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ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის-	საკრებულოს
განათლების,	კულტურის,	სპორტის,	ახალგაზრდულ	საქმეთა,	ჯანმრთელობის
დაცვისა	და	სოციალურ	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარის	ლელა	საჯაიას

ა	ნ	გ	ა	რ	ი	შ	ი

2020	წლის	იანვრიდან	2020	წლის	31	დეკემბრამდე	განხორციელებული
საქმიანობის	შესახებ

საანგარიშო	 პერიოდში	 ვხელმძღვანელობდი	 საქართველოს	 კანონით
,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 შესახებ	 და	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	რეგლამენტითა	და	სხვა	შესაბამისი	ნორმატიული	აქტებით.

მიმაჩნია,	 რომ	 ვარ	 აქტიური	 .	 კანონმდებლობით	 მინიჭებული
უფლებამოსილების	 ფარგლებში	 ვმონაწილეობ	 საკრებულოს	 მუშაობაში,	 რომელიც
არაერთ	 ნოვაციას	 ნერგავს	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 განხორციელების
მეტად	საპასუხისმგებლო	საქმეში.

განსაკუთრებული	 აღნიშვნის	 ღირსია	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 მუდმივი	 მზაობა	 მოქალაქეთა	 ჩართულობის,	 ინფორმირების,
კონსულტაციების	 და	 აქტიური	 მონაწილეობის	 მიმართულებით.	 ყოველივე
ზემოთქმული	 ჩემი,	 როგორც	 საკრებულოს	 წევრის	 მუშაობას	 უფრო	 საინტერესოს
ხდის.

ჩემთვის	 უდიდესი	 პასუხისმგებლობაა	 ვიყო	 საკრებულოს	 განათლების,
კულტურის,	 სპორტის,	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა,	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და
სოციალურ	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე.

აღნიშნული	 კომისია	 წარმოადგენს	 საკრებულოს	 მუდმივმოქმედ	 ორგანოს,
რომელიც	 უზრუნველყოფს	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 შესახებ“
საქართველოს	 ორგანული	 კანონით,	 საკრებულოს	 დებულებით	 და	 კომისიის
დებულებით	განსაზღვრულ	უფლებამოსილებათა	განხორციელებას.

კომისია	 შექმნილია	 დებულებით	 დადგენილი	 საკითხების	 საკრებულოში
წინასწარი	 მომზადების,	 გადაწყვეტილებათა	 შესრულებისათვის	 ხელის	 შეწყობის,
ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 აღმასრულებელი	 ორგანოს	 ,	 გამგეობის
სტრუქტურული	 ერთეულების,	 აგრეთვე	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული
იურიდიული	პირების	კონტროლის	მიზნით.
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კომისიის	შემადგენლობა	განსაზღვრულია	16	წევრით.

კომისია	 მუშაობს	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განათლების,
კულტურის,	 სპორტის,	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა,	 ჯანდაცვისა	 და	 სოციალურ
საკითხთა	კომისიის	სამოქმედო	გეგმით.

საკრებულოს	 კომისიამ	 შეიმუშავა	 და	 საკრებულოს	 ბიუროს	 წარუდგინა	 2020
წლის	სამუშაო	გეგმა,	რომლის	მიხედვითაც	განვსაზღვრეთ	კომისიის	სამოქმედო	არე
და	ძირითადი	მიმართულებები:

•	კომისიის	სხდომის	მომზადება	და	ჩატარება;
•	 კომისიის	 ანგარიშის	 მომზადება	 და	 წარდგენა	 ბიუროსა	 და	 საკრებულოს

სხდომებზე;
•	მოქალაქეთა	პერიოდული	მიღება;
•	მოქალაქეთა	ჯგუფებთან	შეხვედრები	;
•	მოქალაქეთა	ჩართვა	კომისიის	სხდომის	მუშაობაში;
•	კომისიაში	შემოსული	წერილების,	განცხადებებისა	და	პროექტების	განხილვა;
•	 მოსახლეობის	 ინტერესების	 შესწავლა	 კომისიის	 უფლებამოსილების	 სფეროს

მიკუთვნებულ	საკითხებზე;
•	 პარტნიორული,	 სისტემატური	 კავშირის	 ჩამოყალიბება	 ოზურგეთის

მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტის,
ახალგაზრდულ	საქმეთა,	ჯანმრთელობისა	და	სოციალურ	საკითხთა	კომისიასა
და	 მუნიციპალიტეტის	 გამგეობის	 შესაბამის	 სამსახურებსა	 და	 ა(ა)	 იპ-ებს
შორის;

•	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტის,
ახალგაზრდულ	საქმეთა,	ჯანმრთელობისა	და	სოციალურ	სფეროში	არსებული
პრობლემების	გამოვლენა	და	მათი	სისტემიზაცია;

•	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტის,
ახალგაზრდულ	საქმეთა,	ჯანმრთელობისა	და	სოციალურ	სფეროში	არსებული
პრობლემების	 ურთიერთკავშირის	 დადგენა	 და	 ძირითადი	 ,	 პრიორიტეტული
საკითხების	განსაზღვრა;

•	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში	 განათლების,	 კულტურის,	 სპორტის,
ახალგაზრდულ	 საქმეთა,	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალურ	 სფეროში
პრიორიტეტული	პრობლემების	გადაწყვეტის	ალტერნატიული	გზების	შეფასება
და	ოპტიმალური	ვარიანტის	შერჩევა;

კომისიის	 სხდომები	 ტარდება	 რეგულარულად	 და	 ორგანიზებულად.	 განხილული
საკითხები	 პასუხობს	 დებულების	 მოთხოვნებს.	 სხდომებზე	 მიღებული
გადაწყვეტილებები	 წარედგინა	 საკრებულოს	 ბიუროს.	 აქედან	 რამდენიმე	 საკითხი
განხილულ	 იქნა	 საკრებულოში,	 რომელმაც	 ასახვა	 ჰპოვა	 შესაბამის
დადგენილებებში;

კომისიამ	გეგმის	შესაბამისად	განიხილა:

1.	 შეისწავლა	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	და	მიღების	არსებული	წესი.

2.	 შეიმუშავა	 და	 საკრებულოს	 ბიუროს	 დასამტკიცებლად	 წარუდგინა	 ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განათლების,	კულტურის,	სპორტის,	ახალგაზრდულ
საქმეთა,	ჯანდაცვისა	და	სოციალურ	საკითხთა	კომისიის	კომისიის	გეგმა.

3.	განიხილა	ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	გამგეობის	შრომის,	ჯანმრთელობისა	და
სოციალური	დაცვის,	ლტოლვილთა	და	იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა
სამსახურის	უფროსის	ანგარიში	2020	წელს	გაწეული	მუშაობის	შესახებ.



4.	 ა(ა)	 იპ	 ,,	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 სკოლამდელი	 აღზრდის	 ცენტრის
წარმომადგენლებთან	 ერთად	 განიხილა	 მუნიციპალიტეტის	 საბავშვო	 ბაღების
მდგომარეობა.

5.	 შეისწავლა	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში	 არსებული	 ბაღების	 დემოგრაფიული
მონაცემები.

6.	 Covid-19-	 ის	 გავრცელების	 პირობებში	 დაგეგმა	 და	 მონაწილეობის	 ორგანიზება
უზრუნველყო	 მუნიციპალიტეტის	 საბავშვო	 ბაღებში	 ა(ა)ი.პ	 ,,ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	სკოლამდელი	აღზრდის	ცენტრი“ს	წარმომადგენლებთან	ერთად.

7.	მოისმინა	ა(ა)ი.პ	,,ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	სკოლამდელი	აღზრდის	ცენტრი“-ს
დირექტორის	მ.	ჭყონიას	ანგარიში;

8.	 სკოლამდელი	 განათლების	 განვითარების	 ხელშეწყობის	 უწყვეტობის	 მიზნით
ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტში	არსებულ	ბაღებში	ჩაატარა	მოკვლევა.

9.	 განიხილა	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 გამგეობის	 კულტურული	 ღონისძიებების
პროგრამა.

10.	განიხილა	ა(ა)ი.პ.	ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	დაბა	ურეკის	კულტურის	ცენტრის
სტრატეგიული	გეგმით	გათვალისწინებული	სამუშაო	გეგმა.

11.	 მოისმინა	 მერიის	 შრომის,	 საზოგადოებრივი	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალური
დაცვის	 სამსახურის	 უფროსის	 ანგარიში	 სამსახურის	 მიერ	 გაწეული	 მუშაობის
შესახებ.

