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ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სხდომის

ოქმი N12

        ქ. ლანჩხუთი                                                                                                     31. 08. 2020  წელი

    საკრებულოს  სხდომას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 
ვლადიმერ ნანაძე, საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველია, საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს 
სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარე ალექსანდრე  მახათაძე, ფრაქცია  „ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს 
თავმჯდომარე სპარტაკ კვაჭაძე, საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე ბესიკ კუპრაძე, საკრებულოს ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს  თავმჯდომარე  ზაზა წულაძე, საკრებულოს ფრაქცია 
„ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე, საკრებულოს 
წევრები (სარეგისტრაციო ფურცელი თან ერთვის), 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 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 სპეციალისტის 
მოვალეობის შემსრულებელი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში რუსუდან 
გვარჯალაძე.

  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  უფროსი მაგული კუნჭულია, მედიის წარმომადგენლები.
 

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ ბიუროს მიერ დღის 
წესრიგის განსაზღვრის შემდეგ მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოვიდა სამი საკითხი და 
მოუწოდა საკრებულოს წევრებს აღნიშნული საკითხები დამატებოდა დღის წესრიგის 
პროექტს.  

    კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  25 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს  25  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

    საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:

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 დამტკიცების შესახებ.

 
/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

 
/მომხსენებელი  მაგული კუნჭულია/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების შესახებ.

 
/მომხსენებელი  როლანდ ლაშხია/



5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების 
განთავსების რეგულირების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

 
/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა 
საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის (ს/ნ 433649493) პირდაპირი 
განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N19 განკარგულების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ.

 
/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის 
წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
დამტკიცების თაობაზე.

 
/მომხსენებელი  გიორგი ნაჭყებია/

8. სხვადასხვა საკითხები.

   საკრებულოს თავმჯდომარემ  ბესიკ ტაბიძემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს:

    კენჭისყრას ესწრებოდა  საკრებულოს  25 წევრი.
   მომხრე  საკრებულოს  25  წევრი, წინააღმდეგი არცერთი.

   სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს  
თავმჯდომარე  ზაზა წულაძე.

    დღის წესრიგის პირველი 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  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 
სამსახური მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში (ს/კ 27.06.52.610); (ს/კ 27.02.41.366) და (ს/კ 27.02.41.367) საკადასტრო 



კოდებზე არსებული უძრავი ქონება განკარგვის მიზნით, აისახოს მუნიციპალიტეტის 
უძრავი ქონების საპრივატიზებო ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმაში, ხოლო აღნიშნული 
სამართლებრივი აქტიდან ამოღებულ იქნას (ს/კ 27.06.51.323) და (ს/კ 27.06.51.015) 
საკადასტრო კოდებზე არსებული უძრავი ქონება, ვინაიდან ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიამ განახორციელა მისი განკარგვა (გაყიდვა).

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

     საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
   კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს   26  წევრი.
   მომხრე  საკრებულოს 26 წევრი,  წინააღმდეგი  არცერთი.
   მიღებულ იქნა განკარგულება N41 (31.08.2020)

     სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს წევრი აკაკი იმნაიშვილი.

     დღის წესრიგის მეორე საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე მერისათვის 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, განცხადებით მომართა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო 
პალატის პრეზიდენტმა, გიორგი პერტაიამ, რომელმაც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიასა და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატას შორის 2018 წლის 5 მარტს 
გაფორმებული უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემული ქონების (ქ. 
ლანჩხუთში, ნინოშვილის ქ. N37-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული 
შენობა - ნაგებობის (ს/კ 27.06.52.141) ვადის ამოწურვის გამო, ითხოვა აღნიშნული ფართის, 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემა. მერიის ეკონომიკისა და 
ქონების მართვის სამსახურის მოსაზრებაა, რომ საქართველოს სამრეწველო სავაჭრო 
პალატას, მის მიერ მოთხოვნილი ქონება გადაეცეს პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით.

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

    საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა   საკრებულოს  27 წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 27 წევრი,  წინააღმდეგი  არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N42 (31.08.2020)

    დღის წესრიგის მესამე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 



დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების 
სამსახურის  უფროსმა მაგული კუნჭულიამ. მან აღნიშნა, რომ  „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში უნდა 
შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დებულების: 
ა) მე-12 მუხლის მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 „9. სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: ჯანმრთელობის, 
სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და 
განხორციელება; უსახლკაროთა რეგისტრაცია და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფა; 
საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის 
უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება; ქალთა/ოჯახის მიმართ ძალადობის 
პრევენცია და წინადადებების შემუშავება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.“ 
ბ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 14. მერის წარმომადგენელი 
1. მერის წარმომადგენელი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 
მოსამსახურე, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, რომელთანაც 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ადმინისტრაციულ 
ხელშეკრულებას აფორმებს მერი. 2. მერის წარმომადგენელი თავის უფლებამოსილებას 
ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში.
3. მერის წარმომადგენელზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს მერი. 
4. მერის წარმომადგენელი:
 ა) მერს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემებისა და 
მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ;
 ბ) მერის დავალებით უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას; 
გ)უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების 
მოსახლეობისათვის გაცნობას; 
დ) მერის დავალებით ორგანიზებას უწევს დასახლებაში მოსახლეობის გამოკითხვის 
ჩატარებას; 
ე) მერს წარუდგენს წინადადებებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის 
ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, გეოგრაფიული 
ობიექტების სახელდების შესახებ; 
ვ) „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებულ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს აწვდის ყველა საჭირო 
ინფორმაციას, ამავე კანონით გათვალისწინებული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით; 
ზ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში გასცემს ცნობას - ადასტურებს ფაქტობრივ 
მდგომარეობას (ოჯახის შემადგენლობის, ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილისა და 
საქონლის ადგილწარმოშობის თაობაზე), რისთვისაც:
 ზ.ა) წარმომადგენელი ვალდებულია ზუსტად აღწეროს ის ფაქტი, რომლის დადგომის ან 
არსებობის ნამდვილობასაც ამოწმებს. ფაქტობრივი მდგომარეობის დადგენის მიზნით, 
წარმომადგენელი უფლებამოსილია შეადგინოს შესაბამისი აქტი, რომელიც შედგენილი 
უნდა იქნეს მოწმეთა თანდასწრებით (არანაკლებ ორი მოწმისა). წარმომადგენელი 
ამოწმებს მომთხოვნი პირისა და მოწმეთა ვინაობას, ფაქტობრივი მდგომარეობის 
ნამდვილობას შესაძლებლობის ფარგლებში; 



