
უმაღლესი საბჭოუმაღლესი საბჭო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

საქმიანობისსაქმიანობის
ბიულეტენიბიულეტენი

უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა, მათ

შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის

აქტივობები, გადაწყვეტილებები,

მიღებული სამართლებრივი აქტები და

სხვა ღონისძიებები აისახება

საინფორმაციო ბიულეტენში, რომელიც

საშემოდგომო და საგაზაფხულო

სესიების პერიოდში ყოველთვიურად

გამოქვეყნდება.

თ ე მ ა ტ ი კ ა :თ ე მ ა ტ ი კ ა :

2023 წლის2023 წლის

რესპუბლიკურირესპუბლიკური

ბიუჯეტის პროექტისბიუჯეტის პროექტის

განხილვაგანხილვა  

კომიტეტის სხდომაკომიტეტის სხდომა

ბიუროს სხდომაბიუროს სხდომა

ახალგაზრდებიახალგაზრდები

უმაღლეს საბჭოშიუმაღლეს საბჭოში

პეტიციაპეტიცია

სხვა აქტივობებისხვა აქტივობები
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სხდომაზე 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
კანონის პროექტი და პრიორიტეტების

დოკუმენტი განიხილეს.

ბიუროს გადაწყვეტილებით, კანონის პროექტი
და პრიორიტეტების დოკუმენტი

განსახილველად კომიტეტებში ჩაეშვა,
განისაზღვრა წამყვანი კომიტეტი და

განხილვის ვადები.

განხილვის პროცედურები იწყება 2022 წლის

რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის

შესრულების მიმოხილვასთან

დაკავშირებითაც.

კანონის პროექტსკანონის პროექტს
"აჭარის ავტონომიური"აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის 2023რესპუბლიკის 2023
წლის რესპუბლიკურიწლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ" დაბიუჯეტის შესახებ" და
ბიუჯეტის შესაბამისბიუჯეტის შესაბამის
ავტონომიურიავტონომიური
რესპუბლიკისრესპუბლიკის
პრიორიტეტებისპრიორიტეტების
დოკუმენტიდოკუმენტი

ბიუროს  სხდომაბიუროს  სხდომაბიუროს  სხდომა

2  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი2  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი2  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი

WWW.SCA.GE          WWW.CHAERTE .SCA.GE        HTTPS : / /WWW.FACEBOOK.COM/SUPREMECOUNCIL .GE        CONTACT@SCA.GE         0322285490

ბიურომ განიხილა უმაღლესი საბჭოს
რეგლამენტში შესატანი ცვლილების

პროექტი, რომელიც შემუშავდა ღია
მმართველობის 2022-2024 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული

ვალდებულებებიდან გამომდინარე და
თემატური მოკვლევის საკითხის
ინსტიტუციონალიზაციასა და
ონლაინმექანიზმებით, უმაღლესი საბჭოს
საზედამხედველო საქმიანობაში
საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდას
ითვალისწინებს.

„პირველად  ჩვენი  რეგიონის
ისტორიაში ,  რესპუბლიკური

ბიუჯეტი  5 0 7  მილიონ  ლარს

აჭარბებს  და  ველოდებით  კიდევ

უფრო  კარგ  საპროგნოზო
მაჩვენებლებს“ ,  -  განაცხადა

უმაღლესი  საბჭოს  თავმჯდომარემ

დავით  გაბაიძემ  საკანონმდებლო

ორგანოს  ბიუროს  სხდომაზე .
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"საქართველო-ავსტრიის ურთიერთობები ათეულ
წლებსა და მრავალ სფეროს მოიცავს.
სიმბოლურია, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის
დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის
საიუბილეო კონცერტი დაემთხვა ქართული

დიპლომატიის დღეს, რომელიც სულხან-საბა
ორბელიანის დაბადების დღეს აღინიშნება.
სწორედ ის გახლდათ ერთ-ერთი პირველი

ქართველი საზოგადო მოღვაწე და დიპლომატი,
რომელიც ევროპასთან პოლიტიკური

ურთიერთობების დამყარებას ცდილობდა.
იმედი მაქვს, რომ საქართველოს

ევროინტეგრაციისათვის ჩვენი წინაპრების მიერ
დაწყებული საქმე წარმატებით აღსრულდება".