12.	 სპორტისა	 და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 განყოფილების	 თანამშრომლებთან	 ერთად
შეისწავლა	ახალგაზრდულ	საქმიანობებში	დაგეგმილი	ღონისძიებები.

13.	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამის	 სამსახურებთან	 ერთად	 განახორციელა
სასურსათო	 კალათების	 გადაცემა	 სოციალურად	 დაუცველ	 ოჯახებზე,
ლტოლვილებზე,	 მრავალშვილიან	ოჯახებზე,	 შეზღუდული	შესაძლებლობების	მქონე
პირებზე	;

14.	კომისია	სისტემატურად	უზრუნველყოფდა	შემოსული	წერილების,	განცხადებების	და
პროექტების	განხილვას.

ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 მუდმივმოქმედ	 კომისიებთან	 და
ფრაქციებთან	 ერთად	 განვიხილეთ	 ,,ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის
ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 დადგენილების	 პროექტი.	 ვფიქრობ	 ,	 ქალაქის
ბიუჯეტის	 სწორად	 დაგეგვმაში	 მოსხლეობის	 ინტერესების	 გათვალისწინება
უპირობოდ	 მნიშვნელოვანია	 ,	 სწორედ	 ამიტომ	 ჩემს	 კოლეგებთან	 ერთად	 აქტიურ
რეჟიმში	 გავდიოდით	 კონკრეტულ	 მისამართზე	 და	 ვხვდებოდით	 ადგილობრივ
მოსახლეობას	 ,	 ვისმენდით	 და	 ვინიშნავდით	 მათ	 პრობლებს	 ,	 საკითხები
პრიორიტეტების	მიხედვით	შევარჩიეთ	ადგილობრივ	მერიასთან	ერთად	და	ქალაქის
2020	წლის	ბიუჯეტში	გავითვლისწინეთ.	ეს	პერიოდი	ყველაზე	აქტიური	პერიოდი	იყო
კომისიის	მუშაობის	მანძილზე.	არც	ერთი	საკითხი,	რომლის	განხილვა	საკრებულოს
განათლების,	 კულტურის	 სპორტის,	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა,	 ჯანდაცვისა	 და
სოციალურ	 საკითხთა	 კომისიას	 ეხებოდა	 არ	 დაგვიტოვებია	 ყურადღების	 გარეშე.
ჩვენ	მოვიწვიეთ	ყველა	სამსახურის	ხელმძღვანელი	და	აქტიური	თანამშრომლობის
ფორმატში	 განვიხილეთ	 ყველა	 ის	 პროექტი,	 რომლის	 განხორციელებასაც	 ის
მუნიციპალიტეტის	 თანხებით	 გეგმავდა.	 ვფიქრობთ,	 ჩვენმა	 კომუნიკაციამ
სასურველი	შედეგი	გამოიღო	და	ბიუჯეტში	მაქსიმალურადაა	წარმოდგენილი	ყველა



ის	 საშუალება,	 რაც	 მუნიციპალიტეტს	 ამ	 ეტაპზე	 გააჩნია.	 პროექტის	 განხილვისას
მომზადებული	 განმარტებები	 დასკვნის	 სახით	 წარედგინა	 საკრებულოს,	 რომელიც
შემდეგ	აისახა	ბიუჯეტის	პროექტის	საბოლოო	ვარიანტში.

მოსახლეობის	ჯანმრთელობის	დაცვის	 ხელშეწყობა	და	 მათი	 სოციალური	დაცვა
წარმოადგენს	 მუნიციპალიტეტის	 ერთ-ერთ	 პრიორიტეტს.	 თვითმმართველობა
არსებული	რესურსებისა	და	კომპეტენციების	ფარგლებში	განაგრძობს	სოციალურად
დაუცველი	 მოსახლეობის	 სხვადასხვა	 დახმარებებითა	 და	 შეღავათებით
უზრუნველყოფას.	 ერთიანი	 სახელმწიფო	 პოლიტიკის	 ფარგლებში	 გრძელდება
საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის	 მიზნით,	 ადგილობრივ	 დონეზე,	 სხვადასხვა
ღონისძიებების	 განხორციელება,	 რაც	 უზრუნველყოფს	 არა	 მხოლოდ
მუნიციპალიტეტის,	 არამედ	 მთელი	 ქვეყნის	 მოსახლეობის	 ჯანმრთელობის	 დაცვას
სხვადასხვა	 გადამდები	 და	 ინფექციური	 დაავადებებისაგან.	 2020	 წლის
განმავლობაში	 მოსახლეობის	 სოციალური	 დაცვის	 მიმართულებით	 ჩვენ	 შევძელით
ისეთი	 პროგრამების	 განხორციელება,	 რომლებმაც	 მაქსიმალურად	 შესაძლებელი
გახადა	 სოციალურად	 დაუცველი	 ფენის	 ხელმისაწვდომობა	 ჯანდაცვის	 სხვადასხვა
პროგრამებსა	და	მომსახურების	სერვისებზე.

