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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

ბიუროს    სხდომის

ოქმი №7

  ქ. ლანჩხუთი                                                                                                             16. 07. 2019  წელი   

                                                     

   ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე,   საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე  ვერიკო კვირკველია, საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, 
კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე, 
საკრებულოს სივრცითტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე,  საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს ფრაქცია  
,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარე  სპარტაკ კვაჭაძე, საკრებულოს ფრაქცია  
,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე, საკრებულოს  
ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარე ზაზა წულაძე,  საკრებულოს 
თავმჯდომარის თანაშემწე გიორგი ხელაძე,   საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)  ნინო 
ძიძიგური, საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი (საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი)  ნანა ბზეკალავა, საკრებულოს 
აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნუნუ სულაკაძე, 
საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
იურიდიულ საკითხებში ია მოქია, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მაია 
კუპატაძე.

    სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები: მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე 
სარიშვილი, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია,   
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ნაჭყებია, მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსის  მოვალეობის შემსრულებელი  
ელიკო იმნაძე, მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 



სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი პაატა ურუშაძე, მერიის სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი დავით პატარაია. 

    საკრებულოს  თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მერის 
მომართვის საფუძველზე მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის უფროსის, ია ჩხაიძის ნაცვლად მე-7  საკითხს  წარმოადგენს  მერიის 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის 
მოვალეობის შემსრულებელი პაატა ურუშაძე.

    საკრებულოს  თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   სხდომას გააცნო  დღის წესრიგის 
პროექტი :

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 
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  როლანდ ლაშხია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N95 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში 
დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

   /მომხსენებელი  ვერიკო კვირკველია/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი 
კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის 
პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  შესახებ.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისთვის“ პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის 
განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში 
შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე.



/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 
ივნისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის 
სავარაუდო თარიღის დადგენის  თაობაზე.

                                                                 /მომხსენებელი ელიკო იმნაძე/

6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ივნისის თვის ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

                                                              /მომხსენებელი როლანდ ლაშხია/

7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშის მოსმენა.

                                                              /მომხსენებელი  პაატა ურუშაძე/

8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 
მოსმენა.

                                                              /მომხსენებელი  დავით პატარაია/

9. სხვადასხვა საკითხები.      

    დღის წესრიგის პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ 
გამოთქმულა.

    საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს.

    კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 9 წევრი.

    მომხრე ბიუროს 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  2019  წლის  25 
ივლისი, 11:00 საათი.

     მომხრე  ბიუროს 9 წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.



      დღის წესრიგის პირველი  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო გააცნო  
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მისი 
განმარტებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის 
მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 
წლის 15 მარტის N554 განკარგულებაში, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 02  ივლისის 
N1510 განკარგულებით შესული ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტს გამოეყო 185209 
ლარი ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაციისა და 
მშენებლობის დასაფინანსებლად. აქედან: აკეთის - 20418 ლარი, აცანის - 22030 ლარი, 
შუხუთის - 21765 ლარი, ნიგოითის - 27828 ლარი, სუფსის საექიმო ამბულატორიის 
მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება - 11430 ლარი,  სუფსის საექიმო ამბულატორიის 
მშენებლობა - 81828 ლარი.

       2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში, 2019 წლის 4 ივნისს N1283 
განკარგულებით შესული ცვლილებების შედეგად საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა შემცირდა 324265 
ლარით, აქედან სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 308451 ლარი, მ.შ. წყლის სისტემის 
რეაბილიტაციაზე 261564 ლარი, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის 
ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციაზე 38888 ლარი, გზების რეაბილიტაციაზე 7999 ლარი.

       2019 წლის 10 ივლისის N1594 განკარგულებით შესული ცვლილებით  გზების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემცირდა 22086 ლარით სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე.

      2019 წლის 15 მარტის N557 განკარგულებაში და მიმდინარე წლის 10 ივნისის N1326 
განკარგულებით შესული ცვლილებების შედეგად გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები 
შემცირდა 28025 ლარით, მ.შ. სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 26063 ლარი.

     გზის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების დაფინანსება გაიზარდოს 5000 ლარით.

     სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების წერილის მოთხოვნის საფუძველზე დამატებით 
გამოეყოს 4000 ლარი სამხატვრო სკოლის შტატგარეშეს მუშაკთა ხელფასების 
დასაფინანსებლად.

    საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების დაფინანსება გაიზარდოს (ვიდეო კამერების 
ინსტალაციისათვის) 763 ლარით, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება გაიზარდოს 
1100 ლარით.

   გასაწევი ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე 10863 ლარის ფარგლებში.

   მუნიციპალიტეტის მერის  ალექსანდრე სარიშვილის განმარტებით, ჩატარებული 
ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიიდან 144000 ლარი მიიმართა 5 %-იანი 
თანადაფინანსების შესავსებად.  დარჩენილი   180000 ლარი უნდა მოხმარდეს 
სტადიონების რეაბილიტაციას, მაგრამ მუნიციპალიტეტის მიერ სტადიონებთან 
დაკავშირებით გაგზავნილია  ახალი პროექტები, რასაც საერთო ჯამში ესაჭიროება 420000 
ლარი. 



    მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის განმარტებით, ამ  პროცესებში 
ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრსა“ და 
სპორტულ სკოლასთან მიმართებაში წარმოიშვა გარკვეული პრობლემები.  კერძოდ, 
ზემოხსენებულ ა(ა)იპ-იმ საჭიროებიდან გამომდინარე  აუცილებლად უნდა  შეიძინოს  
ამწე-კალათა, რომელიც იქნება მეორადი გამოყენების და სავარაუდოდ, 50000 ლარის 
ფარგლებში. რაც შეეხება სპორტულ სკოლას, სპორტული აკადემიის გახსნის შემდეგ მისი 
ნორმალურად ფუნქციონირებისთვის მან უნდა მოამზადოს სათანადო კონტიგენტი, რასაც 
სავარაუდოდ დამატებით დაჭირდება 30000 ლარი.

     საკრებულოს თავმჯდომარეს, ბესიკ ტაბიძეს მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არაფინანსურ აქტივებში დარჩეს 30000 ლარი, ხოლო 
დანარჩენი თანხა მიიმართოს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა 
და მომსახურების ცენტრი“-ს დაფინანსებისთვის მათ მიერ ამწე-კალათას შესაძენად და 
ასევე, საფეხბურთო სკოლის დაფინანსების გაზრდისთვის. 

     მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა  აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის 
არაფინანსური აქტივების შემცირების ხარჯზე დამატებით უნდა დაფინანსდეს 
სოციალური პროგრამები,  დანარჩენი თანხა კი მიიმართოს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-ს  მიერ ამწე-კალათის 
შესაძენად. ასევე, იმსჯელებენ სპორტული სკოლისთვის დამატებით დაფინანსებასთან 
დაკავშირებით.  ამასთან, მუნიციპალიტეტის მერის აზრით, მედიკამენტების შეძენაზე 
დახმარების პროგრამაში  შესაჯერებელია  როგორც  ქულების როდენობა, რომელიც 
განისაზღვრება 150000 - ით, ასევე განხილვის საგანია თითოეული ბენეფიციარისთვის 
გათვალისწინებული 150 ლარიც. მეზობელ მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მსგავსი 
პროგრამა, მაგრამ სხვანაირი სახითაა ჩამოყალიბებული. ყოველივე ამის 
გათვალისწინებით,  მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა თავიდანაა   
გასაკეთებელი და ამასთან დაკავშირებით უნდა იმსჯელონ შესაბამის კომისიებში. 

     მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამასთან დაკავშირებით მსჯელობამ 
საკრებულოს ბიუროს წევრების აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. 