ზ.ბ) წარმომადგენელი ადგენს აქტის შედგენის მონაწილე (განმცხადებელი პირი, 
მოწმეები ფიზიკური პირების ვინაობას მათ მიერ წარდგენილი პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით; 
ზ.გ) წარმომადგენელი ვალდებულია აქტის შედგენისას მონაწილეებს განუმარტოს აქტის 
შინაარსი და მისი სამართლებრივი შედეგები. განმარტება შეიძლება ატარებდეს ზეპირ 
ხასიათს და იგი შეიძლება არ აისახოს აქტში, გარდა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
თ) „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად: 
თ.ა) თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის დასახლებაში დაბადების რეგისტრაციის 
არარსებობის თაობაზე შეტყობიდან ან სამედიცინო დაწესებულების გარეთ დაბადების 
შესახებ სამედიცინო ცნობის გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის დახმარების გარეშე 
ბავშვის დაბადების თაობაზე შეტყობიდან ერთი თვის ვადაში მიმართავს სამოქალაქო 
აქტების რეგისტრაციის ორგანოს (სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარგანვითარების 
სააგენტო); 
თ.ბ) თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის დასახლებაში პირის გარდაცვალების 
ფაქტის დადასტურების შესახებ ადგენს ოქმი და პირის გარდაცვალების ფაქტის თაობაზე 
შეტყობიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში აგზავნის სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 
ორგანოში (სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო). 
ი) მიწის მესაკუთრეთა შესახებ ინფორმაციისა და განმცხადებლის მიერ 
შესაბამისი/საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე „საქართველოს 3 
ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი 
გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის N46 დადგენილების 
შესაბამისად გასცემს ცნობას; 
კ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ განსაზღვრულ ცნობების გაცემაზე უფლებამოსილ პირს 
ხელს უწყობს ტექნიკური და მეთოდური დახმარების გაწევით; 
ლ) პასუხისმგებელია მის მიერ მოწოდებულ ყველა სახის ინფორმაციის სისწორეზე; 
მ) მერის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს. 
5. ფაქტობრივი მდგომარეობის ამსახველი აქტებისა და ცნობის გაცემისთვის მერის 
წარმომადგენელს აქვს ბეჭედი შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის 
სახელწოდების მითითებით, 
6. მერის წარმომადგენელი ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე.“

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 27  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 27 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N43  (31.08.2020)

    დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი:„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ 



საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებაში მიმდინარე 
წლის 19 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის NN1578 განკარგულებით შესული 
ცვლილებით მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 686303 ლარი, შესაბამისად 
ადგილობრივი ბიუჯეტით 5%-ი თანადაფინანსება განისაზღვრა 36121 ლარით. სულ 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაფინანსება გაიზარდა 722424 ლარით და 
მიიმართება ღრმაღელე-ორმეთი-ომფარეთის გზის რეაბილიტაციაზე 200.0 ათასი ლარი, 
მ.შ. თანადაფინანსება 10.0 ათასი ლარი. ქალაქ ლანჩხუთში 3 ქუჩაზე სანიაღვრე არხების 
მოწყობა 371499 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 18575 ლარი, ქალაქ ლანჩხუთში გორგასლის 
ქუჩის მიმდებარე მინი სტადიონის მოწყობა 150925 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 7546 
ლარი.

  საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 12 ივნისის N973 განკარგულებით 2020 წლის 
9 იანვრის NN27 განკარგულებაში შესული ცვლილებით საჯარო სკოლების 
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების 
შესყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მიზნობრივი 
ტრანსფერის ლიმიტი გაიზარდა 90.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 610.0 ათასი ლარით. 

   საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 20 თებრვლის NN325 განკარგულებაში 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს NN1574 განკარგულებით შესული 
ცვლილებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1300000 ლარი, რომელიც მიიმართება 
მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების დასაფინანსებლად, მ.შ საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია-
მშენებლობის 896344 ლარი, გზების რეაბილიტაციაზე 358998 ლარი, ნაპირსამაგი 
სამუშაოების მოწყობაზე 44658 ლარი, ამასთან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სტიქიით 
დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციოდ მიიმართება 120000 ლარი. 

   საზოგადოებრივი ცენტრების სივრცეების მოწყობა-რეაბლიტაცია (ორგ.კოდი 02 06 01) 
არაფინანსური აქტივების მუხლის დაფინანსება გაიზარდოს 49010 ლარით, მ.შ. 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა 
მემორიალის მოწყობის მიზნით 19010 ლარი.

