
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

,,საზღვაო ფერმერთა ასოციაცია“ 

 

 წესდება 

 
     მუხლი 1 

    ზოგადი დებულებანი 
 

1.1. ,,საზღვაო ფერმერთა ასოციაცია“ (შემდგომში ,,ასოციაცია“) წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ, 

არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს 

საქართველოს კონსტიტუციის,  კანონმდებლობის და ამ წესდების შესაბამისად. 

1.2. ასოციაცია თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და მის 

ფარგლებს გარეთ. 

1.3. ასოციაციას შეიძლება ქონდეს ბეჭედი, ბლანკი, ლოგო, წევრობის მოწმობა და სხვა რეკვიზიტები. 

1.4. ასოციაციის იურიდიული მისამართია: ქალაქი ბათუმი, ვაჟა ფშაველას ქ. #63.  

ელ–ფოსტა: mariculture.georgia@gmail.com  

  
 

 
 

 მუხლი 2  

ასოციაციის მიზნები  
 

2.1. ასოციაციის მისიაა საქართველოში საზღვაო ფერმერობის განვითარება და მისი გარემოსდაცვითი, 

ეკონომიკური და სოციალური პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზაციის ხელშეწყობა, რომლის 

მისაღწევადაც განსაზღვრულია შემდეგი მიზნები: 

ბ) მარიკულტურის სფეროში სტრუქტურული და ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების 

მხარდაჭერა;  

გ) საზღვაო ფერმების მოწყობის, ფუნქციონირებისა და ეკონომიკური რენტაბელობის შესახებ, ბიზნეს 

სექტორის ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა და მათი საინვესტიციო აქტივობის წახალისება; 

დ) უმაღლესი და პროფესიული განათლების სექტორში მარიკულტურის (საზღვაო ფერმერობის) 

სპეციალიზაციის განვითარება; 

ე) საზღვაო ფერმერობის კვალიფიციური კადრების მომზადება და დასაქმების ხელშეწყობა; 

ვ) საზღვაო ფერმერთა ინტერესების დაცვა და საერთო მიზნების გარშემო მათი თვითმობილიზაციის 

შესაძლებლობების გაზრდა; 

ზ) საზღვაო ფერმერთა შორის ინფორმაციის გაცვლის, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების,  

ინიციატივების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის საკომუნიკაციო პლატფორმის შექმნა; 

თ) მარიკულტურის - საზღვაო ფერმერობის, როგორც ახალი პროფესიული სფეროს ფართოდ წარმოჩენა და 

პოპულარიზაცია; 

ი) მარიკულტურის თემაზე დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება და 

მულტისექტორული დიალოგის წარმართვა.  

2.2. დასახული მიზნების მისაღწევად, ასოციაცია თავის საქმიანობაში იყენებს ყველა კანონიერ გზას და 

საშუალებას, მათ შორის უფლება აქვს გასცეს გრანტები, მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სახის 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმოს დაფუძნებაში და განახორციელოს დამხმარე ხასიათის 

სამეწარმეო საქმიანობა.  
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                                                                     მუხლი 3 

ასოციაციის წევრობა 
 

1.1. ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც იზიარებს ასოციაციის 

მიზნებს. 

1.2. წევრობის მსურველი დადგენილი ფორმით, წერილობით განცხადებით მიმართავს ასოციაციის 

გამგეობას, განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს, ასოციაციის არანაკლებ ორი წევრის წერილობითი 

რეკომენდაცია. გამგეობა წევრად მიღების საკითხს წყვეტს, ღია კენჭისყრით, ხმათა უბრალო 

უმრავლესობით, განცხადების შემოსვლიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა. 

1.3. ასოციაციის წევრობიდან გასვლა თავისუფალია. 

1.4. გამგეობის გადაწყვეტილებით, წევრი შეიძლება გაირიცხოს ასოციაციიდან, თუ მისი საქმიანობა 

ეწინააღმდეგება ასოციაციის მიზნებს ან იგი უხეშად არღვევს წესდებით მასზე დაკისრებულ 

ვალდებულებებს. 

1.5. წევრს უფლება აქვს: 

ა) მონაწილეობას იღებდეს საერთო კრების მუშაობაში; 

ბ) აირჩიოს ან არჩეული იქნეს მმართველობით ორგანოებში; 

გ) კვალიფიკაციისა და შესაძლებლობების შესაბამისად, მონაწილეობდეს ასოციაციის საწესდებო 

მიზნების განხორციელების პროცესში; 

დ) ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ორგანოებისა და პირებისაგან მიიღოს ინფორმაცია ასოციაციის 

საქმიანობის შესახებ; 

ე) საჭიროებების შესაბამისად, ისარგებლოს ასოციაციის საკუთრებაში არსებული მატერიალურ–

ტექნიკური საშუალებებით; 

ვ) ატაროს წევრობის მოწმობა; 

ზ) წერილობითი განცხადების საფუძველზე, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ასოციაციის წევრობა. 

