
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

11419/1-6/21
18-11-2021

ხონის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ლადო ჯურხაძეს

ბატონო  ლადო, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ თანახმად, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება,  
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს 
განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული  ხელოვნების 
სკოლების რაოდენობა და  ჩამონათვალი. ასევე,   მათში  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და  
სახელფასო ფონდი.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	60-602133497
თარიღი:	30/11/2021
პინი:	5346

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს
ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

თქვენი	 18.11.2021	 წლის	 წერილის	 (რეგ.	 N11419/1-6/21)	 პასუხად,	 რომელიც	 ეხება
ხონის	 მუნიციპალიტეტის	 დაქვემდებარებაში	 არსებულ	 სახელოვნებო	 სკოლებში
დასაქმებულ	 პირთა	 რაოდენობასა	 და	 სახელფასო	 ფონდს,	 გაცნობებთ,	 რომ
გიგზავნით	მოთხოვნილ	ინფორმაციას	დანართის	სახით.

დანართი:	2	ფურცელი.

პატივისცემით,

ლადო	ჯურხაძე

ხონის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=60-602133497&pin=5346




 

                                                   

      ა(ა)იპ დავით კაკაბაძის სახელობის ხონის სამხატვრო სკოლის 2021 წლის საშტატო   

                                    ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები 

 

 

 
 

თანამდებობა 
2021 წ./ 

საშტატო 
ერთეული 

2021 წ./ხელფასი 
ლარში 

   

1 დირექტორი 1 700    

2 ბუღალტერი 1 550  
  

3 ორგანიზატორი 1 500    

4 მნე 1 360    

5 საქმისმწარმოებელი 1 350  
  

6 დამლაგებელი 1 180    

 
ჯამი 6 2640    

8 პედაგოგები 7 2126  
  

 სულ შტატი /თანხა 13 4766    
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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

11470/1-6/21
18-11-2021

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ბექა ვაჭარაძეს

ბატონო  ბექა, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება,  
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს 
განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული  ხელოვნების 
სკოლების რაოდენობა და  ჩამონათვალი. ასევე,   მათში  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და  
სახელფასო ფონდი.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

მისამართი: 0118	თბილისი,	რუსთაველის	გამზირი	8,	lioseliani@parliament.ge,
(+99532)2281165

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	42-422133794
თარიღი:	03/12/2021
პინი:	8790

	

საქართველოს	პარლამენტის	ვიცე-სპიკერს,

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

გეგზავნებათ	 თქვენი	 18-11-2021	 წლის	 N	 11470/1-6/21	 წერილით	 მოთხოვნილი	 ინფორმაცია	 დღეის
მდგომარეობით	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 დაქვემდებარებაში	 არსებული	 ხელოვნების
სკოლების	 რაოდენობის,	 ჩამონათვალის,	 მათში	 დასაქმებულ	 პირთა	 რაოდენობისა	 და	 სახელფასო
ფონდის	შესახებ,	დანართის	სახით.

პატივისცემით,	

ბექა	ვაჭარაძე

ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ქალაქ	ფოთის
მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=42-422133794&pin=8790


 

 

 

 

N 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 
დაქვემდებარებაში არსებული 
ხელოვნების სკოლები და სასწავლო-
სახელოვნებო ჯგუფები 

 

დასაქმებულ 
პირთა რაოდენობა- 

 

სახელფასო 
ფონდი-(2021 
წელი)  

1 ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
შემოქმედების ცენტრი 

27 13600 ლარი 

 

2 ააიპ არჩილ ხორავას სახელობის 
სკოლისგარეშე სახელოვნებო 
სასწავლებელი 

41 18952 ლარი 

3 ააიპ სახელოვნებო-სამხატვრო 
სასწავლებელი 

33 11 500 ლარი 

4 ააიპ ფოლკლორის ცენტრი 70 23 910 ლარი 

5 მუნიციპალური ანსამბლი 
,,ფაზისი“(შტატგარეშე) 

33 

(ხელშეკრულებით) 

 

6 560 ლარი 
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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

11302/1-6/21
18-11-2021

აბაშის  მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ გიგა გაბელაიას

ბატონო   გიგა, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“  თანახმად, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება,  
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს 
განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული  ხელოვნების 
სკოლების რაოდენობა და  ჩამონათვალი. ასევე,   მათში  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და  
სახელფასო ფონდი.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი







