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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომის
ოქმი	N12

ქ.	ლანჩხუთი
10.	08.	2021	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	ბესიკ	ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილე
ვლადიმერ	ნანაძე,	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე
ვერიკო	 კვირკველია,	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და
ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი	 გვარჯალაძე,	 საკრებულოს
საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 მახათაძე,	 ფრაქცია
„ქართული	ოცნება-მრეწველების“	თავმჯდომარე	სპარტაკ	კვაჭაძე,	საკრებულოს	ფრაქცია
,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ბესიკ	 კუპრაძე,
საკრებულოს	 წევრები	 (სარეგისტრაციო	ფურცელი	თან	 ერთვის),	 საკრებულოს	აპარატის
პირველი	 რანგის	 პირველადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის	 ხელმძღვანელი	 (აპარატის
უფროსი)	 ნინო	 ძიძიგური,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 თანაშემწის
მოვალეობის	 შემსრულებელი	 გურამ	 ბოლქვაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის
პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტის	 მოვალეობის	 შემსრულებელი	 თამარ
ფირცხალაიშვილი,	საკრებულოს	აპარატის	მესამე	რანგის	პირველი	კატეგორიის	უფროსი
სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 რუსუდან	 გვარჯალაძე,
საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტის
მოვალეობის	შემსრულებელი	ცირა	ბზეკალავა.

მოწვეული	სტუმრები:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერის	პირველი	მოადგილე	ბიძინა
იმნაიშვილი,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	უფროსი	გიორგი	ნაჭყებია.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგი.

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 საარჩევნო	 სააგიტაციო	 მასალების
განთავსების	 რეგულირების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	დამტკიცების	თაობაზე.

/მომხსენებელი	გიორგი	ნაჭყებია/

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
საარჩევნო	 სააგიტაციო	 მასალების	 განთავსების	 რეგულირების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა
გიორგი	ნაჭყებიამ.	მან	აღნიშნა,	რომ	საქართველოს	ორგანული	კანონის	 „საქართველოს
საარჩევნო	 კოდექსი“-ს	 46-ე	 მუხლის	 შესაბამისად,	 მუნიციპალიტეტის	 ორგანოები
ვალდებული	 არიან	 განსაზღვრონ	 იმ	 შენობა-ნაგებობების	 ჩამონათვალი,	 რომლებზედაც



სააგიტაციო	მასალის	განთავსება	აკრძალულია	და	განსაზღვრონ	ადგილები	ან/და	დადგან
სტენდები	სააგიტაციო	მასალის	გასაკრავად	და	გამოსაფენად.	შესაბამისი	ინფორმაცია	კი
გამოქვეყნებული	 უნდა	 იქნეს	 არჩევნების	 დანიშვნიდან	 არაუგვიანეს	 10	 დღისა.
ხსენებული	 46-ე	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტით	 განსაზღვრულია	 ის	 ობიექტები,	 რომლებზეც
სააგიტაციო	 მასალის	 განთავსება	 აკრძალულია.	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების
მართვის	სამსახურის	მიერ	განისაზღვრა	ის	ობიექტები,	რომლებზეც	სააგიტაციო	მასალის
გაკვრაა	შესაძლებელი.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	საარჩევნო	პლაკატების	გასაკრავი
და	გამოსაფენი	ადგილები.	N

1.	ქ.	ლანჩხუთი,	ჟორდანიას	ქ.	(თეატრიდან,	კაფე	„თავადურამდე“)	სკვერი	27.06.56.014

2.	 ქ.	 ლანჩხუთი,	 ჟორდანიას	 ქ.	 (ჟორდანიას	 და	 კვირკველიას	 ქ.	 კვეთა	 )	 სკვერი
27.06.51.029

3.	 ქ.	 ლანჩხუთი,	 ჟორდანიას	 ქ.	 (სუპერმარკეტებ	 „ნიკასა“	 და	 „მარგის“	 წინ)	 სკვერი
27.06.51.010

4.	 ქ.	 ლანჩხუთი,	 ჟორდანიას	 ქ.	 (ჟორდანიას	 და	 კვირკველიას	 ქ.	 კვეთა	 )	 სკვერი
27.06.51.282

5.	ქ.	ლანჩხუთი,	ჟორდანიას	ქ.	(ცენტრალური	სკვერი)	სკვერი	27.06.56.191

6.	ქ.	ლანჩხუთი,	ჟორდანიას	ქ.	(გამგეობის	წინ	მდებარე	სკვერი)	სკვერი	27.06.52.008

7.	 ქ.	 ლანჩხუთი,	 ჟორდანიას	 ქ.	 (ყოფილი	 „უნივერმაღის“	 მიმდებარედ)	 სკვერი
27.06.51.006

