
                                                                                                                                                 დანართი #1

             ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურში გამწვევი კომისიის 2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევის მუშაობის

გეგმა-გრაფიკი

# გვარი, სახელი თანამდებობა კომისიის ჩატარების 
თარიღი და დრო

მირიან ქათამაძე

გენადი კირჩხელი

ნათია ნიჟარაძე

ხათუნა მამასახლისი

დათო არველაძე

ილია ბაჯელიძე

ავთანდილ რომანაძე

კახა ბერიძე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 
მერი-კომისიის თავმჯდომარე

სამხედრო სამსახურის პირველი 
რანგის ხელმძღვანელი-
თავმჯდომრის მოადგილე

მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის-პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-კომისიის წევრი

მერიის ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამსახურის 
პირველი რანგის ხელმძღვანელი-
-კომისიის წევრი

შსს-ს ქობულეთის რაიონული 
სამმართველოს უბნის 

ინსპექტორების განყოფილების 
უბნის უფროსი, ინსპექტორ-

გამომძიებელი-კომისიის წევრი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 
და მობილიზაციის სამსახურის 

მესამე რანგის მესამე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი-კომისიის 

მდივანი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 
და მობილიზაციის სამსახურის -
მესამე რანგის მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტიკომისიის 

წევრი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 
და მობილიზაციის სამსახურის 
მესამე რანგის მესამე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი-კომისიის 
წევრი

09.02.2021წ 11 საათი
11.02.2021წ 11 საათი
16.02.2021წ 11 საათი
18.02.2021წ 11 საათი
23.02.2021წ 11 საათი
25.02.2021წ 11 საათი
02.03.2021წ 11 საათი
04.03.2021წ 11 საათი
09.03.2021წ 11 საათი
11.03.2021წ 11 საათი
16.03.2021წ 11 საათი
18.03.2021წ 11 საათი
23.03.2021წ 11 საათი
25.03.2021წ 11 საათი
30.03.2021წ 11 საათი
01.04.2021წ 11 საათი
06.04.2021წ 11 საათი
08.04.2021წ 11 საათი
13.04.2021წ 11 საათი
15.04.2021წ 11 საათი
20.04.2021წ 11 საათი
22.04.2021წ 11 საათი
27.04.2021წ 11 საათი
29.04.2021წ 11 საათი
04.05.2021წ 11 საათი
06.05.2021წ 11 საათი
11.05.2021წ 11 საათი
13.05.2021წ 11 საათი
18.05.2021წ 11 საათი
20.05.2021წ 11 საათი
25.05.2021წ 11 საათი
27.05.2021წ 11 საათი
01.06.2021წ 11 საათი
03.06.2021წ11 საათი
08.06.2021წ 11 საათი
10.06.2021წ 11 საათი
15.06.2021წ 11 საათი 
17.06.2021წ 11 საათი                         
22.06.2021 წ 11 საათი
24.06.2021წ. 11 საათი
29.06.2021წ. 11 საათი



დანართი #2

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურში 1994-2003 წლეებში დაბადებულ წვევამდელთა 2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევის 

მომზადების ღონისძიებათა

გეგმა

# ღონისძიების დასახელება შესრულების 
თარიღი

შემსრულებელი შენიშვნა

1 სამხედრო სამსახურის პირად 
შემადგენლობასთან ჩატარდეს 
თათბირი თემაზე: მიღებული 

„საქართველოს მავრობის 2021 წლის 
29 იანვრის #39 დადგენილებ“-ის 

შესრულებაზე

5.02.2021

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი -

გ.კირჩხელი
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორიის 
უფროსი 

სპეციალისტი-
ა.რომანაძე

2 დადგენილების საფუძველზე 
შესწავლილი იქნას გასაწვევთა გეგმა-

დავალება
5.02.2021

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-

გ.კირჩხელი
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორიის 
უფროსი 

სპეციალისტი-
ა.რომანაძე

3 გეგმა-დავალებისა და არსებული 
გასაწვევი რესურსების შედარების 
შემდეგ დადგინდეს წვევამდელთა 
წინასწარი განაწილების გათვლა 
სამხედრო ძალების სახეობათა 

