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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2020 წელი, 25 ივნისი

ქ. ოზურგეთი

11.00 საათი -12.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: გ. ღურჯუმელიძე - საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე, მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: ლ. ბიგვავა, ლ. საჯაია, გ. ჩაგანავა, გ. 
კილაძე;   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ტ. აროშიძე,  ლ. მგელაძე, ბ. დოლიძე,  
გ. ჩავლეშვილი,  დ. ჭაკნელიძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ვასაძე, ხ. 
ცერცვაძე, ვ. ჩიგოგიძე, ნ. ორაგველიძე, დ. მდინარაძე, ვ. 
ბერიძე, პ. კიღურაძე,  გ. ჩავლეშვილი, მ. ზოიძე,   ვ. 
ნიჟარაძე ბ. თოიძე, ალ. ღლონტი, ვლ. ჩავლეშვილი, ჯ. 
თავართქილაძე,   თ. ტუღუში,   თ. ბურჭულაძე, ლ. 
სიჭინავა, დ. მჟავანაძე.

მუნიციპალიტეტის  მერიისა და საკრებულოს აპარატის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, მასმედიის წარმომადგენლები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია  მიესალმა საკრებულოს წევრებს, 
განაცხადა, რომ სხდომა მოწვეული იქნა მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინიციატივით, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე - 46 წევრიდან რეგისტრაცია 
გაიარა 30-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. 

საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს 30-ხმით.  

დღის წესრიგი

21. „საკონკურსო პროექტის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ტურისტული 
მომსახურების განვითარება და ადგილობრივი ბიზნესის წახალისება 



ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების გზით“ მოწონების თაობაზე“-ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალ. მამეშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 30 -ხმით

საკრებულოს წევრმა ნ. ორაგველიძემ თანამომხსენებელს დაუსვა 
შეკითხვები: პროექტის შესრულების ვადად განსაზღვრულია 1-წელი, ხილის 
გადამუშავების ხაზის ამუშავებას დიდი დრო სჭირდება, მოესწრება? ამ პროექტის 
განსახორციელებლად რატომ მანდამაინც ბახვი შეირჩა? არ შეიძლებოდა ორი 
პროექტის წარდგენა? - რაზეც გაიცა შესაბამისი პასუხები.

საკრებულოს მუდმივმომქმედი კომისიის თავმჯდომარემ ლ. საჯაიამ 
განაცხადა, რომ მისასალმებელია მუნიციპალიტეტში ამგვარი პროექტების 
განხორციელება.

საკრებულოს წვრმა ვ. ჩიგოგიძემ დასვა შეკითხვა-იგეგმება თუ არა ბახვის 
მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაცია?

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე ლ. მგელაძე დაინტერესდა 
შემოქმედის ეთნოგრაფიული კუთხის მომავალით. შეკითხვებს უპასუხა 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ. ღურჯუმელიძემ - ბახვში სკოლის 
იუბილესთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიება პანდემიის გამო გადაიდო, 
მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაციის პროექტი მუშავდება. საკონკურსო პროექტი 
მანაც მოიწონა და აღნიშნა, რაც მეტი ასეთი პროექტი განხორციელდება მით 
უკეთესი იქნება მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის 
ამაღლებისათვის.

სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ გაიზიარა პროექტზე კოლეგების 
მოსაზრება და თავის მხრივ დაამატა, რომ ისინი ხელს შეუწყობენ ადგილობრივი 
ბიზნესის განვითარებას.

საკრებულოს წევრებმა ერთხმად მოიწონეს საკონკურსო პროექტი.
საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

            სხდომის დასრულების შემდეგ სოფელ შრომაში არსებული უნიკალური 
კულტურის სახლისა და ხალხთა შორის მეგობრობის მუზეუმის სავალალო 
მდგომარეობაზე განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა ვ. ჩიგოგიძემ.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