საქართველოსა და ავსტრიას შორის
დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 30
წლისთავის აღსანიშნავად, საიუბილეო

კონცერტი გაიმართა ბათუმის ილია ჭავჭავაძის
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში. 

საქართველო-საქართველო-
ავსტრიას შორისავსტრიას შორის
დიპლომატიურიდიპლომატიური
ურთიერთობებისურთიერთობების
აღდგენის 30აღდგენის 30
წლისთავიწლისთავი

  3  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი3  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი
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აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა - მარინე
გვიანიძემ და ილია ვერძაძემ შრომის
უსაფრთხოების საკითხებში ქართველ და
გერმანელ ექსპერტებს უმასპინძლეს.

უმაღლეს საბჭოშიუმაღლეს საბჭოში
შრომისშრომის
უსაფრთხოებისუსაფრთხოების
საკითხებში ქართველსაკითხებში ქართველ
და გერმანელდა გერმანელ
ექსპერტებსექსპერტებს
უმასპინძლესუმასპინძლეს

  1 0  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 0  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი

შეხვედრაზე გერმანიის ფედერაციული

რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარების
სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის
- „გაუმჯობესებული ჩარჩო-პირობები
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო
გარემოსათვის“ შესახებ იმსჯელეს.
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პროექტის ფარგლებში, აჭარაში არსებული კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისა

და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების თანამშრომელთათვის ტარდება ტრენინგები,
ბათუმში სამშენებლო ობიექტებზე ქართველი და გერმანელი აუდიტორები ახორციელებენ შრომის
უსაფრთხოების მდგომარეობის ერთობლივ სარეკომენდაციო აუდიტს. 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებს შორის მნიშვნელოვანია უბედური შემთხვევების
მინიმიზაციის მსოფლიო მოძრაობაში -„Vision Zero” საქართველოს ჩართულობის შესაძლებლობის

მიზნით მრგვალი მაგიდის ორგანიზება, ელექტრონული პორტალის და ვიდეორგოლის მომზადება
და სხვა აქტივობები.
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2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტი
და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების
დოკუმენტი განიხილეს საკონსტიტუციო,
იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა და
აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა
კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე.

საკონსტიტუციო,საკონსტიტუციო,
იურიდიულ დაიურიდიულ და
საპროცედუროსაპროცედურო
საკითხთა დასაკითხთა და
აგრარულ დააგრარულ და
გარემოს დაცვისგარემოს დაცვის
საკითხთასაკითხთა
კომიტეტებისკომიტეტების
ერთობლივიერთობლივი
სხდომასხდომა

 1 4  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი
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კითხვა-პასუხის დასრულების შემდეგ, კომიტეტებმა მხარი დაუჭირეს კანონის პროექტზე
შემდგომი პროცედურების გაგრძელებას.

 ამავე სხდომაზე განიხილეს და ცნობად მიიღეს ორივე მინისტრის მიერ წარმოდგენილი 2022 წლის

ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიში.

წარმოდგენილი  კანონის  პროექტის
თანახმად ,  1 2 3  მილიონი  ლარით

განისაზღვრა  ფინანსთა  და

ეკონომიკის  სამინისტროს  ბიუჯეტი ,
1 3  % -ით  იზრდება  და  3 2  მილიონ  ლარს

აჭარბებს  ჯანმრთელობისა  და

სოციალური  დაცვის  სამინისტროს
ბიუჯეტი ,  1 5  % -ით  იზრდება  და  9 5

მილიონ  ლარს  შეადგენს

განათლების ,  კულტურისა  და

სპორტის  სამინისტროს  ბიუჯეტი .
სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს
ბიუჯეტი  3 0  % -ით  იზრდება  და  2 7

მილიონ  2 8 0  ათასი  ლარით

განისაზღვრება .
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უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და
სოციალურ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა

დაცვის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ
სხდომაზე, ავტონომიური რესპუბლიკის 2023
წლის ბიუჯეტის პროექტი და 2023-2026 წლების

პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს.   