კომისიაში	 შესაბამისი	 სფეროს	 სამსახურებიდან	 სისტემატურად	 შემოდიოდა
ინიციატივები,	 წინადადებები,	 პროექტები	 .	 ასევე	 განხორციელებული	 სამუშაოს
შესახებ	 ანგარიშები.	 მინდა	 ხაზგასმით	 აღვნიშნო	 მერიის	 კულტურის,	 განათლების,
სპორტის,	 ტურიზმის,	 ძეგლთა	 დაცვის,	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა,	 ასევე	 მერიის
შრომის,	ჯანმრთელობისა	და	 სოციალური	დაცვის	სამსახურების,	 მათი	უფროსების
და	სპეციალისტების	მჭიდრო	თანამშრომლობა	კომისიასთან.

პანდემიის	 გავრცელების	 პირობებში	 განსაკუთრებულად	 აქტიურად
ვთანამშრომლობდით	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის
ცენტრთან.	 საზოგადოებრივი	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 სფეროში	 თვითმმართველ
ერთეულზე	 დელეგირებული	 უფლებამოსილებები	 განსაზღვრულია	 კანონით
,,საზოგადოებრივი	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 შესახებ“.	 მათგან	 განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია	 უფლებამოსილება	 საზოგადოებრივი	 მნიშვნელობის
დაწესებულებებში	 ,	 მათ	 შორის	 საგანმანათლებლო	 ,	 სააღმზრდელო	 და
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო	 დაწესებულებებში	 სანიტარული	 და	 ჰიგიენური
ნორმების	 დაცვის	 ზედამხედველობის	 შესახებ.	 ამ	 უფლებამოსილებიდან
გამომდინარე,	 ვეცნობოდით	 მათ	 სამუშაო	 გეგმებს,	 ვისმენდით	 ანგარიშებს,
ვმსჯელობდით	 ამ	 სფეროში	 არსებულ	 პრობლემებზე	 და	 ვარჩევდით	 პრობლემის
მოგვარების	 ალტერნატიულ	 გზებს.	 მოხარული	 ვარ	 რომ	 ჩვენმა	 კომისიამ	 და
მთლიანად	 საკრებულომ	 და	 მერიამ	 შეძლო	 ამ	 სამსახურისათვის	 მხარდაჭერა	 და
შესაძლებლობის	ფარგლებში	სამუშაო	პირობების	გაუმჯობესება.

ჩვენი	 კომისიის	 უფლებამოსილების	 ფარგლებში	 აქტიურად	 ჩავერთეთ
ახალგაზრდული	პროგრამების	განხორციელების	საკითხებში.

მოგეხსენებათ,	 საქართველოს	 მთავრობის	 სსიპ	 ,,ახალგაზრდობის	 სააგენტო“,
სამწლიანი	რეფორმის	ფარგლებში,	ახორციელებს	-	„მუნიციპალური	ახალგაზრდული
პოლიტიკის	 განვითარების	 ხელშეწყობის“	 ქვეპროგრამას,	 რომელიც	 11	 საპილოტე
მუნიციპალიტეტში	 მხარს	 უჭერს	 მუნიციპალური	 ახალგაზრდული	 მუშაკების
გადამზადებას	 და	 მუნიციპალური	 ახალგაზრდული	 პოლიტიკის	 დოკუმენტისა	 და
სამოქმედო	გეგმების	შექმნას.	 აღნიშნულ	თემაზე	ვმონაწილეობდით	 მოსამზადებელ
სამუშაოებში.	 მისასალმებელია,	რომ	 აღნიშნული	პროექტის	ფარგლებში	თითოეულ
მუნიციპალიტეტთან	 გაფორმდა	 ურთიერთთანამშრომლობის	 მემორანდუმი,
რომელშიც	გაწერილია	მხარეთა	უფლება-მოვალეობები.	ამ	ეტაპზე	-	„მუნიციპალური
ახალგაზრდული	 პოლიტიკის	 განვითარების	 ხელშეწყობის“	 ქვეპროგრამის