      მუნიციპალიტეტის მერმა ასევე აღნიშნა, რომ  ბენეფიციარებისთვის წამლების 
გამოწერა უბნის ექიმების მიერ ხდება 150 ლარის ოდენობით. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ 
დანიშნულება  გაცემული ყოფილიყო ნაკლები რაოდენობის  თანხაზე, რაც მისი აზრით, 
ასევე მსჯელობის საგანია. 

     საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ვერიკო 
კვირკველიამ გამოთქვა მოსაზრება, რომ მომავალში შემცირდეს გასაცემი მედიკამენტების 
თანხა 100 ლარამდე. ამასთან,  თუ კი არის იმის საფუძველი, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში 
წამლების ჩამონათვალი  გაზვიადებულია, მაშინ  უნდა გამოიყოს  შესაბამისი 
სპეციალისტი და მის მიერ  მოხდეს დანიშნულების გაცხრილვა.  

     საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ,  ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ყოველთვის გვერდით უდგას  ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრს,“ რათა  დაკისრებული ფუნქცია-
მოვალეობები ჯეროვნად შეასრულოს, მაგრამ არის გარკვეული დელიკატური საკითხები, 
რასაც   ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელმა, ბატონმა დავით წულაძემ პასუხი უნდა გაცეს. კოლეგის 
მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს დაეთანხმა საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-



კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე და აღნიშნა, რომ უმოკლეს ვადაში 
მოწვეული იქნას ბატონი დავითი და წარმოადგინოს ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 
არის ისეთი თემები, რომელთაც საჭიროა შესაბამისი პასუხი გაეცეს. 

      საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ თავის მხრივ აღნიშნა, რომ კოლეგების 
მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან დაკავშირებით მოიწვიონ აღნიშნული ა(ა)იპ-ის 
ხელმძღვანელი, რათა  გაირკვეს შექმნილი სიტუაცია. 

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

    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის  განხილვისთვის ძირითად კომისიად 
განისაზღვროს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია.
2) დადგენილების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიასა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – 
„ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, 
„ძალა ერთობაშია“. 
3)პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად  
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
25 ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.

სხდომის თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 9 წევრი.

 მომხრე  ბიუროს 9  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 24 ნოემბრის N95 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი  სხდომას გააცნო ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ ვერიკო კვირკველიამ. მან აღნიშნა, რომ საკრებულოს წევრი ვენე 
კვირკველია   განცხადების საფუძველზე ითხოვს საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობაში გაწევრიანებას.

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



     ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N95 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად 
განისაზღვროს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია. 
2)განკარგულების 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“, 
„ძალა ერთობაშია“.
3) პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
25 ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4)მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 9 წევრი.

 მომხრე  ბიუროს 9  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მესამე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო 
მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან 
აღნიშნა, რომ: 

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 
ნუსხაში შევიდა შემდეგი ობიექტები: 

ა)  ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ. N1-ა-ში მდებარე 368 კვ.მ. არასასოფლო - სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა საერთო 
ფართით 341,02კვ.მ. (საკადასტრო კოდი 27.06.52.116). 

ბ) ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ქ. N1-ბ-ში მდებარე თანასაკუთრებაში არსებული 
470,00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და I  სართულზე 
განთავსებული შემდეგი ფართები:

 I-სართული-57.05კვ.მ. ს/კ 27.06.52.119.01.503; 



I-სართული- 47,02კვ.მ. ს/კ 27.06.52.119.01.502;

I-სართული- 54,92კვ.მ. ს/კ 27.06.52.119.01.501;

I-სართული- 62,98კვ.მ. ს/კ 27.06.52.119.01.500;

 გ) ქალაქ ლანჩხუთში, ურუშაძის ჩიხში მდებარე 597,00კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული N1 შენობანაგებობა (ს/კ 
27.06.52.551); 

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის, 
სოფელ გვიმბალაურში მდებარე 2715,00 კვ.მ.  არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.08.47.386);

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმაში: 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის სუფელ 
გვიმბალაურში მდებარე 2715,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი  (ს/კ 27.08.47.386) ღირებულებით 16300 ლარი.   

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

    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს 
საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისია.
2) განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიასა და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული 
საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, 
„ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ძალა ერთობაშია“. 
3)პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
25 ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4)მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გია ნაჭყებია.

სხდომის თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.



კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 9 წევრი.

 მომხრე  ბიუროს 9  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 
სკოლისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ 
გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიას მიმდინარე წლის 28 ივნისს N13 წერილით მომართა ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლი“-ს (ს/ნ 433650462) დირექტორმა 
თეიმურაზ ალექსაიამ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების, კერძოდ  27.06.56.688;  27.06.52.448;  და 27.09.46.010 საკადასტრო კოდებით 
არსებული უძრავი ქონების  სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.   
ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემა ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 
სკოლი‘’- სათვის არის მიზანშეწონილი, რადგან ის შეძლებს მისთვის წესდებით 
განსაზღვრული უფლებამოსილების სრულფასოვნად განხორციელებას. საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 122-ე მუხლის მე4 
და მე-5 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო 
უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის 
ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით გადასცეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.   

     მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა იქვე შენიშნა, რომ  
ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლი“-სთვის სტადიონის 
გადაცემის შემთხვევაში, მას აუმაღლდება კატეგორია და შესაბამისად, გაეზრდება 
დაფინანსება. ამასთან,  სფფ 600000 ლარის კაპიტალდაბანდებას არ განახორციელებს, თუ 
ეს ფართობი არ გადაეცა ბალანსზე, ანუ მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახურის უფროსის მოსაზრებით,  უნდა მოხდეს ობიექტის ,,მიტოვება“, რის შემდეგ 
სახელმწიფო  სიმბოლურ ფასად გადასცემს აღნიშნულ ქონებას და სფფ შესაბამისად, 
განახორციელებს კაპიტალდაბანდებას. მისი განცხადებით,  ამ პროცესებში აუცილებელია  
იურისტების ჩართვა.

      მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის თქმით,  ხდება აღნიშნული 
ობიექტის არა გაჩუქება, არამედ გადაეცემა  უზურფრუქტით. ამ ეტაპისთვის 
გვიმბალაურში საფეხბურთო აკადემიის ძირითადი ნაწილი დასრულებულია, მაგრამ 
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ უნდა გააკეთოს სპორტული მოედანი, რაც  
600000 ლარამდე ეღირება. ამასთან დაკავშირებით, სფფ-დან შემოვიდა წერილი, 
რომლითაც ითხოვენ აღნიშნული სტადიონის იჯარით, 20 წლის ვადით,  სიმბოლურ 
ფასად-ერთ ლარად- გადაცემას. 

    ბიუროს წევრების მიერ განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით სხვა შენიშვნები და 
წინადადებები არ გამოთქმულა.

     ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:



1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისთვის“ პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისთვის ძირითად კომისიად განისაზღვროს საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია. 
2)განკარგულების პროექტი განსახილველად გადაეგზავნოს  საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიასა და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს – „ქართული ოცნება – დემოკრატიული 
საქართველო“, „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება - მრეწველები“, 
„ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ძალა ერთობაშია“. 
3)პროექტი კომისიისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან ერთად 
განხილვისთვის შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
25 ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში. 
4)მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი  ნაჭყებია.

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 9 წევრი.

 მომხრე  ბიუროს 9  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    დღის წესრიგის მეხუთე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 30 ივნისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის   ელიკო იმნაძემ. მისი 
განმარტებით, ცვლილება არის ტექნიკური ხასიათის და სიტყვა ,,გამგეობის“  ნაცვლად 
უნდა ჩაიწეროს  ,,მერიის“.

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

    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:

1)„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 
ივნისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი  შეტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 25 ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.



2) მომხსენებლად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 
ელიკო იმნაძე. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ    კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.

კენჭისყრას ესწრებოდა  ბიუროს 9 წევრი.