8.	გვიმბალაური	(ბენზინგასამართ	სადგურ	„სოკარის“	მიმდებარედ)	სკვერი	27.08.47.006

9.	შუხუთი	(ყოფილი	კულტურის	სახლის	მიმდებარედ)	სკვერი	27.05.46.023

10.	ჩიბათი	(საჯარო	სკოლის	პირდაპირ)	სკვერი	27.09.50.011

11.	მამათის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

12.	აცანის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

13.	აკეთის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

14.	ნიგოითის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

15.	შუხუთის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

16.	მაჩხვარეთის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

17.	გვიმბალაურის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

18.	ჩიბათის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელი

19.	ლესის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

20.	ჯურუყვეთის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

21.	ნინოშვილის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

22.	ჩოჩხათის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

23.	ნიგვზიანის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

24.	სუფსის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

25.	ღრმაღელის	ადმინისტრაციული	ერთეული	მოსაცდელები

26.	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	მუნიციპალურ	საკუთრებაში	არსებული
ელექტრო	ბოძები.

მერიის	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	სამსახურის	უფროსმა	გიორგი	ნაჭყებიამ	ასევე
აღნიშნა,	რომ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	 ობიექტების	 გარდა
საარჩევნო	 სააგიტაციო	 მასალები	 შეიძლება	 გამოიფინოს	 სხვა	 ობიექტებზე	 მათი
მესაკუთრეების	ან	მფლობელების	თანხმობის	შემთხვევაში.

საარჩევნო	 სააგიტაციო	 მასალების	 განთავსება/გაკვრა	 აკრძალულია	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 მდებარე:	 ბაგა	 ბაღების	 შენობა-ნაგებობებზე,	 საკულტო
ნაგებობებზე,	 კულტურული	 მემკვიდრეობის	 შენობა-ნაგებობებზე,	 სახელმწიფო
ხელისუფლებისა	და	ადგილობრივი	თვითმმართველობის	ორგანოს	შენობების	ინტერიერსა
და	ექსტერიერში,	ა(ა)იპ-ების	შენობა-ნაგებობებზე,	საგზაო	ნიშნებზე.

საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 ვერიკო
კვირკველიამ	 აღნიშნა,	 რომ	 განკარგულებას	 დაემატება	 მე-3	 და	 მე-4	 პუნქტები	 შემდეგი
შინაარსით.	კერძოდ;

პუნქტი	3.

ამ	 განკარგულების	 1-ლი	 მუხლით	 დამტკიცებული	 დანართით	 გათვალისწინებულ
ადგილებში,	 საარჩევნო	 სუბიექტს	 უფლება	 აქვს	 გააკრას	 საარჩევნო	 პლაკატი	 შემდეგი
ზომებით:	სიგრძე	არაუმეტეს	60სმ,	სიგანე	არაუმეტეს	42სმ	(A2	ფორმატი)

პუნქტი	4.

ა)	 სკვერში	 არსებულ	 მწვანე	 ნარგავებზე	 თითოეულ	 საარჩევნო	 სუბიექტს	 უფლება	 აქვს
გააკრას	ერთი	პლაკატი	ერთ	ნარგავზე;

ბ)	 გარე	 განათების	 ბოძზე	 თითოეულ	 საარჩევნო	 სუბიექტს	 უფლება	 აქვს	 გააკრას	 ერთი
პლაკატი;

გ)	მოსაცდელებზე	თითოეულ	საარჩევნო	სუბიექტს	უფლება	აქვს	გააკრას	არაუმეტეს	ორი
ცალი	პლაკატი.

საკრებულოს	წევრი	ელისო	ჭიჭინაძე	დაინტერესდა	დასაშვებია	თუ	არა	ადმინისტრაციულ
ერთეულებში	 ეკონომიკის	 სამინისტროს	 დაქვემდებარებაში	 არსებულ	 ძველ	 შენობა-
ნაგებობეზე	 საარჩევნო	 პლაკატების	 განთავსება,	 რაზეც	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების
მართვის	 სამსახურის	 უფროსმა	 გიორგი	 ნაჭყებიამ	 განმარტა,	 რომ	 ვინაიდან	 აღნიშნული
შენობები	არ	წარმოადგენს	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებას	საჭიროა	ნებართვა.

საკრებულოს	წევრების	მიერ	 განკარგულების	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 სხვა	 შენიშვნები
და	წინადადებები	არ	გამოთქმულა.

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	18	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	18	წევრი,	წინააღმდეგი	არცერთი.
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ამით	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