ჯანმრთელობისჯანმრთელობის
დაცვისა დადაცვისა და
სოციალურსოციალურ
საკითხთა დასაკითხთა და
ადამიანისადამიანის
უფლებათა დაცვისუფლებათა დაცვის
საკითხთასაკითხთა
კომიტეტებისკომიტეტების
გაერთიანებულიგაერთიანებული
სხდომასხდომა

1 4  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 4  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი

„შშმ პირთათვის გარემოს ხელმისაწვდომობის

შესწავლის თაობაზე“ თემატური მოკვლევის

შესახებ მოხსენება ჯანმრთელობის დაცვისა
და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის
თავმჯდომარემ ილია ვერძაძემ წარმოადგინა.
კანონმდებლების გადაწყვეტილებით,
მომზადებული რეკომენდაცია ყველა

შესაბამის უწყებას გადაეგზავნება.
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კომიტეტებმა ასევე განიხილეს პეტიცია -
,,ადაპტური ტექნოლოგიების მხარდამჭერი
პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთათვის“. ორივე კომიტეტის
გადაწყვეტილებით, რეკომენდაცია ყველა

შესაბამის უწყებას გადაეგზავნება.

სხდომაზე კიდევ ერთ პეტიციაზე იმსჯელეს

ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა
კომიტეტის წევრებმა - ,,აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული

მუსლიმური საკულტო ნაგებობების კანონით
დადგენილი წესით აღრიცხვის, შესწავლის და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების
შესახებ’’ პეტიცია მისმა ავტორმა
წარმოადგინა. სხდომაზე გამოთქმული

მოსაზრებების გათვალისწინებით, პეტიცია
შესაბამის უწყებებს გადაეგზავნება.

http://www.sca.ge/
http://www.chaerte.sca.ge/
https://www.facebook.com/supremecouncil.ge
mailto:contact@sca.ge


კანონის  პროექტი  სხდომაზე  მისმა
ინიციატორმა ,  უმაღლესი  საბჭოს  წევრმა  -
მარინე  გვიანიძემ  წარმოადგინა .  მისი
განცხადებით ,  კანონპროექტის  მიღების

მიზანი  საბიუჯეტო  პროცესის
მარეგულირებელი  კანონმდებლობის

გაერთიანება ,  გამარტივება ,  სრულყოფა  და

პრაქტიკული  საჭიროებიდან  გამომდინარე

სხვა  საკანონმდებლო  აქტებთან

შესაბამისობაში  მოყვანაა .  პროექტი  ასევე ,
მიზნად  ისახავს  კანონის

კონსოლიდირებული  ვერსიის
ხელმისაწვდომობას ,  რეგულირების

სფეროსა  და  საკანონმდებლო  ტერმინების
დაზუსტებას .

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

საბიუჯეტო პროცესისა და
უფლებამოსილებათა შესახებ“ კანონის
პროექტი განიხილეს საკონსტიტუციო,
იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა
კომიტეტის სხდომაზე.

საკონსტიტუციო,საკონსტიტუციო,
იურიდიულ დაიურიდიულ და
საპროცედუროსაპროცედურო
საკითხთასაკითხთა
კომიტეტისკომიტეტის
სხდომასხდომა

   1 4  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 4  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 4  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი
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კომიტეტმა  წარმოდგენილი  პროექტი  უმაღლესი  საბჭოს  პლენარული

სხდომისთვის  მომზადებულად  მიიჩნია .

http://www.sca.ge/
http://www.chaerte.sca.ge/
https://www.facebook.com/supremecouncil.ge
mailto:contact@sca.ge


2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტი
და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების
დოკუმენტი ამჯერად განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
საკითხთა კომიტეტში განიხილეს.