მომხრე  ბიუროს 9  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

     დღის წესრიგის მეექვსე საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ივნისის 
თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში სხდომას გააცნო გააცნო  მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 6 თვე ძირითადად შესრულებულია 44 %-ით. მაჩვენებელი 
ურიგო არ არის და ნორმალურია. შემოსავლების კუთხით პრობლემა მდგომარეობს  
მხოლოდ არაფინანსური აქტივების კლებაში. გარდა ამისა,  როგორც გასულ წლებში, 
ახლაც არ სრულდება დაგვა-დასუფთავების მოსაკრებელი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი 
მნიშვნელოვან თანხას არ წარმოადგენს.  საერთო ჯამში, შესრულების მხრივ 
საგადასახადო ნაწილს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის პრობლემა არ შეექმნება.

    ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება  ცნობად იქნას მიღებული ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ივნისის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

    დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 
წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში სხდომას გააცნო მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის მოვალეობის 
შემსრულებელმა პაატა ურუშაძემ. მან აღნიშნა, რომ   2018 წელს, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შედეგად წარმატებით განხორციელდა 
სოციალურ-კულტურული პროგრამებით დაგეგმილი ღონისძიებები :                        

     შემოქმედთა წახალისების პროგრამა:  2018 წლის 21 თებერვალს, ქ. ზესტაფონში 
გაიმართა სპექტაკლი, ანტონ ჩეხოვის ,,თოლია’’. პრემიერაში მონაწილეობდა, ლანჩხუთის 
მკვიდრი, თემურ ფირცხალაიშვილი, რომელსაც მიენიჭა წლის საუკეთესო ახალგაზრდა 
მსახიობი ვაჟის წოდება, როლისათვის- ,,კონსტანტინ ტრეპლევი’’. ამ მიღწევისათვის  
თემურ ფირცხალაიშვილი წახალისდა ფულადი ჯილდოთი, სულ 375 (სამას 
სამოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით. 2018 წლის 01 მაისს, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ,,2017-2018 სასწავლო წლის ლანჩხუთის ეტალონი 
მოსწავლის’’ გამოსავლენი კონკურსი. კონკურსის გამარჯვებული, ,,ლანჩხუთის ეტალონი 
მოსწავლე’’ გახდა წყალწმინდის საჯაროს სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე თინათინ 
კვაჭაძე, მეორე ადგილზე გავიდა ღრმაღელის საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლე - 
ტარიელ კვერენჩხილაძე, ხოლო მესამე ადგილზე - ლესის საჯარო სკოლის მეთერთმეტე 
კლასის მოსწავლე ირაკლი გალოგრე. გამარჯვებულებს გადაეცათ ფულადი ჯილდო, 
სულ 1250 (ათას ორას ორმოცდაათი) ლარი. 



    1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, სარეაბილიტაციო დღის ცენტრ 
იავნანას და ლესის მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს საჩუქრად 
გადაეცათ ტკბილეული (32 შეკვრა) სულ 800 (რვაასი) ლარის ღირებულების. 

    2018 წელს საქართველოს სპორტული ცეკვების ფედერაციის და WDSF-ის  
გაერთიანებაში არსებული სტუდია ,,მარცა’’-ს მოცეკვავეებმა თეკლე და ლუკა 
გოგუაძეებმა, ქ. რუსთავში სპორტული ცეკვის კონკურსში მოიგეს გიორგი რიჟამაძის 
თასი. მოცეკვავეები წახალისდნენ ფულადი ჯილდოთი 375 (სამას სამოცდათხუთმეტი) 
ლარის ოდენობით. 

   2018 წელს საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების მეოთხე 
ეროვნულ კონკურსზე, ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
დაწესებულებათა გაერთიანების ხუხუნაიშვილების სახელობის სიმღერა-გალობის 
სკოლის გუნდს მიენიჭა ლაურეატის წოდება კატეგორიაში ქართული ხალხური სიმღერა 
B-a-3 და დაჯილდოვდა ოქროს მედლით. სკოლის გუნდი აღნიშნული წარმატებისთვის 
წახალისდა ფულადი ჯილდოთი 1000(ათასი) ლარის ოდენობით. 

    2018 წელს 11 ივლისს ქ. ბათუმში, საზაფხულო თეატრში საერთაშორისო კონკურს-
ფესტივალზე ,,აგიდელა და აგუნა“,ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
გართიანებათა დაწესებულების დაქვემდებარებაში არსებული  თანამედროვე ცეკვების 
შემსწავლელი წრის  ხელმძღვანელი ირაკლი ჩახვაძე და მოცეკვავეები დაჯილდოვდნენ 
ოქროს მედლით. აღნიშნული წარმატებისათვის მოცეკვავეები წახალისდნენ ფულადი 
ჯილდოთი 1250 (ათას ორას ორმოცდაათი)ლარის ოდენობით. 2018 წლის 22 ნოემბერს 
ქ.ქობულეთში საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში,,არტ-ფესტი“ ა(ა)იპ ლანჩხუთის 
კულტურის გართიანებაში არსებული ეგ. ნინოშვილის სახელობის თეატრის მსახიობები 
და თანამშრომლები დაჯილდოვდნენ შემდეგ ნომინაციებში: საუკეთესო რეჟისორი-
დავით წერეთელი; საუკეთესო ქორეოგრაფი-ირაკლი ჩახვაძე; საუკეთესო მხატვარი-შოთა 
ჭყონია; საუკეთესო პლასტიკა- ქრისტინა ლორია, ანა ურუშაძე, გურამ იმნაძე, ბაჩო 
ხუხუნაიშვილი და ირაკლი კალანდარიშვილი. წარმატებულ საქმიანობასთან  
დაკავშირებით ზემოთ ხსენებული შემოქმედი ადამიანები წახალისდნენ  ფულადი 
ჯილდოთი თითოეული 100 ლარის ოდენობით. სულ ჯამში 1250(ათას ორას 
ორმოცდაათი) ლარი. 2018 წელს ლანჩხუთის ,,მარიკა ორაგველიძის“ სახელობის 
სამუსიკო სკოლის, სუფსის სამუსიკო სკოლისა და ვილი ბარამიძის სახელობის 
სამხატვრო სკოლის 7(შვიდი) პედაგოგი: რუსუდან სიხარულიძე, ლალი გავაშელაშვილი, 
მაია ჩავლეიშვილი, ნინო მოისწრაფეშვილი, სოფო ჭანტურია, ჯამბულ ჯიბლაძე 
წახალისდნენ ფულადი ჯილდოთი წარმატებული  და ნაყოფიერი საქმიანობისათვის 100 
(ასი) ლარის ოდენობით, სულ ჯამში 875(რვაას სამოცდათხუთმეტი) ლარი. 2018 წელს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებმა, 
თენგიზ პატარაიამ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვა სასწავლო გრანტი 100%, 
ხოლო ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებმა მარინე სიხარულიძემ  2018 
წლის სამაგისტრო გამოცდებზე მოიპოვა 100% სასწავლო გრანტი. გრანტის მფლობელები 
წახალისდნენ ხელზე ასაღები 1000(ათასი) ლარის ოდენობით,  სულ 2500(ორიათას 
ხუთასი) ლარი.  2018 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩიბათის ადმინისტრაციული 
ერთეულის საჯარო სკოლის პედაგოგი ბატონი ლადო აფხაზავა გახდა გლობალური 



მასწავლებლის კონკურსის ფინალისტი. ის არის 2017 წლის ,,მასწავლებლის ეროვნული 
ჯილდოს’’ მფლობელი. მიღწეული წარმატებისთის ლადო აფხაზავა წახალისდა 625  
(ექვსასოცდახუთი) ლარის ოდენობით.

    სამსახურმა შეიძინა 1200 ლარის ღირებულების სასაჩუქრე წიგნები, რომელიც 
სხვადასხვა ღონისძიებებზე  გადაცემული იქნა წარმატებული მონაწილეებისა და 
კოლექტივებისათვის. 