  ა(ა)იპ „კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი’’-ს წერილის განხილვის შედეგად 
მიზანშეწონილად ჩაითავალა არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით 
შეძენილი იქნას 100 ცალი 1100 ლიტრის ტევადობის ნაგვის ურნები-სავარაუდო 
ღირებულება 65000 ლარი, ნაგვის ურნების შეძენის მიზნით გაიზარდოს 
მუნიციპალიტეტის მერიის არაფინანსური აქტივების მუხლი 65000 ლარით, ხოლო 
საქონელი და მომსახურების მუხლი 30000 ლარით, ამასთან მიზანშეწონილია 
მომსახურების ცენტრს დამატებით გაეზარდოს დაფინანსება 47650 ლარით, რომელიც 
მიიმართება საქონელი და მომსახურების მუხლი მ.შ (ორგ.კოდი03.01) 27650 ლარი და 
(ორგ.კოდი 02 06 03) 20000 ლარი. 

   ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელში ჩართვის მიზნით 
გაიზარდოს 800 ლარით კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (ორგ.კოდი 
02 03 02). 



   აღნიშნული ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების მიზნით გაიზარდოს ბიუჯეტის 
შემოსავლის ნაწილში 348581 ლარით, ჯარიმების, სანქციების და საურავებიდან 
მიღებული შემოსავლის გეგმის 348581 ლარით ზრდის ხარჯზე. 

   დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა 
გაერთიანების საქონელი და მომსახურების მუხლი 11995 ლარით და რბილი ინვენტარის 
მუხლი 11005 ლარით შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები მუხლი 
23000 ლარით. 

   ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლის 4305 ლარის 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები 4305 ლარით. 

   ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს საქონელი და მომსახურების 
ხარჯის 670 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების ხარჯი 670 
ლარით. 

   მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის სპორტული ღონისძიებების სხვა ხარჯების მუხლის 2985 ლარის 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს საქონელი და მომსახურების მუხლი 2985 ლარით.

    საკრებულოს წევრის იოსებ ჩხაიძის თქმით, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის სხდომაზე გამოთქვა გარკვეული შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ 
საკითხს უნდა ახლდეს სრული  დოკუმენტაცია.  კერძოდ, პროექტში 
გათვალისწინებულია ქალაქ ლანჩხუთში ააა ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, 
მაგრამ არ არის მითითებული, თუ ეს რომელი ქუჩებია და სანიაღვრე არხების რამდენ 
მეტრიანი მონაკვეთი კეთდება. ასევე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით, მითითებულია პიროვნებების  მხოლოდ 
სახელი და გვარები, მაგრამ არ არის მითითებული მათი მისამართები. 

      მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ ეს არის მათ მიერ 
დამტკიცებული პროექტები, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გადაიგზავნა შესაბამის 
სამინისტროში. დამატებით ამ სამი ქუჩისთვის გამოიყო ფინანსები,  საიდანაც ძირითადი 
თანხა მოხმარდება მორჩილაძის ქუჩას.

     საკრებულოს წევრი კახაბერ ასკურავა დაინტერესდა, თუ რომელ სტიქიაზეა საუბარი 
და როგორ მოხდა დაზარალებული მოქალაქეების შერჩევა.

      მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ ეს არის მიმდინარე 
წლის 29 აგვისტოს სტიქიასთან დაკავშირებით, რომლის შედეგად დაზიანებული 
ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად გამოიყო 1300000 ლარი 
და შეივსო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 120000 ლარით. გადაუღებელი წვიმებისა და 
ქარის შედეგად დაინგრა სამი სახლი: სოფელ ლესაში დავით სანაძის, სოფ. ჩოჩხათში-
ჯოჯუას სახლის კედელი ჩამოინგრა თავიდან ბოლომდე და სოფ. ღრმაღელეში 
კვარაცხელიას სახლი, რომელიც მეწყერის მიერ დაზიანდა, მაგრამ  იგი არ არის ამ 
თანხაში გათვალისწინებული, რადგან მასზე საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრომ აიღო ვალდებულება. 



    სხდომას შემოუერთდა საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს 
თავმჯდომარე გოგი მორჩილაძე.

    რაც შეეხება დაზარალებული მოქალაქეების შერჩევას, ეს მოხდა მერის 
წარმომადგენლებთან და საკრებულოს წევრებთან ურთიერთობით და პრიორიტეტულია 
ისინი, ვისაც  ამ კონკრეტულ სიტუაციაში შეექმნათ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა. 

    საკრებულოს წევრის ამირან ქანთარიასთვის ცოტა გაუგებარია,  თუ საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის რომელ ცენტრში და ხელფასების რა გაზრდაზეა საუბარი,  რაზეც მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა განუმარტა, რომ ეს არის ა(ა)იპ ლანჩხუთის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და შიდა მონაცვლეობის ხარჯზე-საქონელი და 
მომსახურების ხარჯის 670 ლარის შემცირების ხარჯზე იზრდება შრომის ანაზღაურების 
ხარჯი 670 ლარით. 

   მუნიციპალიტეტის მერმა  ასევე განმარტა, რომ ეს არის შიდა მონაცვლეობა. ამის 
შემდეგ, ის შეეხო რეგიონალური განვითების ფონდიდან გამოყოფილ თანხას და აღნიშნა, 
რომ მოხდება ორი მოედნის რეაბილიტაცია. ასევე,  განხორციელდება მორჩილაძის, 
თამარ მეფის ქუჩის შესახვევისა და ჟორდანიას ქუჩის შესახვევის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები. გარდა ამისა,  ღრმაღელე-ორმეთი-ომფარეთის გზის მთლიან  
რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გამოცხადებულია ტენდერი. ამ ეტაპზე ჩამოსულია  
200.0 ათასი ლარი იმ შემთხვევაში,  თუ გამარჯვებული კომპანია წლის განმავლობაში 
აითვისებს 1 200000-1500000 ლარს, მაშინ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აიღებს პასუხისმგებლობას ბოლომდე დააფინანსოს ეს 
პროექტი. 

