
შპს ბათუმის უმარლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის 

პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის საარჩევნო კომისიის 

ოქმი № 01 

ქ.ბათუმი 22.12.2022 წ. 

 20:00 საათი 

 

საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა: 

1. კომისიის თავმჯდომარე  ბაქარ აფხაზავა 

2. კომისიის მდივანი  თამაზ გორგაძე 

კომისიის წევრები: 

3. სოსო თურმანიძე 

4. ვანო კინწურაშვილი 

5. დიეგო დიასამიძე 

6. ბექა ბოლქცაძე 

7. ლუკა ფუტკარაძე 

აღნიშნული კომისიის წევრებიდან სოსო თურმანიძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ 

გამოცხადა საარჩევნო უბანზე, აქედან გამომდინარე საარჩევნო კომისია შედგა 6 პროფესიული 

სტუდენტისგან. 

 

დღის წესრიგი: 

1. შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პროფესიულ 

სტუდენტთა თვითმმართველობის  არჩევნების შედეგების შეჯამება.  

 

მოისმინეს: საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბაქარ აფხაზავამ სხდომა გახსნილად გამოაცხადა 

და კომისიის წევრებს გააცნო 2022 წლის 22 დეკემბერს შპს ბათუმის უმაღლესი 

საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში ჩატარებული  პროფესიულ სტუდენტთა 

თვითმმართველობის  არჩევნების შედეგები. 

ბუსსს ანრიში ჩატარდა 2022 წლის სტუდენტთა თვითმართველობის არჩევნები, 

რომელიც წარიმართა ფარული კენჭისყრის პრინციპით. არჩევნებზე დელეგატა 

კანდიდატებად რეგისტრირებული იყო ბუსსს ანრის სპეციალობა: საგემბანე 

განყოფილების ექსპლუატაციის 12 პროფესიული სტუდენტი და სპეციალობა: 

სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია 12 პროფესიული სტუდენტი.  



ამომრჩეველთა საერთო სიით პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა შეადგენდა 

120 პროფესიული სტუდენტს, თუმცა არჩევნებზე გამოცხადდა და თავიანთი 

არჩევანი დააფიქსირა 66 პროფესიულმა სტუდნტმა. 

არჩევნების ჩატარდა ფარული კენჭისყრის პრინციპით, მშვიდ და მიუკერძოებელ 

გარემოში, დარღვევები არ დაფიქისრებულა. 

66 პროფესიული სტუდნტის მიერ გაკეთებული არჩევანის შედეგად, ხმათა 

უმრავლესობით პროფესიულ სტუდენტთა თვითმართველობის დელეგეგატებად 24 

კანდიდატიდან გამარჯვებულად და არჩეულად ითვლება შემდეგი 10 დელეგატი: 

1) ზვიად დიასამიძე 14 ხმა  21 % 

2) გიგა ქოქოლაძე 10 ხმა 15 % 

3) ნიკა მეტრეველი  8 ხმა 12 % 

4) მირიან ავალიანი 6 ხმა 9 % 

5) გულადი დეკანაძე 5 ხმა 8 % 

6) ვახტანგ მაკარაძე 5 ხმა 8 % 

7) ბაჩანა ხიმშიაშვილი 4 ხმა 6 % 

8) მალხაზ ვართმანიძე 2 ხმა 3 % 

9) ანრი დოლიძე 2 ხმა 3 % 

10) ბექა ჯორბენაძე 2 ხმა 3 % 

 

დაადგინეს:  1) 2022 წლის 22 დეკემბერს შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო 

სასწავლებელი ანრის პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის  

არჩევნები ჩაითვალოს შემდგარი. 

2)  დეკემბერს შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის 

პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის დელეგატებმა შიდა 

კენჭისყრის საფუძველზე აირჩიოს პროფესიულ სტუდენტთა 

თვითმმართველობის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი. 

3)   პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის პრეზიდენტის და ვიცე-

პრეზიდენტის არჩევა დაოქმდეს. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე  ბაქარ აფხაზავა 

 

კომისიის მდივანი  თამაზ გორგაძე 


