
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  #2 2 4 2  

ქ. ბათუმი, 11 ივნისი 2018 წ 

 

საპატიო წოდების მინიჭების საკითხთა  
საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ 

 
საპატიო ბათუმელისა და ბათუმის საპატიო მოქალაქის წოდებაზე წარდგენილი 

კანდიდატურის საკითხის განხილვისა და დოკუმენტაციის შესწავლის მიზნით, საქარ-
თველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხ-
ლის პირველი პუნქტის „ე.ე.“ ქვეპუნქტის, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2018 წლის 16 მარტის N29 დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ ბათუმის მუნიციპა-
ლიტეტის საპატიო წოდებისა და ჯილდოს შემოღების და მინიჭების წესი“-ს მე-3 და მე-4 
მუხლების შესაბამისად, 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 

1. შეიქმნას საპატიო წოდების მინიჭების საკითხთა საკონსულტაციო საბჭო (შემ-
დგომში - საბჭო) შემდეგი შემადგენლობით: 

 
ა) ლელა სურმანიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე 

(საბჭოს თავმჯდომარე); 

ბ)  
 

ირაკლი პატარიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათ-
ლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სა-
კითხთა კომისიის თავმჯდომარე (საბჭოს თავმ-
ჯდომარის მოადგილე); 

ს ა ბ ჭ ო ს  წ ე ვ რ ე ბ ი :    

გ) დავით თედორაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს წევრი; განათლების, მეცნიერების, კულტუ-
რისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარის მოად-
გილე; 

დ) ბაგრატ მანველიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, 
კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მო-
ადგილე; 

ე) რუსუდან შავიშვილი 
 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელო-
ბისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი 
მოადგილე; 

ვ) რუსლან ქორიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მე-
ურნეობის მინისტრის მოადგილე; 

ზ) ლაშა სირაბიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმ-
ჯდომარის მოადგილე; 

თ) ელგუჯა ანდრიაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; 

ი) ზაურ ფატლაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი სა-
ქალაქო ინფრასტრუქტურის პროექტების საკითხებ-
ში; 

კ) ირინე შერვაშიძე 
 

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინის-
ტრაციის მოქალაქეთა საკითხების განყოფილების 
უფროსი; 

ლ) მერაბ ხალვაში - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტის რექტორი; 

მ) ოთარ მიქელაძე - სსიპ აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმ-
ღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „არსი-
ანი“-ს დირექტორი; 

ნ) მადონა მიქელაძე - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანი; 

ო) მინდია ქათამაძე - აჭარის მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციის გენერა-
ლური მდივანი; 

პ) ლალი კონცელიძე - ა(ა)იპ „აჭარის მწერალთა სახლის“ დირექტორი; 

ჟ) ნანა ხახუტაიშვილი - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და გა-
მომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტის“ დირექტორი; 

რ) თამილა მეიშვილი - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 
პროფესორი, სპიკერი; 

ს) გულიკო შერვაშიძე - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნი-
ერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; 

ტ) რამაზ სურმანიძე - ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური, სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტის რექტორი, პროფესორი, 
მწერალი; 

უ) მარიამ ჯახუტაშვილი - სსიპ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის 
საოპერო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი, სსიპ 
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 
მუსიკალური ფაკულტეტის სრული პროფესორი, 
საოპერო მომღერალი; 

ფ) ამირან კახიძე - აჭარის მუზეუმი - ბათუმის არქეოლოგიური მუზე-
უმის მმართველი, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთავე-
ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი; 

 

 

ქ) ნინო ნიჟარაძე - აჭარის მუზეუმი - ხელოვნების მუზეუმის მმართვე-
ლი, სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერ-
სიტეტის პროფესორი; 

ღ) ბელა ქებურია - პოეტი-აკადემიკოსი; 

ყ) გიორგი მიქელაძე - სსიპ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის 
დირექტორი; 

შ) გია მასალკინი - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

ჩ) ალეკო ჩხარტიშვილი - სააქციო საზოგადოება - „გამომცემლობა აჭარის“ 
დირექტორი; 

ც) თამაზ ფუტკარაძე - ეთნოლოგი, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლო-
გიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირე-
ბული პროფესორი. აჭარის საარქივო სამმართვე-
ლოს საზოგადოებასთან, საზღვარგარეთთან, მასმე-
დიასთან ურთიერთობის, პუბლიკაციის და გამოყე-
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ნების სამსახურის უფროსი; 

ძ) თემურ 
ბიბილეიშვილი 

- აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი 
„ხორუმი“-ს დირექტორი, სამხატვრო ხელმძღვანე-
ლი, ქორეოგრაფი; 

წ) ზვიად ზამთარაძე - „მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010“-ის ექიმ-
ანესთეზიოლოგი; 

ჭ) მარინა კალოიანი  ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყო-
ფოს ექიმ-ლაბორანტი. 

 
2. საბჭოს მდივნის ფუნქციის შესრულება დაევალოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე-

ტის მერიის ადმინისტრაციის მოქალაქეთა საკითხების განყოფილების მესამე კატეგორი-
ის უფროს სპეციალისტს ნათია ჩახვაძეს. 

3. საბჭოს წევრების უფლებამოსილება, მუშაობისა და გადაწყვეტილების მიღების 
წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის 
N29 დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საპატიო წო-
დებისა და ჯილდოს შემოღების და მინიჭების წესი“-თ. 

4. წინამდებარე ბრძანება გამოქვეყნდეს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ინ-
ტერნეტგვერდზე. 

5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის. ქ. ბა-
თუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობიდან 
ერთი თვის ვადაში. 

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 
 
ლაშა კომახიძე 
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი 


