
                                        
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება №29 

2022 წლის 26 დეკემბერი  
ქ. მარტვილი 

 
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო 
მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს    2017    წლის    4    დეკემბრის     №40   დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1. 
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო 
მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი 
სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2017  წლის  4  დეკემბრის  №40  დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge 04/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 9010260020.35.109.016245) შეტანილ 
იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„დანართი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა და მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების 
ოდენობები 

№  თანამდებობის დასახელება  
საშტატო 

რიცხოვნება  
თანამდებობრივი 

სარგო  

პოლიტიკური თანამდებობის პირები  

1  მერი  1  5450 



2  მერის პირველი მოადგილე  1  4240 

3  მერის მოადგილე  1  3870 

სულ: 3  

ადმინისტრაციული ერთეულები  

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  

მერის წარმომადგენელი  

4  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  ქ. მარტვილის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

5  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
ბანძის ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650 

6  

  

მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  ვედიდკარის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

7  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
ინჩხურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650 

8  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  სერგიეთის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

9  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650  

10  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
ნაგვაზაოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650 

11  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
ნახუნაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650 

12  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  ნაჯახაოს  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

13  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  ხუნწის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

14  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
გაჭედილის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650  

15  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650 

16  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  ონოღიის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

17  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  ტალერის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 



18  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  კურზუს  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

19  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  კიწიის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

20  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის   დოშაყეს  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

21  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  თამაკონის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

22  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის  გურძემის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  

1  1650 

23  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650 

24  
მერის წარმომადგენელი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
ლეხაინდრაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში  

1  1650 

ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული სხვა პირი  

25  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ქ. მარტვილის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

3  850 

26  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ბანძის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

3  850 

27  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ლეხაინდრაოს 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

28  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ვედიდკარის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

29  
 მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ონოღიის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

30  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  აბედათის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

31  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ხუნწის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

32  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ნაჯახაოს 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 



33  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ნაგვაზაოს 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

34  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  სერგიეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

35  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ნახუნაოს 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

36  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ინჩხურის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850  

37  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  გაჭედილის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

38  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  დიდი ჭყონის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

3  850 

39  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  სალხინოს 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

3  850  

40  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ტალერის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

41  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  კურზუს 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

42  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  კიწიის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

43  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  დოშაყეს 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

1  850 

44  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  თამაკონის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

45  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  გურძემის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლის  ასისტენტი  

2  850 

                                                                                            სულ: 66  

I  ადმინისტრაციული სამსახური  

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  



46  სამსახურის უფროსი  1  2420 

ადმიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება  

მეორე რანგი  (საშუალო მმართველობითი დონე)  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

47  განყოფილების  უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

48  მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  2  1700 

49  მესამე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  2  1570  

იურიდიული განყოფილება  

მეორე რანგი  (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

50  განყოფილების  უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

51  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

მატერიალური-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

52  განყოფილების  უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

53  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

მერის წარმომადგენლებთან  კოორდინაციის განყოფილება  

                  მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი  

54  განყოფილების  უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

55  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

56  განყოფილების უფროსი  1  2180 



მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

57  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

                                                                                 სულ: 14  

II  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

58  სამსახურის უფროსი  1  2420  

ხაზინის განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

59  განყოფილების  უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

60  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

61  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1570 

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

62  განყოფილების  უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

63  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

64  განყოფილების  უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

65    მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

შესყიდვების განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

66   განყოფილების  უფროსი  1  2180 



მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

67  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  2  1700 

68  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1570 

                                                                                 სულ: 12  

III  ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური  

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

69 სამსახურის უფროსი  1  2420 

ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

70 განყოფილების უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

71 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  3  1700 

72  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1570 

მეოთხე რანგი (უმცროსი სპეციალისტის დონე)  

73  მეორე კატეგორიის  უმცროსი  სპეციალისტი  1  1210 

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის  განყოფილება  
მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი  

74 განყოფილების უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

75 
განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი  

2  1700 

მეოთხე რანგი (უმცროსი სპეციალისტის დონე)  

76 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  1  1210 

                                                                                 სულ: 11  

IV  ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური  



პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

77 სამსახურის უფროსი  1  2420 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ურბანული განვითარების  განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

78  განყოფილების უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

79  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  3  
1700 

  

არქიტექტურისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

80  განყოფილების უფროსი  1  2180  

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

81 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1940 

82  
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1700 

                                                                                 სულ: 9  

V  ზედამხედველობის სამსახური  

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

83  სამსახურის უფროსი  1  2420 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

84 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  2  1700 

85  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  2  1570  

                                                                                 სულ: 5  



VI  
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამსახური  
პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი  

86  სამსახური  უფროსი  1  2420 

კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

87  განყოფილების უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

88 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  3  1700 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

89  განყოფილების უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

  

890  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  2  1700 

91  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1570  

                                              სულ: 9  

VII  
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური  
პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი  

92 სამსახურის უფროსი  1  2420 

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური მომსახურებისა და გენდერული 
თანასწორობის  განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  



93  განყოფილების უფროსი  1   2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

94 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  6   1700  

მეოთხე რანგი (უმცროსი სპეციალისტის დონე)  

95  მეორე კატეგორიის  უმცროსი  სპეციალისტი  1  1210 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

96  განყოფილების უფროსი 1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

97  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

98  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1570 

                                              სულ: 12  

VIII  შიდა აუდიტის სამსახური  

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

99  სამსახურის უფროსი  1  2420 

შიდა აუდიტის განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

100 განყოფილების უფროსი  1  2180 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

101  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

ინსპექტირების განყოფილება  

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

102  განყოფილების უფროსი  1  2180 



მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

103  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700 

                                                                                                                                                               სულ:  5 

IX  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი  

104  სამსახურის უფროსი  1  2420 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)  

105  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  1  1700  

106  მესამე კატეგორიის  უფროსი  სპეციალისტი  3  1570 

მეოთხე რანგი (უმცროსი სპეციალისტის დონე)  

107  მეორე  კატეგორიის  უმცროსი  სპეციალისტი  1  970 

                                                                                                                                                               სულ: 6 

საშტატო ერთეულის ჯამი: 152  

“. 
 
 

მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის  1 იანვრიდან. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                             ლევან სურმავა 

 
 
 
 


