
 
oqmi #1 

 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos  

pirveli sxdomis 
 

   2014 weli, 2 agvisto 
   q. ozurgeTi 
 

 

 
Tavmjdomareobdnen _ avTandil xinTibiZe da daviT darCia 
 
      eswrebodnen:  municipalitetis sakrebulos wevrebi: d. kverReliZe, l. 

sajaia, vl. vadaWkoria, m. CxaiZe, z. gobroniZe, i. dumbaZe, 
T. burWulaZe, n. uruSaZe, l. nacvalaZe, m. gogotiSvili, 
p. manjgalaZe, n. doborjginiZe, S. doliZe, r. gabaiZe, g. 
koCaliZe, b. imnaiSvili, S. arTmelaZe, i. mamalaZe, p. 
kiRuraZe, e. gordelaZe, g. CavleSvili, b. Rlonti, r. 
skamkoCaiSvili, v. niJaraZe, b. gobroniZe, t. aroSiZe, k. 
gobroniZe, n. kalandariSvili, l. kilaZe, g. mesxi, vl. 
CavleSvili, al. gogoZe, d. sixaruliZe, i. CxaiZe, g. 
kilaZe, xv. wulaZe, d. WakneliZe, l. siWinava, t. mgelaZe, 
d. mJavanaZe, m. beriZe. 

 saolqo saarCevno komisiis Tavmjdomare : zviad 
TenieSvili. 

 saqarTvelos parlamentis wevri : zviad kvaWantiraZe.  
 ozurgeTis municipalitetis gamgebeli _ merab WanuyvaZe. 

sazogadoebis, masmediisa da arasamTavrobo 
organizaciebis warmomadgenlebi. 

 
ozurgeTis #60 saolqo _ saarCevno komisiis Tavmjdomarem _ z. 

TenieSvilma arsebuli kanonmdeblobis Sesabamisad, 
sakrebulos wevrebsa da damswre sazogadoebas moaxsena, 
rom registracia gaiara axladarCeuli sakrebulos 43-
ive wevrma, sxdoma gaxsnilad gamoacxadada sxdomis 
Tavmjdomareoba sTxova sakrebulos uxuces wevrs 
avTandil xinTibiZes.  

sxdomis Tavmjdomarem av. xinTibiZem sakrebulos wevrebsa da damswre 
sazogadoebas gaacno sxdomis dRis wesrigi, sakrebulos wevr d. 
kverReliZis azriT umjobesia dRis wesrigidan amoRebuli iqnas ##15, 16, 
17, 18, da me-19-e sakiTxebi ; cvlileba damtkicdeba sakrebulos 
uflebamosilebis cnobis Semdeg.  

 

dRis wesrigi 
 

 

1.1. „დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;. 

momxs: aვ. ხინთიბიძე 

განკარგულება Tan erTvis 

miRebul iqna 43 ხმით. 

  



 

საკრებულოს წევრმა გოჩა კილაძემ დაასახელა დროებითი სამანდანტო 

კომისიის წევრობის კანდიდატები: ვლადიმერ ვადაჭკორია, ზაზა გობრონიძე 

და თეიმურაზ ბურჭულაძე, საკრებულოს წევრმა მიხეილ გოგოტიშვილმა 

მოითხოვა კომისიის შემადგენლობაში შეეყვანათ კიდევ ორი დეპუტატი: 

დავით მჟავანაძე და შალვა დოლიძე. საკრებულომ ერთხმად დაამტკიცა 

დროებითი სამანდანტო კომისიის შემადგენლობა.  

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად თენიეშვილმა 

დროებით სამანდანტო კომისიას სამუშაოდ გადასცა ახლადარჩეული 

საკრებულოს დეპუტატების დოკუმენტები.  

დროებითმა სამანდანტო კომისიამ საკრებულოს მოახსენა, რომ რაიმე 

დარღვევა დეპუტატების დოკუმენტებში არ აღმოჩენილა და განაცხადა, რომ 

საკრებულოს შეუძლია კენჭი უყაროს საკრებულოსა და საკრებულოს წევრთა 

უფლებამოსილების ცნობას.  

საკითხი დადგა კენჭისყრაზე და მიღებულ იქნა 43 ხმით.  

საკრებულოს წევრ დიმიტრი კვერღელიძის წინადადებით საოლქო-

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზ. თენეიშვილის მოხსენება 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო ცნობად.  

 

2.2. „დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: ავ. ხინთიბიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 43 ხმით 

 

დეპუტატმა კახაბერ გობრონიძემ დაასახელა დროებით ხმისდამთვლელ 

კომისიაში ასარჩევი კანდიდატები: ირაკლი ჩხაიძე, ნუგზარ კალანდარიშვილი, ეროდი 

გორდელაძე, მიხეილ გოგოტიშვილი და რესან გაბაიძე.  