         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

11303/1-6/21
18-11-2021

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ზვიად მხეიძეს

ბატონო    ზვიად, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ თანახმად, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება,  
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს 
განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული  ხელოვნების 
სკოლების რაოდენობა და  ჩამონათვალი. ასევე,   მათში  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და  
სახელფასო ფონდი.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	76-762133750
თარიღი:	03/12/2021
პინი:	9303

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

ბატონო	ლევან,

მიმდინარე	წლის	18	ნოემბერს	ამბროლაურის	მუნიციპალიტეტის	მერიაში	შემოსული
N:0762132233	წერილის	პასუხად,	რომელიც	შეეხება	მუნიციპალიტეტში	არსებულ
ხელოვნების	სკოლებს,	გიგზავნით	ინფორმაციას	დანართის	სახით.

დანართი	1	ფურცელი	.

პატივისცემით;

ზვიადი	მხეიძე

ამბროლაურის	მუნიციპალიტეტის	მერია-
მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=76-762133750&pin=9303


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

11326/1-6/21
18-11-2021

თერჯოლის  მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ლაშა გოგიაშვილს

ბატონო ლაშა, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ თანახმად, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება,  
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს 
განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული  ხელოვნების 
სკოლების რაოდენობა და  ჩამონათვალი. ასევე,   მათში  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და  
სახელფასო ფონდი.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

11331/1-6/21
18-11-2021

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ ჯონდო მდივნიშვილს

ბატონო  ჯონდო, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ თანახმად, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება,  
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს 
განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული  ხელოვნების 
სკოლების რაოდენობა და  ჩამონათვალი. ასევე,   მათში  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და  
სახელფასო ფონდი.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	92-922133377
თარიღი:	29/11/2021
პინი:	1329

	

ლაგოდეხის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსული	 ა/წლის	 18	 ნოემბრის	 N11331/1-6/21	 მომართვის
პახუხად,	 გაცნობებთ:	 ლაგოდეხის	 მუნიციპალიტეტის	 გამგობა/მერიის	 მიერ	 დაფუძნებულია	 ერთი
ა(ა)იპირი	 „სახელოვნებო	სკოლების	გაერთიანება“,	რომლის	შემადგენლობაში	 შედის	5	 სახელოვნებო
სკოლა,	ესენია:

1.ქ.ლაგოდეხის	სახელოვნებო	(სამუსიკო)	სკოლა;

2.სოფელ	აფენის	სახელოვნებო	(სამუსიკო)	სკოლა;

3.სოფელ	ლელიანის	სახელოვნებო	(სამუსიკო)	სკოლა;

4.სოფელ	ვარდისუბნის	სახელოვნებო	(სამუსიკო)სკოლა;

5.ქ.ლაგოდეხის	სახელოვნებო	(სამხატვრო)სკოლა.

სახელოვნებო	 სკოლებში	 დასაქმებულ	 პირთა	 რაოდენობა	 შეადგენს	 39	 (ოცდაცხრამეტი)
თანამშრომელს,	ხოლო	სახელფასო	ფონდი	შეადგენს	-200	000	(ორასი	ათასი)	ლარს.

პატივისცემით,

ჯონდო	მდივნიშვილი

ლაგოდეხის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=92-922133377&pin=1329


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

11345/1-6/21
18-11-2021

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ქალბატონ ანივარდ მოსოიანს

ქალბატონო  ანივარდ, 

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ თანახმად, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება,  
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს 
განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-
ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში,  მოგვაწოდოთ 
შემდეგი ინფორმაცია:

დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული  ხელოვნების 
სკოლების რაოდენობა და  ჩამონათვალი. ასევე,   მათში  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და  
სახელფასო ფონდი.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან იოსელიანი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	122-1222134029
თარიღი:	06/12/2021
პინი:	4348

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ლევან	იოსელიანს

	 	ბატონო	ლევან,

თქვენი	 11345/1—6/21-18-11-2021წ.	 წერილის	 პასუხად	 გიგზავნით	 ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის	დაქვემდებარებაში	არსებული	სამუსიკო	სკოლის	თანამშრომლების	რაოდენობას	და
სახელფასო	ნუსხას	დღეის	მდგომარეობით.

დანართი:	1	Excel	ფაილი.

პატივისცემით,

ანივარდ	მოსოიან

ნინოწმინდის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=122-1222134029&pin=4348
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