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თელავის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების 

საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ და „ე.ი“ ქვეპუნქტების, 853 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ბ“ და „თ“ ქვეპუნქტების, 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 

ამავე მუხლის მე-13 და მე-15 პუნქტების და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 

28 დეკემბრის №654 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების 

პირველი მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტის 



შერჩევის მიზნით დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების 

რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, მოწვეულ იქნას დასახლებების 

საერთო კრებები, ხოლო დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული 

ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს 500- ზე მეტ ამომრჩეველს, გაიმართოს 

ამომრჩევლებთან კონსულტაციები №1 დანართით განსაზღვრულ თარიღებში. 

2. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურს და მერის 

წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაევალოთ მოქალაქეებისგან 

საპროექტო წინადადებების მიღება და მათი კონსულტირება საპროექტო 

წინადადების შემუშავების პროცესში. 

3. თითოეული დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტისთვის ზღვრული 

საორიენტაციო თანხის ოდენობა განისაზღვროს №1 დანართის მიხედვით. 

4. მოქალაქეებისგან საპროექტო წინადადებების მიღება განხორციელდეს თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურსა და 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერიის წარმომადგენლობებში ყოველდღე, 09-

დან 18 საათამდე, 2020 წლის 25 იანვრის ჩათვლით. 

5. დასახლებების საერთო კრებების სხდომების და ამომრჩევლებთან 

კონსულტაციების დღის წესრიგი განისაზღვროს ერთი საკითხით: დასახლებაში 

განსახორციელებელი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

დასაფინანასებელი პროექტ(ებ)ის შერჩევა.

6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საკითხებზე მოსახლეობასთან ურთიეთობაზე 

და საპროექტო წინადადებების მიღებაზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ:

ა) თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი - ლევან 

ღარიბაშვილი, 544 44 04 10, ელ.ფოსტა: garibashvili.levan@gmail.com; 



ბ) თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 

ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - დავით ქსოვრელიშვილი, 595 33 53 

99, ელ.ფოსტა: dato.ksovrelishvili@telavi.gov.ge 

გ) თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის სივრცითი 

მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უმცროსი 

სპეციალისტი - ბესიკ ხუციშვილი, 551 50 15 03, ელ.ფოსტა: besoxuzo@gmail.com 

დ) აკურის წარმომადგენელი - მიხეილ იმერლიშვილი, 599 15 85 76, ელ:ფოსტა 

akura.telavi@gmail.com; 

ე)  ვანთის წარმომადგენელი - გიორგი ნაპირელი, 599 85 77 40, ელ:ფოსტა 

vanta.telavi@gmail.com; 

ვ)   ბუშეტის წარმომადგენელი - პაატა გიორგაძე 599857761, ელ:ფოსტა 

busheti.telavi@gmail.com; 

ზ) ქვემო ხოდაშენის წარმომადგენელი - ომარი აჩუაშვილი 598 38 36 31, ელ:ფოსტა 

qv.xodasheni.telavi@gmail.com; 

თ) წინანდალის წარმომადგენელი - თორნიკე ვეფხიშვილი, 599 85 77 60, ელ:ფოსტა 

winandali.telavi@gmail.com; 

ი) კისისხევის წარმომადგენელი, ზურაბ გძელიშვილი 595583533, ელ:ფოსტა 

zaalishvilizatuna@gmail.com;

 კ) ნასამხრალის წარმომადგენელი - ნიკოლოზ ბაღათრიშვილი, 599 85 77 54, 

ელ:ფოსტა nasamxrali.telavi@gmail.com; 

ლ) კონდოლის წარმომადგენელი - ბონდო მიქაძე, 599857767, ელ:ფოსტა 

kondoli.telavi@gmail.com; 

მ)   შალაურის წარმომადგენელი - გიორგი გიორგაძე 555343443, ელ:ფოსტა 

shalauri.telavi@gmail.com; 

ნ) კურდღელაურის წარმომადგენელი - მიხეილ ეგიდუნაშვილი, 599509250, 

ელ:ფოსტა nino-bagatrishvili@mail.com;
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ო) გულგულის წარმომადგენელი - ივანე ხატიაშვილი, 599857762 ელ:ფოსტა 

gulgula.telavi@gmail.com; 

პ) ვარდისუბანის წარმომადგენელი - დავით სუმბაძე, 599795079 ელ:ფოსტა 

vardisubani.telavi@gmail.com; 

ჟ) იყალთოს წარმომადგენელი - გიორგი ლაჩაშვილი 577523738 ელ:ფოსტა 

iyalto.telavi@gmail.com; 

რ) რუისპირის წარმომადგენელი - ინგა პაპუნაშვილი, 599158566 ელ:ფოსტა 

ruispiri.telavi@gmail.com; 

