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მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 05 იანვრის „მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი 
პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და 

ამომრჩევლებთანკონსულტაციების ინიცირების შესახებ“ #8 ბრძანებაში ცვლილების 
თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე.ე“ და 
„ე.ი“ პუნქტების, 853 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „თ“ პუნქტების, 854 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ პუნქტის, მე-13 
და მე-15 პუნქტების, საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის, 61-ე 
მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილის, 62-ე და 63-ე მუხლების 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“ ქვეპუნქტისა და ამავე მუხლის 
მე-7 პუნქტის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ
1. შევიდეს ცვლილება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 05 იანვრის 
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო 
კრებების და ამომრჩევლებთანკონსულტაციების ინიცირების შესახებ“ #8 ბრძანებაში და 
პირველი და მე-3 პუნქტით განსაზღვრული #1 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული 
რედაქციით. 
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 08 
იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 05 იანვრის „მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი 
პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და 
ამომრჩევლებთანკონსულტაციების ინიცირების შესახებ“ #8 ბრძანებაში ცვლილების 
თაობაზე “ #14 ბრძანება.
2. დაევალოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურს 
უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების მუნიციპალიტეტის მიერ ადმინისტრირებულ 



ვებგვერდზე და მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში საჯარო 
ინფორმაციისათვის განკუთვნილ, ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება. 
3. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 
მოადგილე, ლაშა ლობჯანიძეს. 
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ბოლნისი, 
სულხან - საბას ქუჩა #113), მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის 
ვადაში. 
5. ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე. 
დანართი: 5 (ხუთი) ფურცელი;

ზაური ტაბატაძე

მუნიციპალიტეტის მერი - მ.შ.

ხელმძღვანელობა



       დანართი #1

# დასახლების სახელწოდება

საერთო კრების სხდომის
ან კონსულტაციის

განმართვის თარიღი და
დრო

გადაწყვეტილებ
ის

მიღების ფორმა

პროექტის
საორიენტაციო

ზღვრული
ღირებულება, ლარი

1 სოფ. ყიზილაჯლო 2019 წლის 22 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 10000

2

სოფ. სადახლო კულტურის 
სახლი

(სოფ. სადახლო,სადგური 
სადახლო)

2019 წლის 24 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

3
სოფ.  მოლაოღლი, სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 25 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 10000

4
სოფ. ხულდარა , სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 25 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 8000

5
სოფ. თაზაკენდი  –სკოლის 

შენობა
2019 წლის 24 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 8000

6 სოფ. ბურმა–სკოლის შენობა 2019 წლის 24 იანვარი 13:00 სთ
საერთო კრების 

სხდომა
5000

7
სოფ. საბირკენდი, სკოლის 

შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

8
სოფ. ალგეთი, 

ადმინისტრაციული შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 10000

9
სოფ. თაზაკენდი,  სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 21 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 10000

10
სოფ. აზიკენდი,  სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 22 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

11 სოფ. გაჯისაკენდი, სკოლის 2019 წლის 22 იანვარი 13:00 სთ საერთო კრების 8000



შენობა სხდომა

12
სოფ. კაპანახჩი საჯარო 

სკოლის შენობა
2019 წლის 30 იანვარი 17:00 სთ კონსულტაცია 10000

13
სოფ. I ქესალო, საჯარო 

სკოლის შენობა
2019 წლის 30 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 10000

14
სოფ. II ქესალო საჯარო 

სკოლის შენობა
2019 წლის 30 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 10000

15
სოფ. ალგეთის მევენახეობა, 

სკოლის შენობა;
2019 წლის 31 იანვარი 11:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

8000

16
სოფ. ამბაროვკა , სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 31 იანვარი 13:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