    2018 წელს სამსახურის მიერ შეძენილი იქნა 94 ლარის ღირებულების ყვავილები, 
რომელიც გადაეცა წარმატებულ შემოქმედ ადამიანებს.         

     ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა: ამ პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი 
გახდა სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე მონაწილეების 
ტრანსპორტირებით დახმარება - 2018 წლის 23 მარტიდან 01 აპრილის ჩათვლით, ქ. 
თბილისში გაიმართა კლასიკური მუსიკის 11-ე საიუბილეო რესპუბლიკური ფესტივალის 
შესარჩევი ტური, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ლანჩხუთის მ. ორაგველიძის 
სახელობის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა. დაფინანსდა მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირება, სულ: 1090 ლარი. 2018 წლის 8 აპრილს, აღდგომის ბრწყინვალე 
დღესასწაულზე გაიმართა ტრადიციული სახალხო ღონისძიება ,,ლელო’’, სადაც გაიმართა 
კულტურული ღონისძიება ქ.ბათუმში მოღვაწე ბენდი -, black sea, ,,-ს მონაწილეობით. 
დაფინანსდა მათი ტრანსპორტირება, სულ 600 (ექვსასი) ლარი. (ერთი მიკროავტობუსი), 
სულ: 600 ლარი. 2018 წლის 03 მაისს, ქ. თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში გაიმართა 
კონკურსი ,,ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას’’. აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 
სუფსის საჯარო სკოლის ორმა გუნდმა ,,ელია’’ და ,,იბერია’’-მ. დაფინანსდა მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირება 600(ექვსასი)ლარით. 2018 წლის 12 მაისს  ქ.თბილისში N166 საჯარო 
სკოლაში გაიმართა საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების 
მეოთხე ეროვნული კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ა(ა)იპ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხუხუნაიშვილების 
სახელობის სიმღერა-გალობის სკოლის გუნდმა. დაფინანსდა მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირება,  სულ:1027 (ათას ოცდაშვიდი) ლარი. 2018 წლის  19-20 მაისს,  
ქ.ყვარელში ილიას ტბაზე გაიმართა ფოლკლორული და საესტრადო ანსამბლების 
ფესტივალ-კონცერტი. აღნიშნულ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ა(ა)იპ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების დაქვემდებარებაში 
არსებულმა კულტურის ცენტრის ჯურუყვეთის განყოფილების ბავშვთა 
ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ,,ქართული სული’’. დაფინანსდა ანსამბლის 
ტრანსპორტირება, სულ : 1027  (ათას ოცდაშვიდი) ლარი. 2018 წლის 23 ივნისს, სსიპ N3 
საჯარო სკოლამ, განახორციელა საგანმანათლებლო პროექტი სახელწოდებით - ,,დავით 
გარეჯის სამონატრო კომპლექსი’’. დაფინანსდა სკოლის ტრანსპორტირება, თანხა სულ: 
741 (შვიდას ორმოცდაერთი) ლარი. 2018 წლის 26 ივნისს, ქ. თბილისში, რუსთაველის 
თეატრში ჩატარდა საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატ ,,ეტალონი’’-ს 
ფინალური შოუ-კონკურსი. აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ,,ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ეტალონი’’ მოსწავლემ და წყალწმინდის საჯარო სკოლამ.  
დაფინანსდა მოსწავლეების ტრანსპორტირება, თანხა სულ: 585 (ხუთას ოცხმოცდა ხუთი ) 
ლარი.      



      2018 წლის 5 ივლისს, ქალაქ ქობულეთში, ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული 
ცენტრის ორგანიზებით, ჩატარდა საბავშვო და ახალგაზრდული საერთაშორისო 
ქორეოგრაფიული ფესტივალი, სადაც  მონაწილეობა მიიღო ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა 
,,სამება’’-მ.  დაფინანსდა ანსამბლის ტრანსპორტირება; სულ: 260 ლარი. 2018 წლის 8 
ივლისს ქ. ბათუმში გაიმართა, საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი ,,კავკასია-
2018’’.  აღნიშნულ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ქორეოგრაფიულმა  სტუდია 
,,ფერხულმა’’. დაფინანსდა ტრანსპორტირება, თანხა სულ : 260 ( ორას სამოცი) ლარი. 

    2018 წლის 28 ივლისს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში ჩატარდა 
,,საქართველოში აგრო -მიმართულების საერთაშორისო გამოფენა’’. აღნიშნულ 
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ანსამბლმა ,,მხედრები’’. დაფინანსდა ანსამბლის 
ტრანსპორტირება, თანხა სულ: 80 (ოთხმოცი) ლარი. 2018 წლის 2 აგვისტოს, ილია 
ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმში ჩატარდა ,,ილიაობის’’ დღესასწაული, 
აღნიშნული ღონისძიების მასპინძელი იყო გურიის რეგიონი, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტიდან ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ანსამბლმა ,,მხედრები’’ . 
დაფინანსდა ანსამბლის ტრანსპორტირება თანხა სულ : 974 ( ცხრაას სამოცდათოთხმეტი) 
ლარი.

    2018 წლის 11 აგვისტოს, სოფელ შინდისში 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული 
გმირების მემორიალს პატივი მიაგეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან ხელისუფლების 
წარმომადგენლებმა და გმირების ოჯახის წევრებმა. დაფინანსდა მათი ტრანსპორტირება 
თანხა სულ: 443 ( ოთხას ორმოცდასამი) ლარი. 2018 წლის 12 სექტემბერს,  ქ. ბათუმში 
გაიმართა კლასიკური მუსიკის ფესტივალის დასკვნითი საღამო. აღნიშნულ ფესტივალს 
დაესწრო ლანჩხუთის მ. ორაგველიძის სახელობის და სუფსის სამუსიკო სკოლის 
წარმატებული მოსწავლეები. დაფინანსდა ტრანსპორტირება. სულ: 122 (ას ოცდაორი) 
ლარი. 2018 წლის 13 ოქტომბერს ქ.თბილისში, გაიმართა ინტელექტუალური თამაშის ,,რა, 
სად, როდის’’ ფინალური ტური ,  აღნიშნულ ღონიოსძიებაში მონაწილეობა მიიღო 
ქ.ლანჩხუთის N2 საჯარო სკოლის გუნდმა. დაფინანსდა სკოლის ტრანსპორტირება, თანხა 
სულ: 520 ლარი. 2018 წლის 12 ოქტომბერს ქ.ოზურგეთში ჩატარდა რეგიონალური 
ფოლკლორული ფესტივალი ,,ფუძეობა-ალეგრობა 2018“. ღონისძიებაში მონაწილეობა 
მიიღო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების 
ანსამბლმა ,,აცაურა“-მ. დაფინანსდა ღონისძიებაზე ანსამბლის ტრანსპორტირება. თანხამ 
შეადგინა 127. 68  ლარი. 2018 წლის ოქტომბერში, საჩხერის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა,  
სრულიად  საქართველოს მეექვსე ფესტივალი-,ქართული საგალობლები“. აღნიშნულ 
ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ა(ა)ი.პ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
დაწესებულებათა გაერთიანების ანსამბლმა,,მხედრებ“-მა. ტრანსპორტირების თანხამ 
შეადგინა-376 (სამას სამცდათექვსმეტი) ლარი.   

    კულტურულ-საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსების 
პროგრამა: 2018 წლის 01 მაისს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ,,2017-2018 
სასწავლო წლის ლანჩხუთის ეტალონი მოსწავლის’’ გამოსავლენი კონკურსი. პროექტის 
ღირებულება 2 960 (ორი ათას ცხრაას სამოცი)  ლარი. 2018  წლის 15-30 მაისს, ქ. 
ლანჩხუთის N3 საჯარო სკოლაში ჩატარდა საგანმანათლებლო პროექტი -,,ჩვენ და უცხო 
ენები’’.  აღნიშნული პროექტი დაფინანსდა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 2018 წლის 19 



აგვისტოს, კურორტ ბახმაროში ჩატარდა ,,ბახმაროს სან- სეტ ფესტივალი’’, რომლის 
დაფინანსებამ შეადგინა  700 (შვიდასი) ლარი. 