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა დადგენილების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 28  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა დადგენილება N16  (31.08.2020)

    დღის წესრიგის მეხუთე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, 
რომ  საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“-ს 46-ე 
მუხლის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებულნი 
არიან განსაზღვრონ ადგილები სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად და 
გამოყოფილი ადგილების ან/და დადგმული სტენდების თაობაზე ინფორმაცია 
გამოაქვეყნონ არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. ასევე, უნდა 
განისაზღვროს იმ შენობა-ნაგებობების ჩამონათვალი, რომლებზედაც სააგიტაციო 
მასალის განთავსება აკრძალულია. 



   საკრებულოს წევრი ელისო ჭიჭინაძე დაინტერესდა, თუ ვინ იძლევა უფლებას ხეებზე 
გაიკრას სააგიტაციო მასალა, რადგან მისი აზრით ეს არამართებულია. ამასთან 
დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის მერმა განმარტა, რომ აკრძალულია ხეებზე საარჩევნო 
პლაკატების ლურსმნით დამაგრება, ხოლო სკოჩით გამოყენებასთან დაკავშირებით 
არანაირი შეზღუდვა არ არის. 

   საკრებულოს წევრმა თავის მხრივ შენიშნა, რომ  ხეები იგივე ცოცხალი ორგანიზმია და 
შესაბამისად, ლურსმნით სააგიტაციო მასალის გაკვრის შემთხვევაში, სერიოზულად 
დაზიანდება.   

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 28  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N44  (31.08.2020)

    დღის წესრიგის მეექვსე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-
სთვის (ს/ნ 433649493) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ სარგებლობის 
უფლებით გადაცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
28 მარტის N19 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო მერიის 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ. მან აღნიშნა, 
რომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას წერილით მომართა შ.პ.ს ქალთა 
საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დირექტორმა დურმიშხან ჩხაიძემ, 
რომლითაც მოთხოვნილია, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
სოფ. ნიგოითში მდებარე უძრავ ქონებაზე გადაცემის შესახებ (მიწის(უძრავი ქონების 
)საკადასტრო კოდი 27.04.51.329) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
28 მარტის NN19 განკარგულების და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 3 
აპრილის NN115 ბრძანების გაუქმება, ვინაიდან ზემოთ ხსენებული შ.პ.ს. მიერ არ ხდება ამ 
უძრავი ქონების გამოყენება.

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 28  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N45  (31.08.2020)

    დღის წესრიგის მეშვიდე  საკითხი: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული 
ცენტრისათვის“ 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 მუნიციპალიტეტს 
მომართა ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი-ს“ (ს/ნ 433649359) 
დირექტორმა და ითხოვა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. 
ნიგოითში მდებარე უძრავ ქონებაზე გადაცემის შესახებ (მიწის(უძრავი ქონების) 
საკადასტრო კოდი 27.04.51.329) სარგებლობაში გადაცემა რაგბის მოედნის მოსაწყობად. 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 122-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო 
უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მუნიციპალიტეტის 
ქონება აუქციონის გარეშე უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, გადასცეს 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ 
პირს. 

    საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარემ ზაზა წულაძემ 
მუნიციპალიტეტის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართა  ნიგოითის 
მოსახლეობის მოთხოვნის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც ისინი ითხოვენ 
სტადიონისთვის ტრაგიკულად დაღუპული მიშო გოგუაძის სახელის მინიჭებას. 

    საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესიკ ტაბიძემ აღნიშნა, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი იყო 
ფეხბურთელი და ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს იმაში, რომ აღნიშნულ სტადიონს 
დაერქვას მისი სახელი.

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

     საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ   კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს.
      
  კენჭისყრას ესწრებოდა 28  საკრებულოს  წევრი.
  მომხრე  საკრებულოს 28 წევრი,  წინაღმდეგი არცერთი.
  მიღებულ იქნა განკარგულება N46  (31.08.2020)

   სხვადასხვა საკითხები:

   საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩახვაძის თქმით, ძალიან კარგია, როცა  
მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო ასე შეთანხმებულად მოქმედებს და მუშაობს, 
რადგან ქალაქი არის მათი სახე. დეპუტატის მიერ საკრებულოს წინა სხდომებზე 
გაჟღერდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყება გვარჯალაძის ქუჩის 
კეთილმოწყობა, მაგრამ მან  ყურადღება გაამხვილა გვარჯალაძის და გორგასლის 
ქუჩების კვეთაზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების შიდა ინფრასტრუქტურის 
საშინელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, გათვალისწინებული 
უნდა იქნას ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები და  განხორციელდეს  ბიუჯეტში 



შესაბამისი ცვლილება, რისთვისაც საჭიროა საკრებულოს და მუნციპალიტეტის მერის 
მხარდაჭერა.

  საკრებულოს წევრი დავით ჩხარტიშვილი შეეხო კომპანია ,,ენერგო პრო ჯორჯია“-ს 
მიერ გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას და აღნიშნა, რომ მათ მიერ 
აღნიშნული სამუშაოების ჩატარებისას ელექტროენერგია არ  მიეწოდებოდათ რვა საათის 
განმავლობაში. მართალია, ამის შესახებ წინასწარ ეცნობათ  სატელეფონო 
შეტყობინებით, მაგრამ მოსახლეობას ასეთი დიდი ხნით უშუქოდ ყოფნა უქმნის 
გარკვეულ პრობლემებს. გარდა ამისა, პრობლემები ექმნება  სოფლის ამბულატორიასაც, 
რადგან ფუჭდება ზოგიერთი კატეგორიის მედიკამენტი, როგორიცაა მაგალითად, 
ბავშვების ასაცრელი წამლები, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია და საჭიროებს 
სამაცივრე წესით შენახვას. ასევე, სოფლის მარკეტებში, რომლებიც ფინანსურად წელში 
გამართულები ისედაც არ არიან,  ზიანდება და ფუჭდება ნაყინი თუ სხვა პროდუქტი. 
საკრებულოს წევრმა თხოვნით მიმართა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას და 
აღნიშნა, რომ შეიძლება მათ არ აქვთ კერძო კომპანიის საქმიანობაში შეჭრის 
კომპეტენცია, მაგრამ ერთობლივად-წერილობით იქნება ეს, თუ სხვა სახით, მიმართონ 
აღნიშნულ კომპანიას, რათა  სარეაბილიტაციო სამუშაოები გადაანაწილოს ერთი დღის 
ნაცვლად ორი დღეზე, შესაბამისად, შუქის გამორთვაც რვა საათის მაგიერ მოხდება 
ოთხი საათის გამავლობაში. 

   მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის თქმით,  სოფელში მწყობრიდან 
გამოვიდა ტრანსფორმატორი და სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს 
შესაბამისად. მან მიმართა საკრებულოს წევრს, ხომ არ ფლობს ინფორმაციას  სხვაგან 
არსებულ სიტუაციაზე.  

   საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა, რომ აცანაში 
დასრულებულია გაზიფიცირების პროცესი, მაგრამ სტიქიის დროს ჩამოწოლილმა 
მეწყერმა დააზიანა მილსადენები. რამდენჯერმე მიმართეს შესაბამის ორგანიზაციას 
დახმარების თაობაზე, მაგრამ პასუხად მიიღეს, რომ არ გააჩნიათ თანხა. დეპუტატს 
აინტერესებს, ვინ უნდა გაწმინდოს დამეწყრილი ტერიტორია, რადგან მოსახლეობაში 
გაზის გაშვებას ელოდებიან, რასაც  აფერხებს აღნიშნული პრობლემა.

   მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ მილების 
აღდგენაზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებენ, მაგრამ თუკი გზა არის ჩახერგილი, 
მუნიციპალიტეტმა უნდა  გაწმინდოს.  

    საკრებულოს წევმა ირაკლი მარშანიშვილმა აღნიშნა, რომ ჩოჩხათის სასაფლაოზე 
მიცვალებულის დასაკრძალავი ადგილი აღარ დარჩა. როგორც მისთვის გახდა ცნობილი, 
სასაფლაოს კუთვნილებაში ადრე ქონია 2000-3000 კვ. მ. მიწა, რომელიც მიითვისა და 
გადაიფორმა კერძო პირმა. დეპუტატმა მიმართა მუნიციპალიტეტის მერს, რათა სოფლის 
პროგრამის ფარგლებში ან სხვა საშუალებით შესყიდული იქნას აღნიშნული მიწის 



ნაკვეთი, მით უმეტეს, რომ ეს ფართობი არის მოუვლელი-ხეებით  და ეკალ-ბარდით 
დაფარული.

  მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის თქმით, მათ დაიწყეს ფაქტიურად, 
მუნიციპალიტეტის ყველა სასაფლაოს მიწების დარეგისტირება. ზოგადად, კი  
სასაფლაოს კუთვნილ რეგისტრირებულ ფართს სხვა ვერ წაიღებს. 

   საკრებულოს წევრის ამირან გიგინეიშვილის განცხადებით, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის მიხედვით, სასაფლაოების მოწყობა და 
მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა. აქედან 
გამომდინარე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს თანხა სასაფლაოებისთვის 
მიწის ნაკვეთის შესაძენად. 

   მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ თუ ის მოქალაქე, 
რომელზეც არის საუბარი, დათმობს ფართობს, კარგი იქნება. სხვა შემთხვევაში, 
მუნიციპალიტეტმა უნდა მოიძიოს მიწის ნაკვეთი, რომლის უსასყიდლოდ აღებასაც 
შეძლებს, ხოლო  თუ ეს არ მოხერხდა, მაშინ უნდა მოხდეს ტერიტორიის შეძენა 
სასაფლაოს მოსაწყობად, იმ კონკრეტულ ადგილზე იქნება ეს, თუ სხვაგან.

     ამის შემდეგ, საკრებულოს წევრმა ირაკლი მარშანიშვილმა აღნიშნა, რომ 
შრომისუბანში, ოთხ ოჯახთან მისასვლელი გზა არის სავალალო მდგომარეობაში. 

     მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ გამოყოფილი 
თანხის დიდი ნაწილი მოხმარდება სახლის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, 
ხოლო დანარჩენი- გზების კეთილმოწყობას. ჩატარდა გამარტივებული სახის ტენდერი, 
როგორც სოფლის პროგრამების შემთხვევაში. ხელშეკრულებები დღე-დღეზე უნდა 
გაფორმდეს და უახლოეს მომავალში გამარჯვებული კომპანია დაიწყებს შესაბამის 
სამუშაოებს. 

    დეპუტატი ასევე შეეხო სუფსა-ჩოჩხათის შემაერთებელ გზას და აღნიშნა, რომ  
გარკვეულ მონაკვეთზე ფაქტიურად, ტყემ  წაიღო გზა, რის გამოც  ცალმხრივად 
მოძრაობს მანქანები.  რამდენიმე დღის წინ  ამის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია ა(ა)იპ 
„კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი’’-ს ხელმძღვანელს, დავით წულაძეს, 
რომელიც თავის მხრივ, დაპირდა გზის გაწმენდას. ამის შემდეგ, საკრებულოს წევრმა 
აღნიშნა, რომ სოფელ მოედანში ესაჭიროებათ ერთი ფოტორელე და გარე განათების 
ნათურები. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა შუხუთში საყანე ფართობებთან 
მისასვლელი გზის მდგომარეობაზე და აღნიშნა, რომ ხიდი არის ცალმხრივად 
ჩანგრეული. გარდა ამისა, სოფელ შუხუთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა  
ლაშისღელის მხრიდან არის მოსახრეში. ამის შემდეგ საკრებულოს წევრი  შეეხო 2018-
2019 წლების სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების თემას და აღნიშნა, რომ 
ქალაქის მაცხოვრებელ მიხო ლიპარტელიანს დღემდე ბრეზენტი აქვს სახლზე 
გადაფარებული. დეპუტატის თქმით, ეს პიროვნება არის მათი მხარდამჭერი.  
ყველანაირი საბუთი, რაც საჭიროა ამ ადამიანს აქვს მზად, მაგრამ  ისე არ მოხდეს,  რომ 
მისი პოლიტიკური შეხედულება იქნას გათვალისწინებული. 



    მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის თქმით, შუხუთში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი ხიდი არის საკმაოდ ძვირადღირებული. მის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოებთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ ესაუბრა  
საქართველოს მელიორაციის დასავლეთის რეგიონალური სამსახურის უფროსს, რომლის 
დაპირებითაც დღე-დღეზე დაიწყება შესაბამისი სამუშაოები. ამის შემდეგ, 
მუნიციპალიტეტის მერმა აღნიშნა, რომ 2018 წლის ბოლოს სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული დაახლოებით 290 სახლი იქნა გადახურული. თუ ვინმე ვერ მოხვდა 
მაშინდელ სიაში, მათზე უნდა იყოს ცალკე ინფორმაცია. რაც შეეხება ახლანდელ 
სიტუაციას, დახმარება გაეწევა იმათ, ვინც დაზარალდა კონკრეტული სტიქიის შედეგად. 
მათ შორის არის სამი დანგრეული სახლი, საიდანაც ორს აკეთებს მუნიციპალიტეტი, 
ხოლო ერთთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ 
აიღო ვალდებულება. მუნიციპალიტეტში სულ 79 სახლია, რომლებიც საჭიროებენ  
სახურავების რეაბილიტაციას, მაგრამ რა თქმა უნდა,  ყველა ვერ დაკმაყოფილდება. თანხა   
გამოყოფილია მათზე, ვინც ამ კონკრეტულმა სტიქიამ დააზიანა.

   საკრებულოს წევრის კარლო კვიტაიშვილის განცხადებით, მალე დაიწყება სიმინდის 
მოსავლის აღება. 600-ზე მეტი ოჯახი სარგებლობს თხემლნარი- ბაკურის გზით.  როგორც 
მისთვისაა ცნობილი, შემოვლით გზასთან დაკავშირებით,  რომელიც სამეგრელოს 
მხრიდანაა, ასევე  პრობლემებია. მან თხოვნით მიმართა მუნიციპალიტეტის 
ხელმძღვანელობას, რომ იქნებ როგორმე მოხერხდეს ამ საკითხის მოგვარება, რადგან 
ძალიან რთული სიტუაციაა.

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა აღნიშნა, რომ ეს არის 11 
კილომეტრამდე  სიგრძის მონაკვეთი, სადაც ე.წ. ჩოჩობა შემოსულია გზაზე, რომლის  
გაფართოებას და გრეიდერის გატარებას, როგორც გამოთვლებმა აჩვენა, ესაჭიროება 
დაახლოებით 120000-დან 150000 ლარამდე.  მიმდინარეობს ამ კუთხით მუშაობა, ასევე 
საქმის კურსშია გუბერნიაც და ყველა ზომებით ცდილობენ, რომ წელს რაღაც დონეზე 
მაინც მოწესრიგდეს ეს გზა, რათა მოსახლეობამ შეძლოს მოსავლის დაბინავება.

    საკრებულოს წევრმა კარლო კვიტაიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ  აგარაკში წელს 
გადაიხურა კორპუსი, მაგრამ ბინებში მაინც ჩამოდის წყალი, ხოლო მე-3 საჯარო სკოლის 
გვერდით კორპუსში მოსაწესრიგებელია  საკანალიზაციო სისტემა. 

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ კორპუსის 
გადახურვა ძალიან კარგია და  სახურავიდან წყალი არ ჩადის, არამედ ვერ ატარებს 
წყალსაწრეტი ღარები. პირადად იმყოფებოდა ადგილზე და შეხვდა მოსახლეობას. ასევე 
მისულები იყვნენ ის ხელოსნები, ვინც შეასრულა სამუშაოები. საჭიროა დაემატოს 8-9 
ცალი წყალსაწრეტი მილი, რის შემდეგაც მოსახლეობას ამ კუთხით პრობლემა აღარ 
შეექმნება. მუნიციპალიტეტის მერმა იქვე შენიშნა, რომ თუ რომელიმე მობინავეს წყლის 
ჩასვლის შედეგად მიადგა რაიმე სახის ზიანი, ამის შესახებ მოქალაქემ უნდა მომართოს 
განცხადებით, რის შემდეგაც აღნიშნულ კომპანიას დაავალდებულებენ აღმოფხვრას 
ყველანაირი  დაზიანება. 



    საკრებულოს წევრი კახა თედორაძე დაინტერესდა, თუ რა მდგომარეობაა სუფსა-
წყალწმინდის გზასთან დაკავშირებით. 

    მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა განმარტა, რომ ღრმაღელე-
ორმეთის გზის 7-8 კილომეტრიანი მონაკვეთის პროექტის შესყიდვისას, ასევე მოხდა 
სუფსა-წყალწმინდის დამაკავშირებელი გზის პროექტის შეძენა, რომელზეც 
ვალდებულება აიღო საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა. პროექტი გადაგზავნილია 
შესაბამის სამინისტროში, მაგრამ მას აქვს გარკვეული ხარვეზი. საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი  აპირებს დაკავშირებას  იმ კომპანიასთან, რომელმაც გააკეთა ეს პროექტი 
და ერთობლივად მოახდენენ  ხარვეზის ჩასწორდებას, რის შემდეგ გამოცხადდება 
ტენდერი.