ფარგლებში,	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში	 დასრულდა	 ,,ახალგაზრდების
საჭიროებების	კვლევა“,	გაიმართა	სამუშაო	შეხვედრები	ადგილობრივ	ახალგაზრდულ
არასამთავრობო	 ორგანიზაციებთან	 და	 სხვა	 დაინტერესებულ	 პირებთან,	 სადაც
კვლევის	 შედეგებზე	დაყრდნობით,	 განისაზღვრა	 სტრატეგიული	 პრიორიტეტები	 და
ახალგაზრდული	პოლიტიკის	სხვა	მნიშვნელოვანი	საკითხები.

პროგრამაში	 ჩართულ	 ყველა	 მუნიციპალიტეტში,	 უახლოეს	 ხანებში	 მზად
იქნება	 პოლიტიკის	 დოკუმენტის	 საბოლოო	 ვერსია,	 რომელიც	 დასამტკიცებლად
წარედგინება	 თვითმმართველობის	 საკრებულოს	 .	 ჩვენ	 ვცხადებთ	 სრულ	 მზაობას
წარმოდგენილი	დოკუმენტის	განხილვისათვის	მისი	შემდგომი	დამტკიცების	მიზნით.

სასიხარულოა,	 რომ	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიამ	 კველევებზე
დაყრდნობით,	 რაც	 ერთ-ერთ	 პრიორიტეტად	 გამოიკვეთა	 ახალგაზრდების	 მიერ
დასახელებულ	 პრობლემებში,	 გამოყო	 ახალგაზრდული	 სივრცე	 (	 ლოკაცია-
სოფ.ოზურგეთი	 -	 ა(ა)იპი	 კულტურისა	 და	 მოსწავლე	 ახალგაზრდობის	 ცენტრი	 )
რომელიც	 ხელმისაწვდომი	 იქნება	 მუნიციპალიტეტში	 მცხოვრები	 ყველა
ახალგაზრდისთვის,	 რათა	 დაგეგმონ	 და	 განახორციელონ	 მათ	 მიერ	 ინიცირებული
პროექტები.

,,ახალგაზრდობის	 სააგენტოს“	 2020	 წლის	 ბიუჯეტის	 ასიგნებათა	 ფარგლებში,
გამოყოფილი	 ჰქონდა	 გარკვეული	 ბიუჯეტი	 მუნიციპალიტეტებში	 ახალგაზრდული
სივრცეების	 მოწყობისა	 და	 აღჭურვის	 უზრუნველსაყოფად.	 უახლოეს	 პერიოდში
დაგეგმილია	სააგენტოს	 წარმომადგენლების	 ვიზიტი	ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში
და	შეძენილი	ინვენტარის	გადაცემა.

კომისია	 აქტიურ	 რეჟიმში	 გააგრძელებს	 თანამშრომლობას	 ახალგაზრდული
იდეების	 დაფინანსების	 საკითხებზე	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შესაბამის
სამსახურებთან.	 მოგეხსენებათ	 ვარ	 იმ	 სამუშაო	 ჯგუფის	 წევრი,	 რომელიც
ახალგაზრდული	 იდეების	 შესარჩევ	 საკითხებზე	 მუშაობს.	 მიუხედავად
სირთულეებისა	 ჩვენ	 აქტიურად	 გავაგრძელებთ	 ამ	 იდეების	 მხარდაჭერას	 და
განხორციელებას.

საკრებულოში	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 პროექტის	 განხილვისას	 წარმოვადგინეთ
ინიციატივები	 შშმ	 პირებისათვის	 ადაპტირებული	 გარემოს	 შექმნისათვის,	 რაც
ითვალისწინებს	 ადმინისტრაციულ	 შენობაში	 ლიფტის	 მოწყობას.	 ასევე	 ინიციატივა
ქალაქში	 საზოგადოებრივი	 სველი	 წერტილების	 მოსაწყობად.	 მესამე	 საკითხი
ეხებოდა	 ფსიქიური	 პრობლემების	 მქონე	 ბენეფიციარების	 ოჯახის	 წევრების	 ,
კონკრეტულად	მეურვეების	ფსიქო-სოციალურ	მხარდაჭერას.	სამწუხაროდ,	არსებულ
ბიუჯეტში	 ვერ	 გამოიძებნა	 სახსრები	 ამ	 მნიშვნელოვანი	 პროექტებისათვის,	 მაგრამ
ვიმედოვნებ,	ოდესმე,	პოსტპანდემიურ	პერიოდში	შესაძლებელი	იქნება	ამ	საკითხის
მოგვარება.