 სოც-კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზების პროგრამა: 8 აპრილს, აღდგომის 
ბრწყინვალე დღესასწაულზე გაიმართა ტრადიციული სახალხო ღონისძიება ,,ლელო’’. 
ღონისძიების ორგანიზების თანხა:3 970 (სამი ათას ცხრაას სამოცდაათი) ლარი.

   2018 წლის 24 ივნისს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ 
ერთულში სოფ. არჩეულში, ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმში ჩატარდა 
ფოლკლორული ფესტივალი ,,არტ-გენი’’. სულ 24 544 (ოცდაოთხიათას  ხუთას 
ორმოცდაოთხი ) ლარი. 

   სულ, განათლების და კულტურის განყოფილების მიერ 2018 წლის განმავლობაში 
დაიხარჯა 54431 ლარი  

    საჩუქრების და პრიზების შეძენის პროგრამა: მიმდინარე წელს ჩატარდა სხვადასხვა 
ღონისძიებები: სახალხო დღესასწაული „ლელო ბურთი“, 26 მაისი - დამოუკიდებლობის 
დღე, „ჩიბათობა“, „ჯურუყვეთობა“ . აღნიშნულ ღონისძიებებზე გაიმართა სხვადასხვა 
სპორტული ღონისძიებები, რისთვისაც ტენდერის ფარგლებში შეძენილ იქნა თასები, 
მედლები და სიგელები. თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 2000 (ორი ათასი) ლარს.   
მიმდინარე წელს ჩატარდა ღრმაღელის ადმინისტრაციული ერთეულის ყოველ წლიური 
ტრადიციული ღონისძიება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ასევე ჩატარდა სხვადასხვა 
სპორტული ღონისძიებები, რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში (ქალაქი, სუფსა, 
ჩოჩხათი, მამათი, შუხუთი,  აცანა, გვიმბალაური, აკეთი, ლესა) რისთვისაც ტენდერის 
ფარგლებში შეძენილ იქნა თასები და მედლები.. თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 669,56 
(ექვსას სამოცდაცხრა ლარი და ორმოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარს. 2018 წელს დაიწყო 
„სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის“ ახალი სეზონი. 01 ოქტომბრიდან-25 დეკემბრამდე 
დაგეგმილია სპორტული შეჯიბრებები სამ სახეობაში. რისთვისაც ტენდერის ფარგლებში 
შეძენილ იქნა სიგელები. თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 86 (ოთხმოცდაექვსი) ლარს.            

     ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა: 6 თებერვალს ჩიბათის 
საჯარო სკოლაში მასწავლებელ ლადო აფხაზავას ინიციატივით განხორციელდა პროექტი 
„შეჭამე ბოსტნეული და არა შენი თანაკლასელი“. აღნიშნული პროექტის 
თანადაფინანსებამ შეადგინა 500 (ხუთასი) ლარი. აქედან ხელზე ასაღები პროგრამით 
გათვალისწინებული თანხა შეადგენს 400 (ოთხასი) ლარს.     15 მაისს,  №1 საჯარო სკოლის 
მეთორმეტე კლასის ინიციატივით განხორციელდა პროექტი, „ფერების ფესტივალი“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ სკვერში. აღნიშნული პროექტის 
თანადაფინანსებამ შეადგინა 500 (ხუთასი) ლარი. აქედან ხელზე ასაღები პროგრამით 
გათვალისწინებული თანხა შეადგენს 400 (ლარს).              

    სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარების პროგრამა: 2018 წელს ჩატარდა 
„სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და „სპორტი ბარიერების გარეშე“, სპორტის 8 და 4 
სახეობაში გოგონებსა და ვაჟებს შორის, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა 
მუნიციპალიტეტის 18 საჯარო, 6 საბაზო სკოლის, ასევე 1 სასულიერო გიმნაზიის 2002-
2004 წელს დაბადებული ბავშვები. რისთვისაც ტენდერის ფარგლებში შეძენილ იქნა 
თასები, მედლები და სიგელები. თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 1500 (ათას ხუთასი) 



ლარს.   მიმდინარე წელს ჩატარდა „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და „სპორტი 
ბარიერების გარეშე“, სხვადასხვა სახეობებში. აღნიშნული ღონისძიებების გასამართად 
შეძენილი იქნა სხვადასხვა სპორტული საქონელი. თანხა ჯამში შეადგენს 460 (ოთხას 
სამოცი) ლარს.     

    მიმდინარე წელს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
გაიმართა სპორტული ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში. აღნიშნული ღონისძიებების 
ჩასატარებლად შეძენილი იქნა სპორტული საქონელი. თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 515 
(ხუთას თხუთმეტი) ლარს.

   2018 წლის 01 ოქტომბრიდან დაიწყო „სასკოლო სპორტული ოლიომპიადის“ 2018-2019 
წლების ახალი სეზონი. მიმდინარე წელს დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებები სამ 
სახეობაში (მინი ფეხბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კალათბურთი). აღნიშნული 
ღონისძიებების ჩასატარებლად შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახის სპორტული საქონელი. 
თანხა გავიდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ინტეგრაციის 
პროგრამიდან. თანხა ჯამში შეადგენს 427 (ოთხას ოცდაშვიდი) ლარს.   2018 წლის 01 
ოქტომბრიდან დაიწყო „სასკოლო სპორტული ოლიომპიადის“ 2018-2019 წლების ახალი 
სეზონი. მიმდინარე წელს, დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებები სამ სახეობაში (მინი 
ფეხბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კალათბურთი). აღნიშნული ღონისძიებების 
ჩასატარებლად შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახის სპორტული საქონელი. თანხა ჯამში 
შეადგენს 1875 (ათას რვაას სამოცდათხუთმეტი) ლარს. 

   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ინტეგრაციის პროგრამა: 14 
ივნისს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა უფლებების დაცვის დღე. აღნიშნული ღონისძიება განახორციელა ა(ა)იპ 
„პროგრესის ვექტორმა“ მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით. ღონისძიების ფარგლებში 
მოხდა ფილმების ჩვენება და მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება. თანხა ჯამში 
შეადგენს 300 (სამასი) ლარს.     21 მარტს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აღინიშნა 
დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. აღნიშნული ღონისძიება განახორციელა ა(ა)იპ 
„პროგრესის ვექტორმა“ მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით. ღონისძიების ფარგლებში 
მოხდა ფლაერების დამზადება, ფასიანი საჩუქრების შეძენა, სტუმრების სადილით 
გამასპინძლება და მათი ტრანსპორტირება. თანხა ჯამში შეადგენს 1470 (ათას ოთხას 
სამოცდაათი) ლარს.     01 ოქტომბრიდან დაიწყო „სასკოლო სპორტული ოლიომპიადის“ 
2018-2019 წლების ახალი სეზონი. მიმდინარე წელს დაგეგმილია სპორტული 
ღონისძიებები სამ სახეობაში (მინი ფეხბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კალათბურთი). 
აღნიშნული ღონისძიებების ჩასატარებლად შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახის სპორტული 
საქონელი. თანხა ჯამში შეადგენს 427 (ოთხას ოცდაშვიდი) ლარს. 03 დეკემბერს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აღინიშნა, შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო 
დღე, ღონისძიებით ,,ყველაფერი ჩვენზე, ჩვენთან ერთად“. აღნიშნული ღონისძიება 
განახორციელა ა(ა)იპ „პროგრესის ვექტორმა“ მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით. 
ღონისძიების ფარგლებში მოხდა ფლაერების დამზადება, მოკლე მეტრაჟიანი ფილმების 
ჩვენება, მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება. თანხა ჯამში შეადგენს 770 (შვიდას 
სამოცდაათი) ლარს.                        