საკრებულოს წევრებმა ერთხმად აირჩიეს დროებითი ხმისდამთვლელი კომისია.  
 

3.3. „ახლადარჩეული საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: ავ. ხინთიბიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 43 ხმით 

  

4.4. „ახლადარჩეული საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: ავ. ხინთიბიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 43 ხმით 

  

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად თენიეშვილმა საკრებულოს 

წევრებს მიულოცა უფლებამოსილების ცნობა და წარმატებები უსურვა.  

 



5.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 

შესახებ; 

მომხს.: ავ. ხინთიბიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 ხმით 

 

სოფელ სილაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოჩა კილაძემ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად 

დაასახელა დეპუტატ დავით დარჩიას კანდიდატურა, სხდომის თავმჯდომარემ 

ავთანდილ ხინთიბიძემ კენჭისყრაზე დააყენა დავით დარჩიას საარჩევნო ბიულეტენში 

შეტანის საკითხი, საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა.  

საკრებულოს წევრმა დიმიტრი კვერღელიძემ მოკლე სიტყვით მიმართა 

საკრებულოს წევრებს, განაცხადა, რომ ეს იქნება სრულიად განსხვავებული საკრებულო, 

სადაც ანგარიში გაეწევა განსხვავებულ აზრს, მადლობა გადაუხადა საქართველოს 

პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს ზვიად კვაჭანტირაძეს საკრებულოს სხდომაზე 

დასწრებისათვის. საკრებულოს პრიორიტეტად დაასახელა ამომრჩევლებისადმი 

სამსახური.  

საკრებულოს წევრმა ლელა ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ უმრავლესობას წინასწარ 

განსაზღვრული ჰყავს თანამდებობებზე ასარჩევი კანდიდატები და ეს ასე იქნება სანამ 

არ გაიზრდება ჩვენი პოლიტიკური და მოქალაქეობრივი შეგნება; დღეს კოალიცია 

,,ქართული ოცნების“ პარტიულ სიებში და მაჟორიტარებადაც არჩეული არიან 

ადამიანები, რომლებიც 1 ოქტომბრამდე სხვა ფლანგზე იბრძოდნენ დავით დარჩიამ, 

როგორც ,,ქართული ოცნების“ რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ უნდა აიღოს 

პასუხისმგებლობა საარჩევნო შტაბისა და შემდგომში გამგებლის საქმიანობაზე. 

წარმატებები უსურვა საკრებულოს მუშაობაში და განაცხადა, რომ აწინდელ საკითხებში 

კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს.  

საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს ხმისდამთვლელი 

კომისიის მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო ბიულეტენის ფორმა და საკრებულოს 

წევრებს გააცნეს ხმის მიცემის წესი.  

ახლადარჩეულმა საკრებულოს თავმჯდომარემ  _ დავით დარჩიამ მადლობა 

გადაუხადა საკრებულოს წევრებს მხარდაჭერისა და ნდობისათვის, ამასთან განაცხადა, 

რომ იგი იქნება ოზურგეთის თითოეული თემის წარმომადგენლის, მოქალაქის 

მხარდამჭერი და ინტერესების დამცველი.  

სხდომის თავმჯდომარეობა განაგრძო ახლადარჩეულმა საკრებულოს 

თავმჯდომარემ.  

 

6.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 

არჩევის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 31 ხმით 
 
 

არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დეპუტატ დიმიტრი კვერღელიძის 

კანდიდატურა დაასახელა თავად საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ,  



 

საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა კანდიდატის საარჩევნო 

ბიულეტენში შეტანას.  

საკრებულოს წევრმა მიხეილ გოგოტიშვილმა მიულოცა დავით დარჩიას 

საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩევა და განაცხადა, რომ საკრებულოს უფლება აქვს 

ჰყავდეს მოადგილეები და სასურველია არჩეულ იქნეს მოადგილე ოპოზიციის მხრიდან.  

უმრავლესობის წევრმა, სოფელ სილაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოჩა 

კილაძემ განაცხადა, რომ მართალია კანონმდებლობა გვაძლევს საშუალებას ავირჩიოთ 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები, მაგრამ ისედაც მწირი ბიუჯეტის 

პირობებში რამდენად იქნება გასაგები საზოგადოებისა და ამომრჩევლებისათვის, 

ამასთან, საკრებულოს იურისტის ლაშა თავაძის განცხადებით გასათვალისწინებელია 

ისიც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში უახლოეს დროში 

პარლამენტი შეიტანს ცვლილებას სადაც ჩაიწერება მხოლოდ ,,მოადგილე“.  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე არჩეულ იქნა 31 ხმით.  

მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეულმა გამგებელმა მადლობა გადაუხადა 

საკრებულოს წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას და თემების მოსახლეობას 

გამოცხადებული ნდობისათვის და წარმატებები უსურვა საკრებულოს მომავალ 

საქმიანობაში.  

საკრებულოს წევრებს გამოცხადებული ნდობისათვის მადლობა გადაუხადა 

ახლად არჩეულმა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი კვერღელიძემ.  

არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით 

დარჩიამ საკრებულოს წევრებს გააცნო დროებით სამანდანტო კომისიაში შემოსული 

განცხადებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემდეგი ფრაქციების 

დაფუძნების შესახებ: 1. ,,ქართული-ოცნება, დემოკრატიული საქართველო“ (თავმ.გოჩა 

კილაძე), 2. ,,პატრიოტთა ალიანსი“ (თავმ. ავთანდილ ხინთიბიძე), 3. ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ (თავმ. მიხეილ გოგოტიშვილი), 4. ,,ძლიერი სოფელი“ (თავმ. 

ზაზა გობრონიძე), 5. ,,კოალიცია ქართული ოცნება_თავისუფალი დემოკრატები“ (თავმ. 

კახა გობრონიძე), 6. ,,ჩვენი ოზურგეთი“ (თავმ. ალექსანდრე გოგოძე).  

საკრებულომ ცნობად მიიღო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 

ფრაქციების ჩამოყალიბების შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას 

განცხადება.  

საკრებულომ ერთხმად მხარი დაუჭირა სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებას 

(##15,16,17,18,19 საკითხის ამოღებას). 

 

7.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 

შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა ხმათა უმრავლესობით 

 

რეგლამენტის განხილვის დაწყების წინ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიით 

გასულმა საკრებულოს წევრმა პაატა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ რეგლამენტი არის 

საკრებულოს საქმიანობის მარეგულირებელი ძირითადი დოკუმენტი, ნორმატიული  

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლის მიღებაც უნდა მოხდეს კანონით 

გათვალისწინებული პროცედურული ნორმების დაცვით, რაც გულისხმობს აქტის 

პროექტის საჯაროდ გამოქვეყნებას, ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების და სხვა.   

 



 

მისი აზრით საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეები 

არჩეულ უნდა იქნენ სწორედ ასეთი წესით მიღებული რეგლამენტის დამტკიცების 

შემდეგ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონდარღვევით მიღებული ნორმატიული 

ადმინისტრაციული აქტი ჩაითვლება ბათილად და არც არჩეული კომისიების 

თავმჯდომარეები იქნებიან ლეგიტიმურნი; თუმცა საკრებულოს შეუძლია ისარგებლოს 

წინა მოწვევის საკრებულოს დებულებით.  

პ. მანჯგალაძეს მხარი დაუჭირა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების 

კავშირის ოზურგეთის წარმომადგენლობის უფროსმა ლევან ხინთიბიძემც. მისი აზრით 

ისეთი მნიშვნელოვანი ნორმატიული აქტი, როგორიცაა საკრებულოს რეგლამენტი, 

მიღებული უნდა იქნეს პროცედურულად ნორმების სრული დაცვით.  

საკრებულოს წევრმა პ. მანჯგალაძემ წამოაყენა წინადადება, რომ საკრებულოს 

განეხილა რეგლამენტის პროექტი, გამოეცხადებინა საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყება და მიეღო დაჩქარებული წესით.  

საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით მჟავანაძემ 

განაცხადა, რომ არც თვითონ და არც სხვა საკრებულოს წევრები იცნობენ რეგლამენტის 

შინაარსს და მისი ამგვარად დამტკიცება მიიჩნია უკანონოდ. საბოლოოდ საკრებულოს 

წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა რეგლამენტის მუხლობრივ განხილვა-

დამტკიცებას და მასში თანდათან, საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანას, იმ 

გარდაუვალი აუცილებლობის გამო, რომ შენარჩუნდეს საკრებულოს და გამგეობის 

საქმიანობის უწყვეტობის რეჟიმი. 

საკრებულოს სხდომის ჩატარების დღედ განისაზღვრა ყოველი თვის პირველი 

,,ოთხშაბათი“ დღე ნაცვლად ,,ორშაბათისა“. შეტანილი იქნა ცვლილება სხდომის 

დაწყების დროში, ნაცვლად დღის 1000 საათისა _ 1100 საათი. შესაბამისად გადაინაცვლა 

შესვენებებისა და სხდომის ხანგრძლივობის დრომაც.  

ცვლილებები შევიდა მუდმივმოქმედ კომისიათა სახელწოდებებშიც: 

,,სამანდანტო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიას“  დაემატა 

,,იურიდიული“, - დეპუტატ პაატა მანჯგალაძის წინადადებით; დეპუტატ მიხეილ 

გოგოტიშვილის წინადადებით სოციალურ საკითხთა კომისიას“ - დაემატა 

,,განათლების, კულტურის სპორტის და“ ; ხოლო ,,ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხთა კომისიას“ დაემატა  ,,აგრარულ საკითხთა“.  

გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით, ხმათა უმრავლესობით 

დამტკიცებული იქნა საკრებულოს რეგლამენტი.  

კამათი გამოიწვია რეგლამენტის ამოქმედების თარიღმა, საკრებულოს წევრი პ. 

მანჯგალაძის აზრით რეგლამენტი ძალაში შედის კანონით განსაზღვრული წესით 

გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნების შემდეგ; 

იურისტებმა განმარტეს, რომ ნორმატიული აქტები შეძლება ძალაში შევიდეს 

გამოქვეყნების გარეშეც, თვით საკრებულოს დამტკიცებულ სამართლებრივ აქტში 

მითითებულ ვადაში, ამ შემთხვევაში ორი აგვისტოდან.  

 

8.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38 ხმით 

 

 



 

საკრებულოს წევრმა, სოფელ სილაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოჩა კილაძემ 

მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარედ ასარჩევად დაასახელა დეპუტატ გელა 

ჩავლეშვილის კანდიდატურა, საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ ერთხმად დაუჭირა 

მხარი მის საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 38 

დეპუტატმა, მომხრე - 38;  

საკრებულოს წევრმა პაატა მანჯგალაძემ კიდევ ერთხელ განაცხადა _ 

რეგლამენტი არ არის ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული, ამდენად არჩეული კომისიის 

თავმჯდომარეები იქნებიან არალეგიტიმურნი.  

 

9.8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38 ხმით  

  

დეპუტატმა კახაბერ გობრონიძემ კომისიის თავმჯდომარედ ასარჩევად 

დაასახელა დეპუტატ ტარიელ აროშიძის კანდიდატურა; საკრებულოს წევრთა 

უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა ტ. აროშიძის საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას. არჩეულ 

იქნა 38-ხმით.  

 

10.9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 

შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38 ხმით  

 

სოფელ სილაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოჩა კილაძემ კომისიის 

თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად დაასახელა დაბა ნასაკირალის მაჟორიტარი 

დეპუტატის შოთა ართმელაძის კანდიდატურა, მის საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას 

საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ  დაუჭირა მხარი. 

არჩეულ იქნა 38 ხმით.  

 

11.10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის და სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით  

 

 

 



 

სოფელ ლიხაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობაზე ასარჩევ კადიდატად დაასახელა დეპუტატი ლელა საჯაია , მის 

საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი.  

არჩეულ იქნა 37 ხმით.  

 

12.11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ  საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 

შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 ხმით  

 

სოფელ სილაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოჩა კილაძემ კომისიის 

თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად დაასახელა სოფ ბახვის მაჟორიტარი 

დეპუტატის ეროდი გორდელაძის კანდიდატურა, რომლის საარჩევნო ბიულეტენში 

შეტანას საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ ერთხმად დაუჭირა მხარი. ეროდი 

გორდელაძემ საკითხის განხილვის დაწყებამდე აცილება მისცა საკუთარ თავს 

დროებითი ხმისდამთვლელი კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე და 

თავმჯდომარედ კომისიის წევრი ნუგზარ კალანდარიშვილის კანდიდატურა 

დაასახელა. 

მიღებულ იქნა 37 ხმით.  

 

13.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 

შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

დაგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა ხმათა უმრავლესობით 

 

14.12. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა ხმათა უმრავლესობით 

 

საკითხის განხილვისას საკრებულოს სოფელ მაკვანეთის მაჟორიტარმა 

დეპუტატმა ნიგზარ კალანდარიშვილმა განაცხადა, რომ საოფლებსა და თემებში 

დებულებითა და საშტატო ნუსხით გათვალიწინებულიგამგებლის თითო 

წარმომადგენლის დანიშვნა გაუმართლებელია, აუცილებელია რამოდენიმე მუშაკი.  

მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ განაცხადა, რომ 

საკრებულოსთან ერთად მოიფიქრებს მდგომარეობიდან გამოსვლის ღონისძიებებს, ეს 

არა მარტო ოზურგეთის, საქართველოს ყველა თემების მუნიციპალიტეტების 

პრობლემაა; დიდი სოფლებისა და თემებისათვის მართლაც საჭიროა რამდენიმე მუშაკი.  

 



 

 

15.13. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის  

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ; 

მომხს.: დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა ხმათა უმრავლესობით 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ კიდევ ერთხელ მიულოცა კოლეგებს 

პირველი სხდომის ჩატარება და წარმატება უსურვა შემდგომ საქმიანობაში.  

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

                 
 

                    საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დ. დარჩია  