განათლების,განათლების,
მეცნიერების,მეცნიერების,
კულტურისა დაკულტურისა და
სპორტის საკითხთასპორტის საკითხთა
კომიტეტის სხდომაკომიტეტის სხდომა

1 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის - თორნიკე
რიჟვაძის მიერ ინიცირებული კანონის
პროექტი ფინანსთა და ეკონომიკის
მინისტრმა - ჯაბა ფუტკარაძემ წარმოადგინა.
 ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრების,
მნიშვნელოვანი პროგრამებისა და
სიახლეების განხილვის შემდეგ, კომიტეტის
წევრებს განათლების, კულტურისა და
სპორტის მიმართულებით, კანონის პროექტით
გათვალისწინებული პროგრამები
განათლების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრმა - მაია ხაჯიშვილმა გააცნო.
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მინისტრის განცხადებით, უწყების მომავალი

წლის ბიუჯეტი 15 %-ით იზრდება და 95 მილიონ

ლარს აჭარბებს, თუმცა ეს საბოლოო

პარამეტრები არ არის. გაზრდილი ბიუჯეტი
მოიცავს სასკოლო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაციის, სკოლების

ავტორიზაციისთვის მომზადების, მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების, სტუდენტთა უცხოეთში
სწავლების, საერთო საცხოვრებლებით

უზრუნველყოფისა და სხვა მნიშვნელოვან

პროგრამებს.

მინისტრებმა უპასუხეს კანონმდებელთა

შეკითხვებს და მოისმინეს მათი
მოსაზრებები. კომიტეტმა მხარი დაუჭირა
საკითხზე შემდგომი პროცედურების
გაგრძელებას.

სხდომაზე, ასევე განიხილეს და ცნობად
მიიღეს ჯაბა ფუტკარაძის მიერ
წარმოდგენილი 2022 წლის ბიუჯეტის სამი
კვარტლის შესრულების ანგარიში.
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საკანონმდებლო ორგანოს სტრუქტურას,
საქმიანობის პრინციპებსა და სპეციფიკას,
ამჯერად, ბათუმის შოთა რუსთაველის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის

სპეციალობის სტუდენტები გაეცნენ.
დაათვალიერეს პლენარულ სხდომათა
დარბაზი, მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრი,
სადაც ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს ახალ
ვებპლატფორმა - chaerte.sca.ge-ის და
შესაბამისი ელექტრონული სერვისების
შესახებ.

ახალგაზრდებიახალგაზრდები
უმაღლეს საბჭოშიუმაღლეს საბჭოში

მორიგი  ექსკურსია  უმაღლეს  საბჭოშიმორიგი  ექსკურსია  უმაღლეს  საბჭოშიმორიგი  ექსკურსია  უმაღლეს  საბჭოში    

   1 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი
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უმაღლეს საბჭოში, ახალი ვებპლატფორმა -
chaerte.sca.ge-ისა და მოქალაქეთა

ჩართულობის ცენტრის ამოქმედების შემდეგ,
არაერთი ექსკურსია ჩაინიშნა.
საკანონმდებლო ორგანოს ისტორიითა და
საქმიანობით დაინტერესებული

მოსწავლეებისა თუ სტუდენტების
რაოდენობა სულ უფრო მატულობს. მათ
შორის ყველაზე უმცროსი ასაკის ბათუმის
პირველი საჯარო სკოლის მესამე კლასის

მოსწავლეები არიან, რომლებიც აჭარის
უმაღლეს საბჭოს ესტუმრნენ.

ბათუმის პირველიბათუმის პირველი
საჯარო სკოლის მესამესაჯარო სკოლის მესამე
კლასის მოსწავლეებიკლასის მოსწავლეები
უმაღლეს საბჭოსუმაღლეს საბჭოს
ესტუმრნენესტუმრნენ

   1 6  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 6  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი1 6  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი
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2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის
პროექტი და 2023–2026 წლების

პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ
საკითხთა კომიტეტის მორიგ სხდომაზე.

კომიტეტმა, წარმოდგენილი დასკვნების,
შენიშვნების, რეკომენდაციებისა და
წინადადებების გათვალისწინებით, მხარი
დაუჭირა საკითხზე შემდგომი პროცედურების
გაგრძელებას.

საფინანსო-საფინანსო-
საბიუჯეტო დასაბიუჯეტო და
ეკონომიკურეკონომიკურ
საკითხთასაკითხთა
კომიტეტისკომიტეტის
სხდომასხდომა

1 7  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი
სხდომაზე მეორე საკითხად განიხილეს და
ცნობად მიიღეს ჯაბა ფუტკარაძის მიერ
წარმოდგენილი 2022 წლის რესპუბლიკური

ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების

მიმოხილვა. 
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 მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონის
პროექტთან დაკავშირებით, სახელმწიფო

აუდიტის სამსახურის დასკვნა
კანონმდებლებს საფინანსო–საბიუჯეტო და
ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის
თავმჯდომარემ – მარინე გვიანიძემ გააცნო.
კომიტეტის წევრებმა წარმოდგენილი

დასკვნა ცნობად მიიღეს.

