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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, აცანის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მაჟორიტარი დეპუტატის, ემზარ თევდორაძის მოსახლეობასთან 

შეხვედრისა და 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის 

ოქმი
                                                                                 
                                                                                                 
     მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.
     სოფელი, თემი, დაბა: აცანის ადმინისტრაციული ერთეული.
     შეხვედრის ჩატარების თარიღი: 3 ივლისი, 2019 წელი 12.00 საათი.
     შეხვედრას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, მერის წარმომადგენელი აცანის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში იზა მათითაიშვილი, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
საკითხებში მაია კუპატაძე, მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 
ხათუნა ვადაჭკორია, აცანის ადმინისტრაციული ერთეულის ამომრჩევლები.
    ანგარიშის მოსმენის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ბატონი 
ვლადიმერ ნანაძე მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას, ამომრჩევლებს და აღნიშნა, რომ 
მიმდინარეობს საკრებულოს რეგლამენტით გათვალისწინებული მუშობის ერთ-ერთი 
საპასუხისმგებლო ეტაპი - საკრებულოს წევრების მიერ წლის განმავლობაში გაწეული 
მუშაობის ანგარიშის ჩაბარება, განაცხადა, რომ აცანის მაჟორიტარი დეპუტატი ემზარ 
თევდორაძე არის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, სოციალურ 
საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარე, ყოველდღიური კონტაქტი აქვს ამომრჩევლებთან და ზრუნავს მათი 
პრობლემის მოგვარებაზე

აცანის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ემზარ 
თევდორაძემ საანგარიშო პერიოდში მიღებულ სამართლებრივ აქტებზე გაამახვილა 
ყურადღება და სოფლებში შესრულებულ პროექტებზე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა 
ამომრჩეველს.

ის აქტიურად იყო ჩართული, რომ აცანაში განხორციელებულიყო შემდეგი 
ინფრასტრუქტურული პროექტები:

    აცანაში ქინქლაძეების უბანში მოეწყო სანიაღვრე სისტემა;
    გაკეთდა რკინა-ბეტონის გზები (თედორაძეების, კვიჭიძეების, ნაშენებას, 

წილოსნების უბანში);
    სოფელ აცანაში მოეწყო შიდა გზები, აღდგა აცანა-აკეთის დამაკავშირებელი გზა; 
    ჯიჯიეშვილების უბანში გაიწმინდა ჩამოწოლილი მეწყერი;
    მდინარე აცაურაზე მოეწყო ხიდი;



    მაგული ჩხაიძის ეზოსთან გაკეთდა საყრდენი კედელი;
     საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს წევრის შუამდგომლობით დახმარება გაეწია 
არაერთ მოქალაქეს სამკურნალო და საოპერაციო, მედიკამენტების შეძენის, მძიმე 
საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
პროგრამის ფარგლებში.
          სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცა სახლის სახურავის საჭირო 
სამშენებლო მასალა. 
     საკრებულოს წევრმა, ემზარ თევდორაძემ 2019 წლისთვის სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელ პროექტებზე ისაუბრა: 

კვიჭიძეების უბანში მოეწყობა გარე განათება, კილისძირის წყარო მოპირკეთდება და 
მოეწყობა სკვერი, იგეგმება წყლის წისქვილის აღდგენა; 
      აცანის  ადმინისტრაციულ შენობაში, სადაც განთავსებულია საექიმო პუნქტი, 
ბიბლიოთეკა და სხვა დაწესებულებები, მოეწყობა სველი წერტილი.
      წელსვე დაიწყება თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი ორ ჯგუფიანი საბავშვო 
ბაღის მშენებლობა, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფინანსებს; 

რეაბილიტაცია უტარდება ასევე სოფლის ამბულატრიას, სადაც მოეწყობა ბავშვთა 
აცრის ოთახი და სტომატოლოგიური კაბინეტი;
        მოსახლეობასთან შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდა. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელმა აცანის ადმინისტრაციული 
ერთეულში ქალბატონმა იზა მათითაიშვილმა განაცხადა, რომ სოფელი მეწყერულ 
ზონაშია, ბევრი სახლი დაზიანებულია და ოჯახი განსახლებას ექვემდებარება, მაგრამ 
ეკომიგრაციის სამსახური შესაბამის დასკვნას არ წერს, სასურველია მერიის 
წარმომადგენელთან ერთად მოხდეს ოჯახების შერჩევა.

ადგილობრივმა მკვიდრმა გაიოზ ქანთარიამ განაცხადა, რომ სასმელი წყლის 
პრობლემაა წილოსნების უბანში, ტელმანსა და სოფლის ცენტრის მიმდებარედ. წყლის 
რესურსი საკმარისია, მაგრამ მოსაწესრიგებელია წყალგაყვანილობა. ასევე განაცხადა, რომ 
გარე განათება შედარებით მეტ ადგილას უნდა დამონტაჟდეს.

ქალბატონმა ნაზი ჯალაღონიამ განაცხადა, რომ სოფელ აცანაში არის უბანი „სერბია“, 
სადაც მისასვლელი გზა მოსაწესრიგებელია.

აცანის სკოლის პედაგოგებმა განაცხადეს, რომ სკოლისთვის აუცილებელია 
სპორტული დარბაზი, მოსაწესრიგებელია ბუფეტი და სველი წერტილები.
      მოსახლეობამ ინფორმაცია მოისმინა ასევე გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით. 
როგორც მაჟორიტარმა აღნიშნა, სამუშაოები დაწყებულია, აცანაში 36 კილომეტრი 
სიგრძის მაგისტრალი მოეწყობა.

     დეპუტატმა ემზარ თევდორაძემ მადლობა გადაუხადა მოსახლეობას 
მობრძანებისთვის, ასევე საკრებულოს ყველა წევრს აქტიური თანამშრომლობისათვის 
და საკრებულოს აპარატს თანადგომისთვის.

   პატივისცემით,

ემზარ თევდორაძე

კომისიის თავმჯდომარე



საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  
კომისია


