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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს
ბიუროს    სხდომის

ოქმი N10

  ქ. ლანჩხუთი                                                                                            18. 09. 2018  წელი                                                        

  ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე  ემზარ  
თევდორაძე,  საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი 
გვარჯალაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარე  
სპარტაკ კვაჭაძე, საკრებულოს  ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარე 
ზაზა წულაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარის მოადგილე კახა ბოლქვაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ლანჩხუთელები 
ძლიერი თვითმმართველობისათვის“წევრი კახაბერ ასკურავა, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე გიორგი ხელაძე, საკრებულოს აპარატის 
პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის 
უფროსი)  ნინო ძიძიგური. საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ (საორგანიზაციო განყოფილების 
უფროსი)  ვალერი წულაძე.

   სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები:  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი  
ალექსანდრე სარიშვილი, მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 
უფროსი მაგული კუნჭულია,  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი  ია ჩხაიძე, მერიის იურიდიული სამსახურის 
უფროსის მ/შ გულინა კუნჭულია, მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე,  მედიის წარმომადგენლები.



საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ განმარტა, რომ მერიის იურიდიული 
სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა  იმყოფება მივლინებაში, აქედან გამომდინარე, მერიის 
იურიდიული სამსახურის უფროსის მოვალეობას ასრულებს გულინა კუნჭულია.

  საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის პროექტი: 

1.    „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის 
ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 
დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი შ. ჩაგუნავა/

2.   „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან 
ჯილდოს გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს 
კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის 
ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო 
თარიღის დადგენის  შესახებ.

                                                        /მომხსენებელი ი. ჩხაიძე/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირისათვის „სპორტული ცენტრი“ 
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების, 
მწვრთნელებისა და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას 
კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 
თებერვლის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, 
ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და 
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის 
დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი ი. ჩხაიძე/

4.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი 
კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის 
პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

                                                           /მომხსენებელი ი. ჩხაიძე/
5.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, 
განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი მ. კუნჭულია/

6. სხვადასხვა საკითხები:

დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ 
გამოთქმულა.

 საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს.

მომხრე  9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

  დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის დაწყებამდე ლანჩხუთის    
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ იმსჯელა  საკრებულოს მორიგი სხდომის 
მოწვევის  თარიღის შესახებ. 

 საკრებულოს  მორიგი სხდომის მოწვევის თარიღად განისაზღვრა  2018  წლის  28 
სექტემბერი, 11:00 საათი.

დღის წესრიგის პირველ საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
იურიდიული სამსახურის უფროსის მ/შ გულინა კუნჭულიამ. მან აღნიშნა, რომ  ცვლილება 
არის ტექნიკური ხასიათის, რომლის მიხედვითაც  ,,გამგეობი“-ს და ,,გამგებელი“-ს 
ნაცვლად ჩაიწერება ,,მერია“ და  ,,მერი“.



 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის 
ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად 
განისაზღვროს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია.
2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ლანჩხუთელები ძლიერი თვითმმართველობისათვის“.
3.პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
28 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული 
სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
მომხრე   9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

 დღის წესრიგის მეორე საკითხზე: „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების მიზნით 
გამოყოფილი თანხიდან ჯილდოს გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტი სხდომას გააცნო მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა  ია ჩხაიძემ. მან აღნიშნა, რომ პროექტში 
ცვლილება მდგომარეობს შემდეგში: სიტყვა „გამგებელი“ შეიცვალა სიტყვით „მერი“, 
სიტყვა „გამგეობა“ შეიცვალა სიტყვით „მერია“ და დაკონკრეტდა უფლებამოსილი 
სამსახური. 

 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების  პროექტთან  დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1. „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან 
ჯილდოს გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 



საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისთვის 
ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.
2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“.
 3.პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
28 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ია ჩხაიძე.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
მომხრე  10 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

დღის წესრიგის მესამე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული 
პირისათვის „სპორტული ცენტრი“ გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, 
სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების, მწვრთნელებისა და წარმომადგენლების სპორტულ 
ღონისძიებებზე მივლინებისას კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის 
ოდენობისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის N10 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა  ია ჩხაიძემ.

 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების   პროექტთან დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.

 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირისათვის „სპორტული ცენტრი“ 
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების, 
მწვრთნელებისა და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას 
კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 
თებერვლის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისთვის ძირითად 



კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.
2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“.
3. პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
28 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ია ჩხაიძე.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ     კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
მომხრე  9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

 დღის წესრიგის მეოთხე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 
დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა  
ია ჩხაიძემ.

 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს 
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისია.
2. დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიასა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული 
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ლანჩხუთელები ძლიერი 
თვითმმართველობისათვის“.



3. პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
28 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ია ჩხაიძე.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ      კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
მომხრე  9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

 დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N39 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო  მერიის ადმინისტრაციული და 
შესყიდვების სამსახურის უფროსმა მაგული კუნჭულიამ. მან აღნიშნა, რომ 
წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს სამსახურის ფუნქციების დაკონკრეტებას.

 ბიუროს წევრების მიერ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით   შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.
        
 ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა 
და ეთიკის კომისია.
2.  დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ლანჩხუთელები ძლიერი თვითმმართველობისათვის“.
3.  პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
28 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4. მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი მაგული კუნჭულია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ      კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
მომხრე 9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

 სხვადასხვა საკითხები:



 საკრებულოს წევრმა კახაბერ ასკურავამ აღნიშნა, რომ 2013 წლიდან მოყოლებული 
დღემდე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს სტიქიის სალიკვიდაციოდ ცენტრალური 
ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი აქვს დაახლოებით 20 მილიონი ლარი. ის 
დაინტერესდა,  თუ  რაში დაიხარჯა ეს კოლოსალური თანხა, როცა მუნიციპალიტეტში 
ელემენტარული სტიქიის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები არ გატარებულა. 
მან,  მაგალითისთვის მოიყვანა ქალაქის ცენტრში ჩამდინარე „ღელე“, რომელიც წლებია არ 
გაწმენდილა. მისი თქმით, მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურს, რომ სწორად ემუშავა 
მუნიციპალიტეტი  თავიდან აიცილებდა წინა დღით მომხდარ სტიქიას. დეპუტატმა ასევე 
აღნიშნა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ყველა სკოლამდელ სააღმრდელო-საგანმანათლებო 
დაწესებულებებში სასწავლო პროცესი დაიწყო, გამონაკლისია მხოლოდ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტი,რადგან ბაღებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები შემსრულებელმა 
კომპანიაბემა  სამუშაოები დროულად არ დაასრულეს. მისი თქმით, ეს არის 
მუნიციპალიტეტის და მერიის ინფრასტრუქტურული სამსახურის დიდი სირცხვილი.

 
მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ლევან ჩხაიძემ 
განმარტა, რომ ქალაქის დატბორვა მოხდა ორი სანიაღვრე არხის გაუმტარობის გამო, 
რომელიც ფაქტოვრივად გადის მოსახლეობის ეზოებში. გაბიონების მოსაწყობად საჭირო 
გახდება მიწის მცირე რაოდენობით ჩამოჭრა,რაც მოსახლეობისთვის მიუღებელია, ასევე  
მოსახლეობა  წინააღმდეგია ტექნიკის ეზოებში შეშვებაზე. ასევე არის მონაკვეთები, სადაც 
ტექნიკის გადადგილება პრაქტიკულად შეუძლებელია.  აქედან გამომდინარე, აღნიშნული 
არხების გაწმენდა წლების განმავლობაში ვერ ხერხდება  მუნიციპალიტეტისთვის დიდ 
პრობლემას წარმოადგენს.

 საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარემ,  გიორგი ჩახვაძემ  აღნიშნა,რომ სწორედ იმ არხის გაწმენდაში,  
რომელზეც მიმდინარეობს საუბარი 2008 წელს პირადად  ღებულობდა მონაწილეობას.

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვლადიმერ 
ნანაძემ, აღნიშნა რომ, ზემოთხსენებული არხის გაწმენდა არ გახლავთ იოლი საქმე, მისი 
თქმით, უნდა შეიქმნას შესაბამისი კიმისია, რომელიც გადაწყვეტს,თუ როგორ გადაიჭრას 
აღნიშნული პრობლემა.
   
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ  ქალაქის 
ცენტრში ძლიერი წვიმის დროს მართლაც ძალიან რთული სიტუაცია იქმნება, 
აუცილებელია ავტოსადგომთან გაკეთდეს საწვიმარი არხი, რათა მოხდეს მოვარდნილი 
წყლის ცენტრალურ არხში ჩადინანება. ის სტიქიის დღეს ადგილზე იმყოფებოდა 
გრიგოლეთის, ჩოჩხათის, ღრმაღელის, ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, 
სადაც კატასტროფული სურათი დახვდა, ხიდები, ცხოველთა და ფრინველთა სადგომები 
სტიქიას მთლიანად წაღებული აქვს, ასევე მნიშვნელოვნად დაზიანდა მოსახლეობის 
საცხოვრებელი სახლები. მისი თქმით მიმდინარეობს მასალების მოძიება, 
დასურათება,ზარალი დათვლება და გადაეწოდება შესაბამის სამინისტროს.



საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარემ.  გიორგი ჩახვაძემ აღნიშნა, რომ ჩიბათის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში ე.წ. „დაფნარის“დასახლებაში მიმდინარეობდა გასული წლის ოქტომრის თვეში 
მომხდარი სტიქიით დაზიანებული მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. უნდა 
გაკეთებული გზა, მოწყობილიყო გაბიონები და შესრულებულიყო ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები. ოქტომბრის თვეში დაფიქსირებული სტიქიიდან სამუშაოები დაიწყო მარტის 
თვეში, გაკეთდა ნაპირსამაგრი, სხვა სამუშაოების შესრულება უნდა დაწყებული ეხლა. 
ბოლოს მომხდარი სტიქიის დროს მოვარდნილმა წყალმა კი მთლიანად გაანადგურა 
აღნიშნული გზის მონაკვეთი. სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას ვადები არ 
დაურღვევია, მაგრამ მილ-ხიდების გაკეთება, თავის დროზე რომ მომხდარი სოფელი 
ფქტობრივად გარესამყაროს არ მოწყდებოდა.

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ 
აღნიშნა, რომ მსგავსი სიტუაციია ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში. მისი 
თქმით, როდესაც სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები თვეების განმავლობაში  დროში 
ჭიანურდება,  მუნიციპალიტეტს საბოლოოდ ათმაგი თანხა უჯდება ესა, თუ ის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოს შესრულება.
 
   საკრებულოს წევრმა აკაკი იმნაიშვილმა აღნიშნა, რომ რამდენიმე მოსახლის ეზო 
მთლიანად წაიღო მეწყერმა, მუნიციპალიტეტის მხრიდან მხოლოდ გზების და ხიდების 
რეაბილიტაცია არ უნდა იყოს შეღავათი. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტი სწორედ იმ 
მაცხოვრებლებს უნდა დაეხმაროს, რომლებსაც ფაქტობრივად  ეზო აღარ დარჩა.

ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