სხდომაზე ბოლო საკითხად – ,,აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო
პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ’’
კანონის პროექტი განიხილეს.

 კომიტეტის წევრებმა კანონის პროექტი
პლენარული სხდომისთვის მომზადებულად

მიიჩნიეს.

http://www.sca.ge/
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უმაღლეს საბჭოში „აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ქონების მართვისა და
განკარგვის შესახებ“ კანონში შესატანი
ცვლილებების განხილვის პროცედურები
იწყება. გადაწყვეტილება კანონმდებლებმა

ბიუროს მორიგ სხდომაზე მიიღეს.

ბიუროს სხდომაბიუროს სხდომა

2 2  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების
მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში
ცვლილების შეტანას, რის შედეგადაც კანონს
ემატება 294 მუხლი, რომლის მიხედვით ის
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული

პირები, რომლებსაც აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული

საწარმოებისგან საქართველოს სამოქალაქო

კოდექსით გათვალისწინებული სარგებლობის

ფორმებით გადაცემული ჰქონდათ უძრავი
ქონება, გათავისუფლდნენ გადაუხდელი

სარგებლობის საფასურისა და სარგებლობის

საფასურის გადაუხდელობის გამო
დარიცხული/დასარიცხი პირგასამტეხლოსგან

2020 წლის 21 მარტიდან (საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის
გამოცხადებასთან დაკავშირებით
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დეკრეტის
მიღების თარიღი) ამ კანონის ამოქმედებამდე
პერიოდისათვის.
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ამავე სხდომაზე განიხილეს და ცნობად
მიიღეს აჭარის 2022 წლის რესპუბლიკური

ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების

მიმოხილვა.

კანონპროექტი
ითვალისწინებს:

http://www.sca.ge/
http://www.chaerte.sca.ge/
https://www.facebook.com/supremecouncil.ge
mailto:contact@sca.ge


ბათუმში აგროსასურსათო პროდუქციისა და
ტექნოლოგიების რიგით მე-10 საერთაშორისო
გამოფენა გაიხსნა. "AGRO BATUMI 2022-ის“
გახსნის ღონისძიებას ცენტრალური და
ადგილობრივი საკანონმდებლო,
აღმასრულებელი ხელისუფლების,
დიპლომატიური კორპუსისა და
ბიზნესწრეების წარმომადგენლები

დაესწრნენ.

''AGRO BATUMI 2022“''AGRO BATUMI 2022“

   2 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი2 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი2 5  ნოემბერი ,  2 0 2 2  წელი
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აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
დავით გაბაიძე საყმაწვილო, სასკოლო

თეატრალური დასების ფესტივალის -
„პირველი ავტოგრაფის“ საზეიმო დახურვა-
დაჯილდოებას დაესწრო.

„პირველი„პირველი
ავტოგრაფი“ავტოგრაფი“
საზეიმოდსაზეიმოდ
დაიხურადაიხურა

2 7  ნოემბერი ,  2 0 2 2

ფესტივალის გამარჯვებულს - ხულოს

მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირის საჯარო
სკოლის თეატრალურ დასს სპექტაკლისათვის -
"აჭარელი მოხუცები" "პირველი ავტოგრაფის"
მთავარი პრიზი გადაეცა. ამდენად,
გარდამავალმა დროშამ, მომავალ
ფესტივალამდე, ბათუმის პირველი საჯარო
სკოლიდან ხიხაძირში გადაინაცვლა.
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ფესტივალის ავტორი, დამფუძნებელი და
ორგანიზატორია შემოქმედებითი ორგანიზაცია
ა(ა)იპ „არტ პორტალი“ . "პირველი ფოტოგრაფის"
მხარდამჭერები აჭარის განათლების

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ქალაქ

ბათუმის მერია არიან.