მიხედვით

5.02.2021

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-

გ.კირჩხელი
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორიის 
უფროსი 

სპეციალისტი-
ა.რომანაძე

4 შეირჩეს მერიის სამხედრო 
სამსახურის გამწვევი კომისიის 

წევრების სია და დასამტკიცებლად 
წარედგინოს მუნიციპალიტეტის 

მერიას, შემუშავდეს და დამტკიცდეს 
ამ კომისიის სამუშაო გეგმა

5.02.2021

სამსახურისპირველი 
რანგის 

ხელმძღვანელი-
გ.კირჩხელი

მესამე რანგის მეორე 
კატეგორიის 

უფროსი 
სპეციალისტი-

ა.რომანაძე
5 გამოძახებულ იქნას შესაბამისი 

ინსტანციებიდან: 
პროკურატურა,პოლიცია,სასამართლო 

და სამკურნალო დაწესებულებები- 
წვევამდელთა სიები, რომლებიც 

თებერვალი

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-

გ.კირჩხელი
მესამე რანგის მესამე 



იმყოფებიან აღრიცხვაზე კატეგორიის 
უფროსი 

სპეციალისტი-
კ.ბერიძე

6 შემუშავდეს და წარედგინოს 
მუნიციპალიტეტის მერიას პროექტი 

მოქალაქეთა სამხედრო სამხედრო 
სამსახურში გაწვევის, მომზადებისა 

და ჩატარების სათანადო 
გადაწყვეტილების მისაღებად

2021 წლის

  თებერვალი

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-

გ.კირჩხელი

7 გაწვევის პერიოდში მოქალაქეთა 
გამოცხადების ვადების განსაზღვრით 

დროულად გადაეცეს მერიის 
წარმომადგენლებს წვევამდელთა  
პერსონალური უწყებები გამწვევ 

კომისიაზე გამოსაცხადებლად

2021 წლის 
საგაზაფხულო 

გაწვევის 
პერიოდში

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-

გ.კირჩხელი
მესამე რანგის მესამე 

რანგის მესამე 
კატეგორიის 

უფროსი  
სპეციალისტი - 

ი.ბაჯელიძე
8 გაწვევის პერიოდში სისტემატიურად 

შეტანილ იქნას საოქმო წიგნში ის 
წვევამდელები, როლებიც 

გამოცხადდენ გამწვევ კომისიაზე და 
ექვემდებარებიან სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურში გაწვევას

2021 წლის 
საგაზაფხულო 

გაწვევის 
პერიოდში

მესამე რანგის მესამე 
კატეგორიის 

უფროსი 
სპეციალისტი 

კ.ბერიძე          მესამე 
რანგის  მესამე 
კატეგორიის 

უფროსი 
სპეციალისტი-

ი.ბაჯელიძე
9 სისტემატიურად იქნას გაფორმებული 

საალფაბეტო-სააღრიცხვო წიგნში იმ 
წვევამდელების მონაცემები, 
რომლებიც ექვემდებარებიან 

გადავადებას კანონის შესაბამისად

2021 წლის 
საგაზაფხულო 

გაწვევის 
პერიოდში

მესამე რანგის მესამე 
კატეგორიის 

უფროსი 
სპეციალისტი-

კ.ბერიძე
10 მოხდეს წვევამდელებთან და მათ 

მშობლებთან გასაუბრება
2021 წლის 

საგაზაფხულო 
გაწვევის 

პერიოდში

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-

გ.კირჩხელი

11 გაწვევის დამთავრებისთანავე 
გაკეთდეს მოცემული გეგმა-

დავალების საფუძველზე ცნობა-
ანგარიში და წარედგინოს 

საქართველოს ინფრასტრუქტურისა 
და რეგიონალური განვითარების 

სამინისტროს

2021 წლის 
ივნისი

სამსახურის 
პირველი რანგის 
ხელმძღვანელი-

გ.კირჩხელი
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორიის 
უფროსი 

სპეციალისტი-
ა.რომანაძე

მესამე რანგის მესამე 



კატეგორიის 
უფროსი 

სპეციალისტი - 
ი.ბაჯელიძე