8000

17
სოფ. ილმაზლო, სკოლის 

შენობა
2019 წლის 31 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 8000

18 სოფ. ქეშალო, სკოლის შენობა 2019 წლის 31 იანვარი 17:00 სთ კონსულტაცია 10000

19
სოფ. დამია გეურარხი –

სკოლის შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 10000

20
სოფ. ახლოლალოს სკოლის 

შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 8000

21
სოფ. დამია–საჯარო სკოლის 

შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 17:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

22
სოფ. კიროვკა–სკოლის 

შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 8000

23
სოფ. ქუთლიარი– 

ადმინისტრაციული შენობა
2019 წლის 29 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

24
სოფ. ბაიდარი სკოლის 

შენობა
2019 წლის 29 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 8000



25
სოფ. დიდი მუღანლო– 

სკოლის შენობა
2019 წლის 29 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 10000

26
სოფ. ლეჟბადინი –სკოლის 

შენობა
2019 წლის 30 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 8000

27
სოფ. ხუტორ ლეჟბადინი–

სკოლის შენობა
2019 წლის 29 იანვარი 17:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

28
სოფ. წერეთელი, 

რიტუალების სახლი,
2019 წლის 22 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

29
სოფ. საიმერლო, საჯარო 

სკოლის შენობა;
2019 წლის 22 იანვარი 14:00 სთ კონსულტაცია 10000

30
სოფ. დიდი ბეგლიარი 

სკოლის შენობა
2019 წლის 22 იანვარი 16:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

31
სოფ. პატარა ბეგლიარი ღია 

ცის ქვეშ
2019 წლის 22 იანვარი 17:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

32
სოფ. ნორგიული , სკოლის 

შენობა
2019 წლის 22 იანვარი 13:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

8000

33
სოფ. არაფლოს საჯარო 

სკოლის შენობა
2019 წლის 28 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 8000

34
სოფ. ახლომახმუდლოს 

სკოლის შენობა
2019 წლის 28 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 8000

35
სოფ. ენიკენდის საჯარო 

სკოლის შენობა
2019 წლის 28 იანვარი 16:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

8000

36
სოფ. სეიდგოჯალო სკოლის 

შენობა
2019 წლის 28 იანვარი 17:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

8000

37
სოფ. ზემო სარალი სკოლის 

შენობა
2019 წლის 25 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 8000

38
სოფ. შულავერი სკოლის 

შენობაში
2019 წლის 25 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000



39
ქვემო სარალი– სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 28 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

40
სოფ. იმირი სკოლის შენობა 

(იმირი; იმირჭალა)
2019 წლის 25 იანვარი 13:00 სთ

იმირი –
კონსულტაცია;     

იმირჭალა–
საერთო კრების 

სხდომა

იმირი – 10000        იმირჭალა 
– 6000

41

სოფ. შაუმიანის N1 საჯარო 
სკოლის შენობა (შაუმიანი; 

შაუმიანის დევნილთა 
დასახლება; ახკულა)

2019 წლის 24 იანვარი 11:00 სთ

შაუმიანი –
კონსულტაცია;           

ახკულა – 
საერთო კრების 

სხდომა

შაუმიანი – 10000            
ახკულა – 5000

42
სოფ ხიხანი სათემო ცენტრის 
შენობაში     (ხიხანი; ყუდრო)

2019 წლის 24 იანვარი 14:00 სთ

ხიხანი–საერთო 
კრების სხდომა;        

ყუდრო–
საერთო კრების 

სხდომა

ხიხანი – 8000        ყუდრო – 
5000

43
სოფ. თამარისი  –კულტურის 

სახლის შენობა
2019 წლის 28 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

44
სოფ. ალავარი  –სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 28 იანვარი 13:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

5000

45
სოფ. ახალი დიოკნისი , 

სკოლის შენობა
2019 წლის 28 იანვარი 15:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

46
სოფ. კასუმლო კულტურის 

სახლის შენობა;
2019 წლის 22 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

47
სოფ. აღმამედლო სათემო 
ცენტრის (ქალთა ოთახი) 