ს) ნაფარეულის წარმომადგენელი - გიორგი ჯიქურიშვილი, 551599827, ელ:ფოსტა 

nafareuli.telavi@gimail.com; 

ტ) სანიორეს წარმომადგენელი - რამინ მელიქიშვილი, 599857752, ელ:ფოსტა 

saniore.telavi@gmail.com; 

უ) ართანის წარმომადგენელი - ნოდარ გაიპარაშვილი 599855515, ელ:ფოსტა 

nodar961@gmail.com; 

ფ) ფშაველის წარმომადგენელი - ვალერი აბრამიშვილი, 551599825, ელ:ფოსტა 

fshaveli.telavi@gmail.com; 

ქ) ყარაჯალის წარმომადგენელი - შალვა ახმედოვი 599502806, ელ:ფოსტა 

yarajala.telavi@gmail.com;

ღ) ლაფანყურის წარმომადგენელი - მორის პარკინაშვილი, 59857757, ელ:ფოსტა 

lapanyuri.telavi@gmail.com; 

ყ)  ლალისყურის წარმომადგენელი - მარიამ თათრულაიძე 577654396, ელ:ფოსტა  

lalisyuri.telavi@gmail.com;

შ) თეთრწყლების წარმომადგენელი - გიორგი ქიბიშაური 557323952, ელ:ფოსტა 

giorgikalotaneli@yahoo.com;

7. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის 

მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების 

ინიცირების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის #9 

ბრძანება.
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8.    ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

9.  ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, გაცნობიდან 1 თვის ვადაში თელავის რაიონულ 

სასამართლოში (მის: ქალაქი თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #41).       

შოთა ნარეკლიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია



დანართი N1

N
დასახლების 

სახელწოდება

საერთო კრების 
სხდომის ან 

კონსულტაციის 
გამართვის თარიღი

გადაწყვეტილების 
მიღების ფორმა

პროექტის 
საორიენტაციო 
ღირებულება

1 აკურა 30 იანვარი, 12:00 კონსულტაცია 30000
2 ვანთა 30 იანვარი ,13:30 კონსულტაცია 24000
3 ბუშეტი 30 იანვარი, 14:30 კონსულტაცია 30000
4 ქვემო ხოდაშენი 30იანვარი , 15:30 კონსულტაცია 30000
5 წინანდალი 3თებერვალი, 11:30 კონსულტაცია 30000
6 კისისხევი 3თებერვალი, 13:00 კონსულტაცია 30000

7
ნასამხრალი

3 თებერვალი 14: 30
საერთო კრების  
სხდომა

24000

8 კონდოლი 5თებერვალი, 12:00 კონსულტაცია 30000
9 შალაური 5 თებერვალი, 13:30 კონსულტაცია 30000
10 კურდღელაური 5თებერვალი, 15:00 კონსულტაცია 30000

11
ლალისყური

7თებერვალი, 12:00
საერთო კრების  
სხდომა

24000

12 ფშაველი 7თებერვალი, 13:00 კონსულტაცია 30000

13
ლეჩური

7თებერვალი, 14:00
საერთო კრების  
სხდომა

15000

14 ართანა 7თებერვალი, 15:00 კონსულტაცია 24000

15 ნაფარეული 
10თებერვალი, 
12:00

კონსულტაცია 30000

16 სანიორე 
10თებერვალი, 
13:00

კონსულტაცია 24000

17
ჯუღაანი

10 თებერვალი , 
13:30

საერთო კრების  
სხდომა

15000

18 ლაფანყური
10თებერვალი, 
14:30

კონსულტაცია 24000

19
თეთრიწყლები

12 თებერვალი , 
11:00

საერთო კრების  
სხდომა

15000

20
კობაძე 

12 თებერვალი,  
11:00

საერთო კრების  
სხდომა

15000

21
პანტიანი

12 თებერვალი, 
11:00

საერთო კრების  
სხდომა

15000

22
სეროდანი

12 თებერვალი , 
11:00

საერთო კრების  
სხდომა

15000

23
ნადიკავარი

12თებერვალი , 
11:00

საერთო კრების  
სხდომა

15000

24 ვარდისუბანი
12თებერვალი, 
13:00

კონსულტაცია 30000

25 გულგულა
12თებერვალი, 
14:30

კონსულტაცია 30000

26 ყარაჯალა
14თებერვალი, 
11:00

კონსულტაცია 30000



27 რუისპირი
14 თებერვალი , 
12:30

კონსულტაცია 30000

28
ახატელი

14 თებერვალი, 
14:00

საერთო კრების  
სხდომა

18000

29 იყალთო
14 თებერვალი, 
15:00

კონსულტაცია 30000

შოთა ნარეკლიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია


