახურება - 1 საათი -500 ლარი; 

გათბობა (ან მის გარეშე). 

 

თავი V.  მე-10 (მაღლივი) სასწავლო კორპუსი 



მუხლი 1. კალათბურთის დარბაზი  (364,80 კვ.მ) 

1. სპორტული ღონისძიების ორგანიზება განათებით და გათბობით 

(პაკეტი 1) - 1 საათი - 35 ლარი; 

2. სპორტული ღონისძიების ორგანიზება განათებით, გათბობით და 

საშხაპეებით (პაკეტი 2) - 1 საათი - 50 ლარი; 

3. სპორტული ღონისძიების ორგანიზება განათებით და საშხაპეებით 

(პაკეტი 3) - 1 საათი - 40 ლარი; 

 

 

მუხლი 2. ტრენაჟორების დარბაზი  (198,30 კვ.მ) 

1. სპორტული ღონისძიების ორგანიზება განათებით და გათბობით 

(პაკეტი 1) - 1 საათი - 35 ლარი; 

2. სპორტული ღონისძიების ორგანიზება განათებით, გათბობით და 

საშხაპეებით (პაკეტი 2) - 1 საათი - 45 ლარი; 

3. სპორტული ღონისძიების ორგანიზება განათებით და საშხაპეებით 

(პაკეტი 3) - 1 საათი - 50 ლარი; 

 

  



 