   საკებულოს წევრმა გოდერძი ქურიძემ აღნიშნა, რომ იმედაიშვილების უბანში 
შემოსასვლელში  გასაკეთებელია დაახლოებით 350 მეტრამდე სიგრძის გზა, რომელსაც 
მოსახლეობისთვის ფაქტიურად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.  

   მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის თქმით, აღნიშნული გზა მართლაც 
პრობლემაა და გამოსასწორებელია.  პროექტი უკვე მზადაა და არამარტო ამ გზასთან 
დაკავშირებით, დაახლოებით 2800000 ლარის ფარგლებში. გადაგზავნილია შესაბამის 
სამინისტროში, რომელიც თანახმაა, მოხდეს აღნიშნული პროექტის დააფინანსება.  

   საკრებულოს წევრი ამირან ქანთარია შეეხო ქალაქის ცენტრში დამონტაჟებული საათის 
თემას და აღნიშნა, რომ მართალია, იგი შეაკეთეს და მუშაობს, მაგრამ მაინც არასწორ 
დროს უჩვენებს, რაც აუცილებლად  მოსაგვარებელია.

   საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარემ ემზარ თევდორაძემ აღნიშნა, რომ ავტობანის 
გადასახვევთან, პოლიციის ძველი შენობის მხრიდან,  რომელიც მიემართება რკინიგზის 
გადასასვლელისკენ, აუცილებელია ერთი სარკის დადგმა.   ამ ადგილას არის ძალიან 
ცუდი მდგომარეობა, რადგან ავტომანქანები ვერ ხედავენ გამომავალ სატრანსპორტო 
საშუალებებს. 

   საკრებულოს წევრის კახა ბოლქვაძის განცხადებით, რამდენიმე ათეული წელია ქალაქს 
არ ღირსებია ცენტრალური ქუჩის ასეთი მოწესრიგება, მაგრამ გარკვეულ პრობლემას 
ქმნის ის, რომ დაახლოებით 15 ცალი ელექტროგადამცემი ბოძი დგას პირდაპირ 
ტროტუარზე. საუბარია ლაშისღელის მხრიდან მომავალ გზაზე.  ეს სიტუაცია აისახება 
როგორც  ვიზუალურ მხარეზე, ასევე შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე. 
საკრებულოს წევრმა მიმართა მუნიციპალიტეტის მერს, რომ ეგებ მოხდეს კომპანია 
,,ენერგო პრო ჯორჯია“-სთან შეთანხმება, რათა გადაწიონ ეს ბოძები.

   მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის თქმით, მისთვის ცნობილი იყო, 
რომ ასეთი იყო 5 თუ 6 ბოძი. აღნიშნულ საკითხზე ქონდა  ,,ენერგო პრო ჯორჯია“-ს 
კომპანიასთან საუბარი და ინფორმაცია მიაწოდა 8 ცალი ელექტოგადამცემი ბოძის 
თაობაზე. მუნიციპალიტეტის მერს დაპირდნენ, რომ  იზრუნებდნენ ამაზე და 



გადაიტანდენ. სადაც კი რეალურად შესაძლებელია და ელექტროგადამცემი ბოძი არ 
მოხდება კერძო საკუთრებაში,   მუნიციპალიტეტი საკუთარი ძალებით დაეხმარება 
გამარჯვებულ კომპანიას გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან დაკავშირებით, რადგან ასეთ 
შემთხვევაში   ,,ენერგო პრო ჯორჯია“-ს კომპანია ერიდება თანხების ხარჯვას.

    საკრებულოს წევრმა ცისანა ურუშაძემ აღნიშნა, რომ მალე დაიწყება ახალი სასწავლო 
წელი. ამიტომ აუცილებელია N1 საჯარო სკოლასთან გაკეთდეს ე.წ. ,,მწოლიარე 
პოლიციელი“, რადგან აღნიშნულ ტერიტორიაზე თითქმის ყოველდღე  საავარიო 
სიტუაცია იქმნება. ასევე, თუ შესაძლებელია, დამონტაჟდეს შუქნიშანი.  

    მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის თქმით, ეს არის ცენტრალური 
გზა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანხმობის გარეშე ვერაფერს 
მოიმოქმედებენ. პლასტმასის ,,მწოლიარე პოლიციელს“ მძიმე წონიანი მანქანები მალე 
აზიანებს, მაგრამ ასფალტის წინაღობას არავინ არ გააკეთებს, რადგან ეს არ 
აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტს. მუნიციპალიტეტმა უნდა მიმართოს   
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ამის თაობაზე და რამდენჯერაც დაზიანდება 
პლასტმასის წინაღობა, იმდენჯერ  გამოცვლიან.  რაც შეეხება შუქნიშანს, ამასთან 
დაკავშირებით   უარი მიიღეს.    

    საკრებულოს წევრი კახა ბოლქვაძე დაეთანხმა კოლეგას და თავის მხრივ შენიშნა, რომ 
აღნიშნულ ტერიტორიაზე, ავტობანის გადასახვევთან არის  ქაოსი, რაზეც მძღოლები 
უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. ძალიან ხშირად იქმნება საცობები და საავარიო 
სიტუაციები, რაც აუცილებლად დასარეგულირებელია. კარგი იქნება, თუ გაკეთდება ე.წ. 
,,წრიული“, რაც ხელს შეუწყობს სიტუაციის განტვირთვას და მანქანების მოძრაობის 
მოწესრიგებას.   

    საკებულოს წევრმა გოდერძი ქურიძემ თავის მხრივ შენიშნა, რომ ასევე მაჩხვარეთის 
გზაზე დაახლოებით ოთხ ადგილზე არის  საჭიროება გაკეთდეს სიჩქარის შემანელებელი  
წინაღობა.  