შენობა;
2019 წლის 22 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 10000



48 სოფ. კუშჩუ სკოლის შენობა 2019 წლის 22 იანვარი 15:00 სთ
საერთო კრების 

სხდომა
8000

49
სოფ. ბეითარაბჩი სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 24 იანვარი 15:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

8000

50
სოფ. ბაითალო –სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 24 იანვარი 11:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

51
სოფ. ულაშლო– სკოლის 

შენობა
2019 წლის 24 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 8000

52

სოფ. წითელი სოფელი - 
სკოლის შენობა

(წითელი სოფელი; 
ბუდიონოვკა)

2019 წლის 25 იანვარი 11:00 სთ

წითელი 
სოფელი–

კონსულტაცია;    
ბუდიონოვკა–

საერთო კრების 
სხდომა

წითელი სოფელი – 8000                
ბუდიონოვკა – 5000

53 დაშტაფა–სკოლის შენობა 2019 წლის 25 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 10000

54
სოფ. კირიხლო–სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 28 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 10000

55
სოფ. ზემო ყულარი–სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 28 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

56
სოფ. ქვემო ყულარი–  

სკოლის შენობა
2019 წლის 28 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 8000

57
სოფ. მარადისი–სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 25 იანვარი 15:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

58
სოფ. კაჩაგანი კულტურის 

სახლში
2019 წლის 21 იანვარი 11:00 სთ კონსულტაცია 10000

59
სოფ. თაქალო სკოლის 

შენობა;
2019 წლის 21 იანვარი 13:00 სთ კონსულტაცია 10000



60
სოფ. ხანჯიგაზლო–  სკოლის 

შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 15:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

61
სოფ. კირაჩ–მუღანლოს 

სკოლის შენობა
2019 წლის 21 იანვარი 17:00 სთ კონსულტაცია 10000

62
სოფ. ხოჯორნი სკოლის 

შენობა
(ხოჯორნი; ბრდაზორი)

2019 წლის 29 იანვარი 11:00 სთ

ხოჯორნი –
კონსულტაცია;      

ბრდაზორი–
საერთო კრების 

სხდომა

ხოჯორნი – 8000            
ბრდაზორი – 5000

63
სოფ. გიულბახი,სკოლის 

შენობაში
2019 წლის 29 იანვარი 13:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

6000

64 სოფ. ცოფი–სკოლის შენობა 2019 წლის 29 იანვარი 15:00 სთ კონსულტაცია 8000

65
სოფ. ახკერპი რიტუალების 

სახლი
(ახკერპი; ულიანოვკა)

2019 წლის 29 იანვარი 12:00 სთ

ახკერპი– 
კონსულტაცია;     
ულიანოვკა – 

საერთო კრების 
სხდომა

ახკერპი – 8000                
ულიანოვკა – 5000

66 სოფ. ჩანახჩი ღია ცის ქვეშ 2019 წლის 29 იანვარი 14:00 სთ
საერთო კრების 

სხდომა
6000

67
სოფ. ოფრეთი – წყაროსთან   

(ოფრეთი; ხოხმელი)
2019 წლის 25 იანვარი 15:00 სთ

ოფრეთი–
საერთო კრების 

სხდომა;     
ხოხმელი –

საერთო კრების 
სხდომა

ოფრეთი – 5000       ხოხმელი 
– 5000

68
სოფ. წერაქვი კულტურის 
სახლის ტერიტორიაზე; 

(წერაქვი; ჯანხოში)
2019 წლის 30 იანვარი 12:00 სთ

წერაქვი –
საერთო კრების 

სხდომა; 

წერაქვი – 5000          ჯანხოში 
– 5000



ჯანხოში ––
საერთო კრების 

სხდომა

69
სოფ. სიონი სკოლის 

მიმდებარედ
2019 წლის 30 იანვარი 14:00 სთ

საერთო კრების 
სხდომა

5000

ზაური ტაბატაძე

მუნიციპალიტეტის მერი - მ.შ.

ხელმძღვანელობა
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