მინდა	 აღვნიშნო,	 რომ	 კალენდარული	 გეგმით	 გათვალისწინებული	 თითქმის
ყველა	 ღონისძიება	 ჩატარდა	 .	 პირადად,	 როგორც	 კომისიის	 თავმჯდომარემ
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სამსახურებთან	 ერთად	 მონაწილეობა	 მივიღე	 მათ
დაგეგმვასა	 და	 ორგანიზებაში.	 ვესწრებოდი	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
მოწყობილ	კულტურულ	,	სოციალურ,	მასობრივ,	საგანმანათლებლო	და	სანახაობრივ
ღონისძიებებს.

ვმონაწილეობდი	 არაერთ	 ტრენინგსა	 და	 სემინარში,	 რომელმაც	 გარკვეული
უნარები	 შემძინა	 და	 თეორიული	 და	 პრაქტიკული	 ცოდნა	 გამიღრმავა.	 ტრენინგ	 -
სემინარებმა	 ცოდნის	 გაფართოების	 გარდა,	 ძალიან	 ბევრ	 კომპეტენტურ	 ადამიანს
დამაკავშირა,	 ესენი	 არიან	 კოლეგები	 მუნიციპალიტეტიდან.	 მათთან



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

თანამშრომლობა	გამოცდილების	გაზიარების	საუკეთესო	საშუალებაა.

აქტიურ	 კომუნიკაციას	 ვინაჩუნებთ	 შარასამთავრობო	 ორგანიზაციებთან,
რომლებსაც	აქვთ	განსხვავებული	ხედვები,	დამოკიდებულებები,	მიდგომები	მთელი
რიგი	 საკითხების	 მიმართ.	 ჩვენთვის	 საყურადღებოა	 მათი	 წინადადებები,
რეკომენდაციები,	 რომელსაც	 დიდი	 ყურადღებით	 ვეცნობით	 და	 უმრავლეს
შემთხვევაში	 ვითვალისწინებთ	 კიდეც.	 მისასალმებელია	 მოსახლეობის,
არასამთავრობო	 ორგანიზაციებისა	 და	 მასმედიის	 საშუალებების	 აქტიურობა.
მიმაჩნია,	 რომ	 ასე	 უფრო	 მეტადაა	 შესაძლებელი	 ობიექტური	 და	 სამართლიანი
გადაწყვეტილების	 მიღება.	 ამგვარი	 მიდგომით	 ჩვენმა	 კომისიამ	 შეინარჩუნა
მასობრივი	 კომუნიკაცია	 საზოგადოებასთან.	 ჩვენს	 მიერ	 განხორციელებული
ღონისძიებების	 შესახებ	 სისტემატურად	 ქვეყნდებოდა	 მუნიციპალიტეტის	 ვებ-
გვერდზე	 ინფორმაციები,	 რომლითაც	 დაინტერესებულ	 პირებს	 საშუალება
ეძლეოდათ	 ჩართულიყვნენ	 კომისიის	 საქმიანობაში	 ან	 თვალი	 ედევნებინათ	 ჩვენს
კომპეტენციას	დაქვემდებარებული	საკითხების	განხილვისათვის.

ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განათლების	 ,	 კულტურის,
სპორტის,	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა,	 ჯანდაცვისა	 და	 სოციალურ	 საკითხთა	 კომისია
მაღალი	 პასუხისმგებლობით,	 აქტიურობით,	 გულისხმიერებითა	 და	 ეფექტური
მიდგომებით	განახორციელებს	დაკისრებული	ვალდებულებების	შესრულებას.

ლელა	საჯაია

განათლების,	კულტურის,	სპორტის,	ახალგაზრდულ
საქმეთა,	ჯანმრთელობისა	და	სოციალურ	საკითხთა
კომისია-კომისიის	თავჯდომარე
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