1.6. წევრი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას ასოციაციის წესდება და შინაგანაწესი; 

ბ) გაუფრთხილდეს ასოციაციის ავტორიტეტსა და ქონებას; 

გ) მიიღოს აქტიური მონაწილეობა ასოციაციის საქმიანობაში; 

დ) გადაიხადოს საწევრო შესატანი დადგენილი ოდენობით. 

 

 

მუხლი 4 

ასოციაციის მმართველობითი ორგანოები 
 

   4.1. საერთო კრება 

   4.1.1. ასოციაციის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა წევრთა საერთო კრება, რომელიც 

მოიწვევა გამგეობის მიერ, წელიწადში არანაკლებ ერთხელ. რიგგარეშე კრება შეიძლება მოწვეული 

იქნას ასოციაციის  წევრთა 1/3-ის წერილობითი მოთხოვნით. 

   4.1.2. საერთო კრების მოწვევის შესახებ, ყველა წევრს უნდა ეცნობოს წერილობით ან ინფორმაცია 

განთავსთდეს ასოციაციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, საერთო კრების სხდომამდე არანაკლებ ორი 

კვირით ადრე, დღის წესრიგისა და ჩატარების ადგილის მითითებით. 

   4.1.3. საერთო კრება უფლებამოსილია განიხილოს საკითხები, თუ მას ესწრება  წევრთა სრული 

შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. საერთო  კრება გადაწყვეტილებებს ღებულობს დამსწრეთა 

უმრავლესობით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.  

   4.1.4. საერთო კრების კომპეტენციას განეკუთვნება: 

ა) ასოციაციის წესდების დამტკიცება. მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა; 

ბ) ფარული კენჭისყრით, დამსწრეთა უმრავლესობით, 3 წლის ვადით, გამგეობის წევრების არჩევა, 

ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში იმართება წილისყრა; 

გ) ასოციაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების და სტრატეგიული ხედვის განსაზღვრა; 

დ) ყოველი წლის ბოლოს გამგეობის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა და დამტკიცება; 

ე) გადაწყვეტილების მიღება ასოციაციის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ.  

 

 

 



 

   4.2. გამგეობა.  

  4.2.1. ასოციაციის აღმასრულებელი ორგანოა გამგეობა, რომელსაც 3 წლის ვადით ირჩევს საერთო 

კრება და შედგება 3 წევრისაგან. 

  4.2.2. გამგეობის სხდომები იმართება არანაკლებ თვეში ერთხელ, რიგგარეშე სხდომები შეიძლება 

მოწვეული იქნას გამგეობის წევრის ინიციატივით. სხდომის დანიშვნის შესახებ გამგეობის წევრებს 

უნდა ეცნობოთ არანაკლებ 7 დღით ადრე. 

  4.2.3. გამგეობა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება გამგეობის წევრთა ნახევარზე მეტი, 

გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა უმრავლესობით. 

  4.2.4. გამგეობის კომპეტენციას განეკუთვნება: 

ა) გამგეობის წევრთაგან, ფარული კენჭისყრით, 3 წლის ვადით, ორგანიზაციის თავმჯდომარის 

არჩევა; 

ბ) საერთო კრების მოწვევა და სხდომაზე განსახილველ საკითხთა მომზადება; 

გ) ასოციაციის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტის, ორგანიზაციის სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის შემუშავება და დასამტკიცებლად საერთო კრებისათვის წარდგენა; 

ე) საერთო კრებისათვის ყოველწლიური ანგარიშის ჩაბარება განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ; 

ვ) ასოციაციის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება; 

ზ) ფარული კენჭისყრით, ასოციაციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება; 

თ) ასოციაციის სტრუქტურული ერთეულების და საწარმოების დაფუძნება; 

ი) წევრების მიღების და ორგანიზაციიდან მათი გარიცხვის საკითხის გადაწყვეტა;  

კ) ყველა იმ საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც არ შედის საერთო კრების და თავმჯდომარის 

კომპეტენციაში. 