http://www.sca.ge/
http://www.chaerte.sca.ge/
https://www.facebook.com/supremecouncil.ge
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პეტიციაპეტიცია

"აჭარის  ავტონომიური
რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე
არსებულ  მუნიციპალიტეტებში

არაფორმალური  განათლების

მულტიფუნქციური  ცენტრების
ამოქმედებისა  და  ადგილობრივი

მოსახლეობისთვის  დამატებითი

სოციალური  სივრცეების  შექმნა"

ავტორი  -  გვანცა  ვარშანიძე
რეგისტრაციის  თარიღი :
2 1  ნოემბერი ,  2 0 2 2
გამოქვეყნების  თარიღი :
2 4  ნოემბერი ,  2 0 2 2
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არაფორმალური განათლების ცენტრებში
ინტენსიურად გაიმართება შეხვედრები
მუნიციპალურ, რეგიონულ და სახელმწიფო

მნიშვნელობის საკითხებზე - ეს იქნება
მერთან, საკრებულოს წევრებთან საქმიანი
კომუნიკაცია თუ შემეცნებითი, კულტურულ-
საგანმანათლებლო შეხვედრები.

არაფორმალური განათლების ცენტრები უნდა
გახდეს სხვადასხვა პროფესიის, ასაკისა და
ინტერესის მქონე ადამიანებისთვის
ერთნაირად ხელმისაწვდომი სივრცე
თვითორგანიზებისა და ინიციატივების
განხილვისთვის.

პეტიციის  არსი :

პეტიციის შექმნა, გაცნობა
და მხარდაჭერა, შეგიძლიათ

უმაღლესი საბჭოს
ვებპლატფორმაზე -

chaerte.sca.ge 

დაასკანერე და გაეცანი

http://www.sca.ge/
http://www.chaerte.sca.ge/
https://www.facebook.com/supremecouncil.ge
mailto:contact@sca.ge
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 ნოემბრის  თვის  სხვა  აქტივობები ,  რომლებშიც  უმაღლესი

საბჭოს  წევრები  მონაწილეობდნენ :

შუშანა ფუტკარაძის 80 წლის იუბილე ბსუ-ში - 4.11.2022

ქედაში ტრადიციული დღესასწაული - "შემოდგომა ქედაში“ და ,,ქედის
ღვინის ფესტივალი“ გაიმართა - 15.11.2022

ბათუმის საპატიო მოქალაქის, ცნობილი დიპლომატის, ხელოვანისა და
საზოგადო მოღვაწის ვალერი მოქერიას ვარსკვლავი გაიხსნა ბათუმის
საჯარო ბიბლიოთეკის წინ - 21.11.2022

ბათუმის საზაფხულო თეატრში წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოება
გაიმართა - საგნობრივ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებულებს
ფასიანი საჩუქრები და სიგელები გადაეცათ - 16.11.2022

ბათუმში, საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის
სახელმწიფო საბჭოს სემინარი - „ავტონომიური რესპუბლიკების
სიმბოლოები“ გაიმართა - 19.11.2022

აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები - მარინე გვიანიძე და ფრიდონ
ფუტკარაძე ჩაქვში, საქართველოში მცენარეთა დაცვის აქტუალურ
პრობლემებზე გამართულ სამუშაო შეხვედრას დაესწრნენ - 22.11.2022

„აჭარელი მოხუცები“ - სპექტაკლი, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხიხაძირის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა , საყმაწვილო, სასკოლო
თეატრალური დასების ფესტივალის „პირველი ავტოგრაფი“
ფარგლებში წარმოადგინეს - 22.11.2022

შუახევის მუნიციპალიტეტში ტრადიციული სახალხო დღესასწაული
„შუახევობა“ აღინიშნა - 28.11.2022

აჭარის მუნიციპალიტეტებში გრძელდება უმაღლესი საბჭოს
მაჟორიტარი წევრების შეხვედრები ამომრჩეველთან

ჩაქვში თანამედროვე სტანდარტების ძალოსნობის ბაზა შენდება -
30.11.2022
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

უმაღლესი საბჭოუმაღლესი საბჭო
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ნოემბერი, 2022ნოემბერი, 2022
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