
თსუ აკადემიური საბჭოს წევრთა 

საარჩევნო კომისია 
 

სულ:   9 წევრი 

კვორუმი:  5 წევრი 

სხდომის თარიღი:  15 ოქტომბერი, 2014 წ. (18:00 სთ.) 

 

 

 

 

1  ირაკლი კობახიძე (თავმჯდომარე) _______________________________ 

2  დემეტრე ეგნატაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე) _______________________________ 

3  გიორგი ამირანაშვილი (მდივანი) _______________________________ 

4  ინეზა გაგნიძე _______________________________ 

5  ნინო დურგლიშვილი _______________________________ 

6  ვალერიან რამიშვილი _______________________________ 

7  ეკატერინე ფირცხალავა _______________________________ 

8  ჯენარა ქრისტესაშვილი _______________________________ 

9  რამაზ ხომერიკი _______________________________ 

 

 

 

სხდომის მდივანი                                    /გ. ამირანაშვილი/ 



თსუ აკადემიური საბჭოს წევრთა საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N4, 15 ოქტ., 2014 წ. 

გვ. –1– 

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს წევრთა საარჩევნო კომისიის 

 

სხდომის ოქმი N4 

15 ოქტ., 2014 წ.  

თსუ მეორე აკადემიური კორპუსი, ოთახი N245 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

 

1. ირაკლი კობახიძე (თავმჯდომარე) 

2. დემეტრე ეგნატაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე) 

3. გიორგი ამირანაშვილი (მდივანი) 

4. ინეზა გაგნიძე 

5. ნინო დურგლიშვილი 

6. ვალერიან რამიშვილი 

7. ეკატერინე ფირცხალავა 

8. რამაზ ხომერიკი 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. კანდიდატად რეგისტრაციის თაობაზე შემოსული განცხადებების განხილვა 

 

მოისმინეს: 

 

გ. ამირანაშვილმა კომისიის წევრებს გააცნო 13 და 15 ოქტომბერს შემოსული განცხადებები კანდიდატად 

რეგისტრაციის თაობაზე. შესაბამისად, 15 ოქტომბრის მდგომარეობით, რეგისტრაციაში უნდა გატარებულიყო 19 

კანდიდატი (დანართი N1). 

 

კენჭისყრის შედეგი: 

 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

 

დაადგინეს: 

 

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნებზე რეგისტრირებულ იქნეს სულ 19 კანდიდატი (დანართი N1). 

 

2. საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის (IFES) თანხმობა დამკვირვებლის რეგისტრაციის თაობაზე 

 

მოისმინეს: 

 

დ. ეგნატაშვილმა კომისიას გააცნო საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის (IFES) საქართველოს ოფისის 

თანხმობის წერილი აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნებზე მათი დამკვირვებლის წარმოდგენის შესახებ, რომელიც 

მიღებულ იქნა თსუ–ის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, ბატონ ი. სალუქვაძის 2014 წლის 8 ოქტომბრის 

№2013/01–01–05–07 მიმართვის პასუხად. აღნიშნული ორგანიზაცია დამკვირვებლად ასახელებს IFES საქართველოს 

სამოქალაქო და ამომრჩეველთა განათლების ოფიცერს, ქალბატონ ლელა ჯავახიშვილს. კომისიას კენჭი უნდა ეყარა 

ქალბატონ ლელა ჯავახიშვილისათვის დამკვირვებლის სტატუსის მინიჭების საკითხისათვის. 

 

კენჭისყრის შედეგი: 

 



თსუ აკადემიური საბჭოს წევრთა საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N4, 15 ოქტ., 2014 წ. 

გვ. –2– 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

 

დაადგინეს: 

 

თსუ აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსი მიენიჭოს საარჩევნო სისტემათა 

საერთაშორისო ფონდის (IFES) საქართველოს ოფისის წარმომადგენელს, ქალბატონ ლელა ჯავახიშვილს. 

 

3. დამკვირვებელთა რეგისტრაციის ვადის დაზუსტება 

 

მოისმინეს: 

 

დ. ეგნატაშვილმა კომისიას შესთავაზა, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №96/2014 დადგენილებით დამტკიცებული 

„აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევის წესის“ მე–11 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი 3–დღიანი 

პრეკლუზიური ვადა განმარტებულიყო კალენდარულ და არა სამუშაო დღეებად. შესაბამისად, დამკვირვებლის 

წარმოდგენის მსურველ სუბიექტებს შესაძლებლობა ექნებოდათ, განცხადება შემოეტანათ 17 ოქტომბრის, პარასკევი 

დღის ჩათვლით. კომისიას კენჭი უნდა ეყარა აღნიშნული განმარტების მხარდაჭერისათვის. 

 

კენჭისყრის შედეგი: 

 

გადაწყვეტილება მიღებულია ერთხმად. 

 

დაადგინეს: 

 

დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ განცხადებები მიღებულ იქნეს 17 ოქტომბერს, პარასკევს 18:00 საათამდე. 

 

 

 

 

თავმჯდომარე                                                                                                                                                                           /ი. კობახიძე/ 

 

მდივანი                                                                                                                                                                             /გ. ამირანაშვილი/



თსუ აკადემიური საბჭოს წევრთა საარჩევნო კომისია 
2014 წლის 15 ოქტომბრის სხდომის ოქმი N4, დანართი N1 

 

 

 