   ახალგაზრდული სპორტული ტურნირების მხარდაჭერის  პროგრამა:   მიმდინარე წელს, 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გაიმართა სპორტული 
ღონისძიებები სხვადასხვა სახეობებში. რისთვისაც ტენდერის ფარგლებში შეძენილ იქნა 
თასები და მედლები. თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 400 (ოთხასი) ლარს.      მიმდინარე 
წელს ჩატარდა ღრმაღელის ადმინისტრაციული ერთეულის ყოველწლიური 
ტრადიციული ღონისძიება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. გამარჯვებული 
მონაწილეების დასაჯილდოებლად, ტენდერის ფარგლებში შეძენილ იქნა სიგელები. 
თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 97,50 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და ორმოცდაათი 
თეთრი) ლარს.      მიმდინარე წელს ჩატარდა „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და 
„სპორტი ბარიერების გარეშე“, სხვადასხვა სახეობებში. აღნიშნულ ღონისძიებებში 
გამარჯვებული მონაწილეებისათვის, რეგიონალურ და ზონალურ ეტაპზე 
მონაწილეობისათვის მოხდა ფორმების შეკერვა და გადაცემა. თანხა ჯამში შეადგენს 960 
(ცხრაას სამოცი) ლარს.   23-30 სექტემბერს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გაიმართა 
„ევროპის სპორტის კვირეული“. კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების 
გასამართად შეძენილი იქნა საჰაერო ბუშტები და ფერადი კვამლის გამშვები პირო 
ტექნიკა. თანხა ჯამში შეადგენს 45 (ორმოცდახუთი) ლარს.   23-30 სექტემბერს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გაიმართა „ევროპის სპორტის კვირეული“. კვირეულის 
ფარგლებში გაიმართა  ღონისძიებები ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებზე, ასევე  
მაჩხვარეთის საბავშვო ბაღში. მონაწილე ბავშვების წასახალისებლად შეძენილი იქნა 
რეზინის ბურთები. თანხა ჯამში შეადგენს 22,50 (ოცდაორი ლარი და ორმოცდაათი 
თეთრი) ლარს.

 სხვადასხვა ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების ტრანსპორტირების 
პროგრამა: 

   16 მაისს, გასართობ ცენტრ „ციცინათელა“-ში მოხდა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ტრანსპორტირება. 
თანხა ჯამში  686,40 (ექვსას ოთხმოცდაექვსი ლარი და ორმოცი თეთრი) ლარი.   5 
აგვისტოს გაიმართა „მოყვარულთა ლიგის“ კალენდარული თამაშები. აღნიშნულ 
თამაშებზე მოხდა გუნდ „გაგურის“, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში და გუნდ „აცაურას“, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტირება. თანხა ჯამში 191,44 (ას 
ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და ორმოცდაოთხი თეთრი) ლარი.   01 სექტემბერს გაიმართა 
„მოყვარულთა ლიგის“ კალენდარული თამაშები. აღნიშნულ თამაშებზე მოხდა გუნდ 
„გაგურის“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და გუნდ „აცაურას“, ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტირება. თანხა ჯამში , 206,72 (ორას ექვსი ლარი და 
სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარი.   08 სექტემბერს გაიმართა „მოყვარულთა ლიგის“ 
კალენდარული თამაში. აღნიშნულ თამაშზე მოხდა გუნდ „აცაურას“ტრანსპორტირება 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. თანხა ჯამში შეადგინა 92,72 (ოთხმოცდათორმეტი 
ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარი. 15 სექტემბერს გაიმართა „მოყვარულთა 
ლიგის“ კალენდარული თამაში. აღნიშნულ თამაშზე მოხდა გუნდ „გაგურის“ 
ტრანსპორტირება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. თანხა ჯამში შეადგენს 92,72 
(ოთხმოცდათორმეტი ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარს.   06 ოქტომბერს 
გაიმართა ნარდის რეგიონალური ტურნირი ქალაქ ოზურგეთში. აღნიშნულ ტურნირზე 
მოხდა ლანჩხუთის ნარდის მოყვარულთა გუნდის ტრანსპორტირება. თანხა ჯამში 



შეადგენს 123,12 (ას ოცდათორმეტი ლარი და თორმეტი თეთრი) ლარს.   20-23 
ოქტომბერს,  გაიმართა პ. ზამბახიძის სახელობის საქალაქთაშორისო, რეგიონალური 
ტურნირი, მინი-ფეხბურთში, ქალაქ ფოთში. აღნიშნულ ტურნირზე, მონაწილეობის 
მისაღებად მოხდა ლანჩხუთის ნორჩ ფეხბურთელთა გუნდის ტრანსპორტირება. თანხა 
ჯამში შეადგენს 87,40 (ოთხმოცდასვიდი ლარი და ორმოცი თეთრი) ლარს.   21 
ოქტომბერს გაიმართა „მოყვარულთა ლიგის“ კალენდარული თამაში. აღნიშნულ თამაშზე 
მოხდა გუნდ „გაგურის“ტრანსპორტირება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში. თანხა ჯამში 
შეადგენს 88,16 (ოთხმოცდარვა ლარი და თექვსმეტი თეთრი) ლარი.  04 ნოემბერს 
გაიმართა „მოყვარულა ლიგის“ კალენდარული თამაში. აღნიშნულ თამაშზე მოხდა გუნდ 
„აცაურა“-ს ტრანსპორტირება მარტვილის მუნიციპალიტეტში. თანხა ჯამში შეადგენს 
244,72 (ორას ორმოცდაოთხი ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარს.   26-დან 29 
ნოემბრის ჩათვლით, გაიმართა „გენადი მენაბდის“ ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი 
მინი-ფეხბურთში, ქალაქ ბათუმში. აღნიშნულ ტურნირზე მონაწილეობის მისაღებად 
მოხდა ლანჩხუთის „გურიას“ ვეტერან ფეხბურთელთა გუნდის ტრანსპორტირება. თანხა 
ჯამში შეადგენს 510,72 (ხუთას ათი ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარს.

    წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების წახალისების პროგრამა: 19-23 
თებერვალს ქ. ოზურგეთში გაიმართა საქართველოს პირველობა „ბერძნულ-რომაულ“ 
სტილით ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. სადაც მესამე ადგილი დაიკავა ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა გიორგი ზოიძემ, რომელსაც 
გადაეცა ფულადი ჯილდო 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. აქედან ხელზე 
ასაღები პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს 200 (ორასი) ლარს. 
ასევე პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 125 (ას ოცდახუთი) ლარი 
გადაეცა მის მთავარ მწვრთნელს დავით მჟავიას, რომელიც ამავდროულად მუშაობს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრში მწვრთნელად. ხელზე ასაღები 
პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 100 (ასი) ლარი. თანხამ ჯამში 
შეადგინა 375 (სამას სამოცდათხუთმეტი) ლარი.    09-11 მარტს ქ. თერჯოლაში გაიმართა 
საქართველოს პირველობა „ბერძნულ-რომაულ“ სტილით ჭიდაობაში ახალგაზრდებს 
შორის, სადაც მესამე ადგილი დაიკავა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული 
ცენტრის აღსაზრდელმა გიორგი შოთაძემ, რომელსაც გადაეცა ფულადი ჯილდო 250 
(ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. აქედან ხელზე ასაღები პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს 200 (ორასი) ლარს. ასევე პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 125 (ას ოცდახუთი) ლარი გადაეცა მის მთავარ 
მწვრთნელს ზაზა ღლონტს, რომელიც ამავდროულად მუშაობს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრში მწვრთნელად. ხელზე ასაღები პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო  შეადგენს 100 (ასი) ლარს. თანხა ჯამში შეადგენს 
375 (სამას სამოცდათხუთმეტი) ლარს.   01-03 აპრილს ქ. თბილისში გაიმართა 
საქართველოს პირველობა „ბერძნულ-რომაულ“ სტილით ჭიდაობაში ახალგაზრდებს 
შორის. სადაც პირველი ადგილი დაიკავა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული 
ცენტრის აღსაზრდელმა თამაზ ღლონტმა, რომელსაც გადაეცა ფულადი ჯილდო 500 
(ხუთასი) ლარის ოდენობით. აქედან ხელზე ასაღები პროგრამით გათვალისწინებული 
ფულადი ჯილდო შეადგენს 400 (ოთხასი) ლარს. ასევე პროგრამით გათვალისწინებული 
ფულადი ჯილდო 375 (სამას სამოცდათხუთმეტი) ლარი გადაეცა მის მთავარ მწვრთნელს 



დავით მჟავიას, რომელიც ამავდროულად მუშაობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
სპორტულ ცენტრში მწვრთნელად. ხელზე ასაღები პროგრამით გათვალისწინებული 
ფულადი ჯილდო 300 (სამასი) ლარი. თანხა ჯამში ს 875 (რვაას სამოცდათხუთმეტი) 
ლარი. უნგრეთში, ქ. გიუორში გაიმართა ევროპის ჩემპიონატის პირველობა „ბერძნულ-
რომაულ“ სტილით ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის, სადაც მეორე ადგილი დაიკავა 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა თამაზ ღლონტმა, 
რომელსაც გადაეცა ფულადი ჯილდო 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. ასევე პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 300 (სამასი) ლარი გადაეცა მის მთავარ 
მწვრთნელს დავით მჟავიას, რომელიც ამავდროულად მუშაობს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრში მწვრთნელად. თანხა ჯამში  700 (შვიდასი) ლარი.   
26-28 თებერვალს ქ. თბილისში გაიმართა საქართველოს პირველობა „თავისუფალ“ 
სტილით ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის, სადაც მეორე ადგილი დაიკავა ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა გიორგი აფხაზავამ, რომელსაც 
გადაეცა ფულადი ჯილდო 375 (სამას სამოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით. აქედან 
ხელზე ასაღები პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს 300 (სამასი) 
ლარს. ასევე პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 250 (ორას ორმოცდაათი) 
ლარი გადაეცა მის მთავარ მწვრთნელს კახა აფხაზავას, რომელიც ამავდროულად 
მუშაობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრში მწვრთნელად. ხელზე 
ასაღები პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო   200 (ორასი) ლარი. თანხა 
ჯამში  625 (ექვსას ოცდახუთი) ლარი. 16-18 თებერვალს ქ. გურჯაანში გაიმართა 
საქართველოს პირველობა „თავისუფალ“ სტილით ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. 
სადაც მეორე ადგილი დაიკავა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის 
აღსაზრდელმა ლუკა შარაბიძემ, რომელსაც გადაეცა ფულადი ჯილდო 375 (სამას 
სამოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით. აქედან ხელზე ასაღები პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს 300 (სამასი) ლარს. ასევე პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი გადაეცა მის 
მთავარ მწვრთნელს კახა გოგოლიშვილს, რომელიც ამავდროულად მუშაობს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრში მწვრთნელად. ხელზე ასაღები პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო, 200 (ორასი) ლარი. თანხა ჯამში  625 (ექვსას 
ოცდახუთი) ლარი.    20-22 აპრილს თურქეთში, ქ. სტამბულში გაიმართა მსოფლიო 
ჩემპიონატი “კარატეში“ ახალგაზრდებს შორის. სადაც გამარჯვება მოიპოვა და პირველი 
ადგილი დაიკავა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა, 
საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრების წევრმა, გუგა ივანაშვილმა, რომელსაც გადაეცა 
პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 800 (რვასი) ლარის ოდენობით. ასევე 
პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 600 (ექვსასი) ლარი გადაეცა მის 
მთავარ მწვრთნელს მერაბ თურქიას. თანხა ჯამში  1400 (ათას ოთხასი) ლარი.   20-22 
აპრილს თურქეთში, ქ. სტამბულში გაიმართა მსოფლიო ჩემპიონატი “კარატეში“ 
ახალგაზრდებს შორის. სადაც მესამე ადგილი დაიკავა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრების წევრმა, გიორგი 
ჩხაიძემ, რომელსაც გადაეცა პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 400 
(ოთხასი) ლარის ოდენობით. ასევე პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 
300 (სამასი) ლარი გადაეცა მის მთავარ მწვრთნელს მერაბ თურქიას. თანხა ჯამში  700 
(შვიდასი) ლარი.   20-22 აპრილს თურქეთში, ქ. სტამბულში გაიმართა მსოფლიო 



ჩემპიონატი “კარატეში“ ახალგაზრდებს შორის. სადაც მეორე ადგილი დაიკავა 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა, საქართველოს 
ჭაბუკთა ნაკრების წევრმა, გიორგი კეჭეხმაძემ, რომელსაც გადაეცა პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით. ასევე 
პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 400 (ოთხასი) ლარი გადაეცა მის 
მთავარ მწვრთნელს მერაბ თურქიას. თანხა ჯამში  1000 (ათასი) ლარი.

   20-22 აპრილს თურქეთში, ქ. სტამბულში გაიმართა მსოფლიო ჩემპიონატი “კარატეში“ 
ახალგაზრდებს შორის. სადაც გამარჯვება მოიპოვა და პირველი ადგილი დაიკავა 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა, საქართველოს 
ჭაბუკთა ნაკრების წევრმა, დაჩი ბერიძემ, რომელსაც გადაეცა პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 800 (რვასი) ლარის ოდენობით. ასევე პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო 600 (ექვსასი) ლარი გადაეცა მის მთავარ 
მწვრთნელს ლაშა ბერიძეს. თანხა ჯამში  1400 (ათას ოთხასი) ლარი.   27-30 სექტემბერს, ქ. 
ბათუმში გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატი ,,ჭადრაკში“, ახალგაზრდებს შორის. სადაც 
გამარჯვება მოიპოვა და პირველი ადგილი დაიკავა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
სპორტული ცენტრის აღსაზრდელმა, მარიამ ჩხაიძემ, რომელსაც გადაეცა პროგრამით 
გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. აქედან ხელზე 
ასაღები პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს 400 (ოთხასი) 
ლარს. ასევე პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო, 375 (სამას 
სამოცდათხუთმეტი) ლარი, გადაეცა მის მთავარ მწვრთნელს, ადამი ხუხუნაიშვილს. 
აქედან ხელზე ასაღები პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს 300 
(სამასი) ლარს. თანხა ჯამში,875 (რვაას სამოცდათხუთმეტი) ლარი.          

   2018 წელს, სულ სამსახურის მიერ სოც-კულტურული ღონისძიებების პროგრამებიდან 
გახარჯულია  77 399 ლარი და 36 თეთრი. ნაშთი-0 (ნული) ლარი.

   მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა პაატა ურუშაძემ აღნიშნა, რომ  წარმოდგენილი 
პროგრამები წარმატებით ხორციელდება მუნიციპალიტეტში, მაგრამ თანხის სიმცირის 
გამო მათ უფრო მასშტაბურ ხასიათს ვერ ძენენ. მან იმედი გამოთქვა, რომ სამომავლოდ 
ბიუჯეტში ამ კუთხით გათვალისწინებული იქნება მეტი თანხა. 

   როგორც ბიუროს სხდომაზე აღინიშნა, მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ ხორციელდება სპორტული ინვენტარის-
ბურთების და ბადეების საჩუქრად გადაცემა, მაგრამ ბიუროს წევრებმა უკმაყოფილება 
გამოთქვეს იმასთან დაკავშირებით, რომ გასულ წლებთან შედარებით, მიმდინარე წელს 
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შეძენილ იქნა უხარისხო ინვენტარი, რამაც 
შექმნა გარკვეული უხერხული სიტუაციები.  მათი განცხადებით, ხელშეკრულებაში 
აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული შეძენილი ნივთების ხარისხიანობა.

   საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო 
კვირკველია დაინტერესდა,  რა მდგომარეობაა  კალათბურთთან მიმართებაში.

     მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელის თქმით, გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ 



ერთეულში ტარდება ტურნირი ქუჩის კალათბურთში.  ამასთან დაკავშირებით, 
მუნიციპალიტეტის მერმა იქვე შენიშნა, რომ  გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში კეთილმოეწყო ქუჩის კალათბურთის ორი მოედანი.

     მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა აღნიშნა, რომ მოქალაქეებს აინტერესეთ და 
კითხულობენ, თუ რა სიტუაციაა სპორტდარბაზთან დაკავშირებით, რადგან პროექტი 
გამზადებულია, მაგრამ სხვა მხრივ ჯერ-ჯერობით  რაიმე  სახით რეაგირება ამ 
მიმართულებით არ ხორციელდება.

     ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება ცნობად იქნას მიღებული ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში.

    დღის წესრიგის მერვე საკითხი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიში სხდომას გააცნო მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურის უფროსმა დავით პატარაიამ. მან აღნიშნა, რომ სამხედრო 
სამსახურის მიერ 2018 წლის იანვარ–აპრილის თვეში პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე 
აყვანილია 2001 წელს დაბადებული 182 (ასოთხმოცდაორი) მოქალაქე.     გამწვევი კომისია 
გაიარა 363 (სამას სამოცდასამი) წვევამდელმა, აქედან  საქართველოს შეიარაღებულ 
ძალებში ჩარიცხულია 83 (ოთხმოცდასამი) წვევამდელი, უმაღლესი სასწავლებლის 
სტუდენტის სტატუსი მიენიჭა 89 (ოთხმოცდაცხრა) წვევამდელს, სკოლის მოსწავლე 13 
(ცამეტი)  ცოლ-შვილიანი 41(ორმოცდაერთი), დედისერთა 15 (თხუთმეტი), საქართველოს 
ქრისტიანული, ევანგელური, პროტესტანტული ეკლესიის ბიბლიური თავისუფლების 
მღვდელთმსახური არის 22 (ოცდაორი) წვევამდელი. სამხედრო-სამედიცინო საექსპერტო 
კომისიის მიერ მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება:  შეზღუდულად ვარგისად 
ცნობილია 44 (ორმოცდაოთხი) წვევამდელი, დროებით უვარგისია 17 (ჩვიდმეტი) 
წვევამდელი, უვარგისია სამხედრო სამსახურისათვის 5(ხუთი) წვევამდელი. 
გამოკვლევაზე გაიგზავნა 4(ოთხი) წვევამდელი, რომლებზედაც ჯერ არ არის საბოლოო 
დასკვნა მიღებული.         

    სხვადასხვა სამხედრო სამსახურებში გადაიგზავნა  29 (ოცდაცხრა) პირადი საქმე,  ასევე 
შემოვიდა სხვა სამხედრო სამსახურებიდან 22(ოცდაორი) სხვადასხვა წლებში 
დაბადებულ წვევამდელთა პირადი საქმე.      

    ზღვრული ასაკით რეზერვში ჩაირიცხა 148 (ასორმოცდარვა) წვევამდელი.   
საზღვარგარეთ იმყოფება 52 (ორმოცდათორმეტი)  წვევამდელი, არ მოიძებნა 13 (ცამეტი) 
წვევამდელი.    

    მიმდინარეობს მზადება 2002 წელს დაბადებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო 
აღრიცხვაზე ასაყვანად, მისაწერია 193 (ასოთხმოცდასამი) ჭაბუკი.  

    სარეზერვო სამსახურში აღრიცხვაზე დადგა 347 (სამასორმოცდაშვიდი) რეზერვისტი, 
აქედან სავალდებულო სამსახურიდან დაბრუნდა 72 (სამოცდათორმეტი) რეზერვისტი, 
საკონტრაქტო სამსახურში წასულია 5(ხუთი), აღრიცხვიდან მოიხსნა 48 (ორმოცდარვა) 



რეზერვისტი,  შსს–ში გადავიდა 12 (თორმეტი), სხვა სამხედრო სამსახურებში გადავიდა 
30(ოცდაათი) რეზერვისტი, ოფიცერი 4 (ოთხი) პატიმარი 4 (ოთხი) გარდაიცვალა 6 (ექვსი) 
წვევამდელი.

    მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსმა 
მადლობა გადაუხადა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას, რომ გაგებით ეკიდებიან  
შექმნილ სიტუაციას და გვერდით უდგანან აღნიშნულ სამსახურს.

     მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი დაინტერესდა, ხომ არ ექნებათ 
პრობლემა იმ აბიტურიენტებს, რომელთაც სკოლა დაამთავრეს, უწევთ გაწვევა, მაგრამ 
აბარებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. ამასთან დაკავშირებით მერიის სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსმა განმარტა, რომ ამ 
კატეგორიის წვევამდელებს პრობლემა არ შეექმნებათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
ჩაბარებაში, რის შემდეგაც, უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის შემთხვევაში  მოიტანენ 
შესაბამის ცნობას. 

     ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება  ცნობად იქნას მიღებული ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის   სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში.

    

  სხვადასხვა საკითხები:

   საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარემ გოგი 
მორჩილაძემ უკმაყოფილება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ გაგურში ძალიან 
ცუდი სიტუაციაა წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით. მართალია, სოფლის პროგრამის 
ფარგლებში წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა, მაგრამ პროექტის 
მომზადებისას არ იქნა გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი, რის 
შედეგადაც წყალმომარაგების კუთხით სიტუაცია არ გაუმჯობესებულა. მათი თხოვნაა, 
რომ იქნებ გამოინახოს მუნიციპალიტეტის მიერ რაიმე ფინანსური საშუალება, რათა 
შეძენილი იქნას დაახლოებით 3 კმ. სიგრძის რეზინის მილი და მოხდეს რეზერვუარის 
გაფართოება. გარდა ამისა, საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს 
თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ აკეთის გზაზე გადაადგილება ფაქტიურად შეუძლებელია, 
რაც მოსახლეობის სამართლიან უკმაყოფილებას მიწვევს.

    მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის განმარტებით, სოფლის 
პროგრამაში გათვალისწინებული თანხის შესაბამისად განხორციელდებოდა წყლის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ ეტაპისთვის, მუნიციპალიტეტის ფინანსური 
შესაძლებლობის გათვალისწინებით აღნიშნული საკითხი სავარაუდოდ, ვერ მოგვარდება, 
მაგრამ სამომავლოდ, თუკი  თანხობრივად რაიმე ეკონომია გაკეთდება, არაა 
გამორიცხული, რომ ეს პრობლემაც იქნას გათვალისწინებული. რაც შეეხება გზის 
პრობლემას, მისი განმარტებით, როცა გაკეთდა ორწლიანი გეგმა, მაშინ ავტობანის 
მშენებლობის გათვალისწინებით აკეთის გზა მიუთითეს აცანის მხრიდან, რადგან მეორე 
გზაზე სისტემატიურად გადაადგილდებიან კარიერიდან მომავალი მანქანები. გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემთხვევაში კი მათი მოძრაობა უნდა შეწყდეს, რაც 



ფაქტიურად, ავტობანის მშენებლობიდან გამომდინარე, გამორიცხულია. საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტი გურიის რეგიონში 20 მლნ. ლარს დახარჯავს ორი წლის 
გამნავლობაში. თავის დროზე მუნიციპალიტეტმა დეპარტამენტს მიაწოდა 
მოსაწესრიგებელი გზების ჩამონათვალი, მაგრამ მათ აიღეს ვალდებულება მხოლოდ  
სოფლების დამაკავშირებელ გზებთან დაკავშირებით   და არა  შიდა გზებზე. 

    საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარემ   სპარტაკ 
კვაჭაძემ აღნიშნა, რომ ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული ერთეული აერთიანებს სამ 
სოფელს. აქედან გამომდინარე, ესაჭიროებათ ერთი სპეციალისტის დამატება.

ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