   4.2.5. გამგეობის წევრები არიან: 

1. თამარ ოქროპირიძე (დაბადებული: 12.08.1994. მცხოვრები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი. პ/ნ: 61004064649) 

2. რამაზ მიქელაძე (დაბადებული: 14.09.1971. მცხოვრები: ქ.ბათუმი. 26 მაისის ქ. 10/12 ბ. პ/ნ: 

61001035732)  

3. გურამ სუთიძე (დაბადებული: 06.07.1888. მცხოვრები: ქ.ბათუმი. ბერიძის ქუჩის შესახვევი #4 პ/ნ: 

61002020940) 
 

   4.3. თავმჯდომარე.  

   4.3.1. ასოციაციის ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას ახორციელებს 

ასოციაციის თავმჯდომარე, რომელსაც 3 წლის ვადით ირჩევს გამგეობა. თავმჯდომარის 

კანდიდატურის წამოყენების უფლება აქვს გამგეობის ყოველ წევრს.  

  4.3.2. თავმჯდომარე: 

ა) წარმართავს ასოციაციის საქმიანობას საწესდებო მიზნების მისაღწევად: 

ბ) ხელმძღვანელობს გამგეობის საქმიანობას და უძღვება მის სხდომებს; 

გ) წარმოადგენს ასოციაციას მესამე პირებთან ურთიერთობაში; 

დ) ორგანიზაციის სახელით აწარმოებს მოლაპარაკებებს და ხელს აწერს ხელშეკრულებებს; 

ვ) გამოსცემს ბრძანებებს და განკარგულებებს; 

ზ) ნიშნავს და ათავისუფლებს თანამშრომლებს, ზედამხედველობს მათ საქმიანობას; 

თ) განკარგავს ასოციაციის ქონებას და სახსრებს; 

ი) ასრულებს წესდებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

  4.3.3. თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა, მის მიერ წესდებით განსაზღვრული 

მოვალეობის შეუსრულებლობის, უფლებამოსილების გადამეტების ან ასოციაციის მიზნებისათვის 

შეუსაბამო საქციელისთვის შეუძლია მხოლოდ  გამგეობას, რომელიც თავმჯდომარის გადაყენებიდან 

ერთი თვის ვადაში ირჩევს ახალ თავმჯდომარეს. თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება 

არ გულისხმობს გამგეობის წევრობის უფლებამოსილების შეწყვეტას.  

  4.3.4. თუ თავმჯდომარე თანამდებობიდან ვადამდე ადრე იქნა გათავისუფლებული ან  გარკვეული 

მიზეზების გამო ის ვერ ასრულებს საკუთარ უფლებამოსილებას, მისი მოვალეობის შესრულება 

დაევალება გამგეობის რომელიმე წევრს, რომელსაც განსაზღვრავს თავად გამგეობა.  

  4.3.5. ასოციაციის თავმჯდომარე (ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი): 

თამარ ოქროპირიძე (დაბადებული: 12.08.1994. მცხოვრები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ქაქუთი. პ/ნ: 61004064649) 

 



 

 

მუხლი 5 

ასოციაციის ქონება 
 

5.1. ასოციაციის ქონება იქმნება საწევრო შენატანების, წევრთა და სხვა პირთა შემოწირულობების, 

გრანტების, დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობითა და სხვა კანონიერი გზით მიღებული 

შემოსავლებისგან. 

5.2. აღებულ ვალდებულებებზე ასოციაცია პასუხს აგებს თავისი ქონებით. 

5.3. ასოციაციის ქონება ხმარდება მხოლოდ მისი საწესდებო მიზნების განხორციელებას. 

5.4. ასოციაციის ქონების გასხვისება შესაძლებელია, თუ გასხვისება ემსახურება ასოციაციის 

საქმიანობას, ხელს უწყობს მისი მიზნების განხორციელებას ან გააჩნია საქველმოქმედო დანიშნულება. 

 
 

 

მუხლი 6 

ლიკვიდაცია / რეორგანიზაცია 
 

6.1. ასოციაციის საქმიანობის რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) საერთო კრების 2/3–ის გადაწყვეტილებით; 

ბ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.  

6.2. ასოციაციის რეორგანიზაცია/ლიკვიდაციას ახორციელებს ასოციაციის თავმჯდომარე. 

6.3. ლიკვიდაციის დროს უნდა დამთავრდეს მიმდინარე საქმეები, დადგინდეს მოთხოვნები, ქონება 

გამოიხატოს ფულში, დაკმაყოფილდნენ კრედიტორები და დარჩენილი ქონება საერთო კრების 

გადაწყვეტილებით, გადაეცეს იმავე ან მსგავსი მიზნების მქონე ერთ ან რამდენიმე არასამეწარმეო 

იურიდიულ პირს. 

6.4. ინფორმაცია ასოციაციის საქმიანობის რეორგანიზაცია / ლიკვიდაციის შესახებ უნდა 

გამოქვეყნდეს.  

 


