
დანართი N4 

დამტკიცებულია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის ,,   “ .............  N ................  ბრძანებით 

 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის განკარგულებაში არსებული 

სივრცეების პაკეტები 

 

თავი I. პირველი სასწავლო კორპუსი  

 

მუხლი 1. 101-ე საკონფერენციო აუდიტორია (30 ადგილიანი) 

ა) კონფერენციის ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, 

განათებით, გახმოვანებით და პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 50 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 45 ლარი. 

 

მუხლი 2. 115-ე საკონფერენციო აუდიტორია (100 ადგილიანი) 

ა) კონფერენციის ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, 

განათებით, გახმოვანებით და პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 120 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 115 ლარი. 

 

მუხლი 3. 201ა-ე საკონფერენციო აუდიტორია (40 ადგილიანი) 

ა) კონფერენციის ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, 

განათებით და პროექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 60 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 55 ლარი. 

 

მუხლი 4. ფოიე 

კულტურულ შემოქმედებითი, კინე-მატოგრაფიული, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებით და 

გახმოვანებით - 1 საათი - 100 ლარი.  

 

მუხლი 5. პირველი კორპუსის ეზოს წინა მხარე და კიბეები  

ა) კულტურულ შემოქმედებითი, კინე-მატოგრაფიული, ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებით, დაცვის და 

ტექნიკური პერსონალის ორგანიზებით - 1 საათი - 70 ლარი.  

ბ) იგივე პაკეტი დაცვისა და ტექნიკური პერსონალის მომსახურების გარეშე - 1 საათი - 

50 ლარი.  

 

 

თავი II. მეორე სასწავლო კორპუსი  

 



 

მუხლი 1. ქიმიის დიდი აუდიტორია (135 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებით, 

გახმოვანებითა და პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 140 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 115 ლარი.  

 

მუხლი 2. 107-ე მცირე საკონფერენციო აუდიტორია (40 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, 

განათებითა და პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 60 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი კონდიცირების გარეშე - 1 საათი - 55 ლარი; 

გ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 50 ლარი;  

 

მუხლი 3. გაეროს აუდიტორია (120 ადგილიანი)   

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 130 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი კონდიცირების გარეშე - 1 საათი - 125 ლარი; 

გ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 120 ლარი;  

 

მუხლი 4. 103-ე საკონფერენციო აუდიტორია (150 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 160 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 155 ლარი.  

 

მუხლი 5. 105-ე საკონფერენციო აუდიტორია (150 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 160 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 155 ლარი.  

 

მუხლი 6. 107-ე საკონფერენციო აუდიტორია (240 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 250 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 245 ლარი.  

 

მუხლი 7. ფოიე  



კულტურულ შემოქმედებითი, კინე-მატოგრაფიული, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებით და 

გახმოვანებით - 1 საათი - 80 ლარი.  

 

მუხლი 8. 110-ე საკონფერენციო აუდიტორია (180 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 190 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 185 ლარი.  

 

 

თავი III. მე-7 (ავლაბრის) სასწავლო კორპუსი (ყოფილი თეუსუ) 

 

მუხლი 1. საკონფერენციო აუდიტორია (200 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 220 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი კონდიცირების გარეშე - 1 საათი - 215 ლარი; 

გ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 210 ლარი;  

 

 

 

 

თავი IV. მე-10 (მაღლივი) სასწავლო კორპუსი  

 

მუხლი 1. 206 საკონფერენციო აუდიტორია 160 ადგილიანი  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 170 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი კონდიცირების გარეშე - 1 საათი - 165 ლარი; 

გ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 160 ლარი;  

 

 

მუხლი 2. სახურავი  

კულტურულ შემოქმედებითი, კინე-მატოგრაფიული, ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებით და 

გახმოვანებით - 1 საათი - 70 ლარი; 

 

 



მუხლი 3. ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის ფართი - 12 ადგილიანი 

ა) სხვადასხვა ტრენინგების, მაგ. ფოტოშოპის, პროგრამირების და ა. შ ორგანიზება 

(მომსახურეობა) სკამებით, მონიტორით, კონდიციონერით, დაფით (white board), 

კომპიუტერებით (2 ლეპტოპი, 4 პერსონალური კომპიუტერი) - 1 საათი - 35 ლარი; 

ბ) იგივე პაკეტი სკამების, მონიტორის, კონდიციონერის, დაფის (white board-ის) და 

კომპიუტერის გარეშე - 1 საათი - 20 ლარი; 

გ) იგივე პაკეტი სკამებით, მონიტორით, კონდიციონერით, დაფით (white board), მაგრამ 

კომპიუტერების გარეშე - 1 საათი - 30 ლარი; 

 

 

თავი V. თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი 

 

მუხლი 1. საკონფერენციო აუდიტორია (250 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 250 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 245 ლარი.  

 

თავი VI. ტურიზმის სკოლა  

 

მუხლი 1. საკონფერენციო აუდიტორია (228 ადგილიანი)  

ა) კონფერენციის, სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური 

ღონისძიებების ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და 

პოექტორის მომსახურებით - 1 საათი - 230 ლარი;  

ბ) იგივე პაკეტი პროექტორის გარეშე - 1 საათი - 225 ლარი.  

 

 

თავი VII. ბიბლიოთეკის კორპუსი 

 

მუხლი 1. მეექვსე სართულის ცენტრალური ფოიე  

სემინარების, სიმპოზიუმების, საგამოცდო ან სხვა თემატური ღონისძიებების 

ორგანიზება (მომსახურეობა) დასუფთავებით, განათებითა და პოექტორის 

მომსახურებით - 1 საათი - 80 ლარი; 