    მუნიციპალიტეტის მერი დაეთანხმა საკრებულოს წევრებს და აღნიშნა, რომ 
ავტობანის გადასახვევთან ბევრი რამ საჭიროებს მოწესრიგებას, რაც ნამდვილად ფაქტია. 
თავის მხრივ იმედოვნებს, რომ საავტომობილო გზების და საპატრულო პოლიციის 
დეპარტამენტები, ერთობლივად განიხილავენ ამ საკითხს და იქნება შესაბამისი 
რეაგირება პრობლემის მოსაგვარებლად. 

   საკრებულოს წევრმა აკაკი იმნაიშვილმა აღნიშნა, რომ ქალაქში უამრავი პრობლემაა, 
ამიტომ მიდგომა-ჯერ ქალაქი  გაკეთდეს და შემდეგ სოფლებიო, მისი აზრით 
არასწორია, რადგან ქალაქის პარალელურად უნდა ხდებოდეს სოფლის მოწესრიგებაც. 
ყველა ახალი საქმე ან პროექტი იწყება გვიმბალაურის მხრიდან და შუხუთთან  ჩერდება. 
ეს უნდა გამოსწორდეს. თუნდაც ის, რომ ტროტუარი პარალელურად კეთდება გზის 
ორივე მხარეს. ხომ შეიძლებოდა, შუხუთიდან გაკეთებულიყო ერთ მხარეს და 



გვიმბალაურიდან-მეორე მხარეს. საბოლოო ჯამში, კი-დასავლეთის მხრიდან გზის 
ორივე მხარეს კეთდება ტროტუარი, ხოლო აღმოსავლეთიდან-არცერთ მხარეს არ 
მომდინარეობს სამუშაოები, რის გამოც ხალხი ქუჩაში გადაადგილდება.

   მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის  განცხადებით, ცალი მხარე 
კეთდება, ხოლო მეორე მხარეს-ფიზიკურად შეუძლებელია. სადაც კი არის 
შესაძლებლობა და სიტუაცია იძლევა ამის საშუალებას, ყველგან მიმდინარეობს 
სამუშაოები. 

    საკრებულოს წევრის აკაკი იმნაიშვილის   თქმით, ტეხა-კრეფის სეზონი მოდის და 
როგორც მისმა კოლეგამ აღნიშნა, საყანე ფართობებთან მისასვლელ გზასთან 
დაკავშირებით, მართლაც, რთული მდგომარეობაა, რადგან ხალხს გასასვლელი არ აქვს, 
საქმე კი გვიანდება.  ამის შემდეგ, საკრებულოს წევრი შეეხო მოსახლეობისთვის წყლის 
მიწოდების საკითხს და აღნიშნა, რომ შუხუთში,  რამდენიმე ოჯახს წყალი მიეწოდებოდა 
ქალაქიდან, მაგრამ ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას 
მოხდა მილების ჩაჭრა. აღნიშნული საკითხის თაობაზე მოქალაქეები იმყოფებოდნენ 
მუნიციპალიტეტის მერთან. საქმის კურსშია, ასევე, საკრებულოს თავმჯდომარეც, მაგრამ 
პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია, რაც მოსახლეობის სამართლიან უკმაყოფილებას 
იწვევს.

   საკრებულოს წევრის კახაბერ ასკურავას განცხადებით, ქალაქი მხოლოდ 
გვიმბალაურიდან შუხუთამდე არაა. სწორედ ამის გამო, რკინიგზის მიმდებარე 
მოსახლეობა გამოთქვამს უკმაყოფილებას, რომ ქალაქი მარტო ცენტრალური გზა არ 
არის  და იქაური ტერიტორიაც აუცილებლად მისახედი და მოსაწესრიგებელია.  
ესთეტიკის და სილამაზის კუთხით, ლიბერთი ბანკი-ს ყოფილი შენობის მიმდებარე 
ტერიტორია  ისეა მიტოვებული და გავერანებული, რომ საერთოდ ვერ მიხვდება 
ადამიანი, ლანჩხუთში თუ იმყოფება.

   მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, ეთანხმება საკრებულოს წევრს, რადგან ქალაქი 
მხოლოდ ცენტრალური ქუჩა არ არის, მაგრამ რაც შეეხება  მორჩილაძის ქუჩას, კეთდება 
სანიაღვრე არხები.

   ამის შემდეგ, საკრებულოს წევრმა აღნიშნა, რომ დღეს, საკრებულოს სხდომის წინ 
ფრაქციას ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მომართა სუფსის მოსახლეობამ 
განცხადებით, რომელსაც ხელს აწერს 68 მოქალაქე და საქმე, მათი განცხადებით ეხება 
ავტობანის სასარგებლოდ მიწის ნაკვეთების იძულებით დათმობას. მოქალაქეები 
უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ხელისუფლების მიმართ და აცხადებენ, რომ  მათი არც 
ერთი მოთხოვნა და წინადადება არ იქნა გათვალისწინებული. ისინი ხელისუფლების 
მხრიდან აბსოლიტურად იგნორირებულად და დაჩაგრულად გრძნობენ თავს. 
საკრებულოს წევრი პირველ რიგში დაინტერესდა, რომელი გამგებლის დროს გადაეცა 
ოზურგეთის მაცხოვრებლებს სუფსის ტერიტორიაზე მიწები. ამასთან, მისთვის 
არანაირი მნიშწვნელობა არ აქვს, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში 
ყოფნის დროს მომხდარიყო ეს. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა წერს, მათი 



ფართობების გვერდით, ოზურგეთელმა მეპატონეებმა კვ. მ. მიწის ნაკვეთი საშუალოდ 
100-დან 120 ლარამდე დათმეს, მაშინ როცა სუფსის მაცხოვრებლებს 5ლარი და 80 
თეთრი გადაუხადეს.  როგორც აღნიშნულ განცხადებაში წერია,  მოსახლეობა ითხოვდა 
ადგილობრივი კომისიის შექმნას, რაც მუნიციპალიტეტის მერის მხრიდან იქნა 
იგნორირებული. გარდა ამისა, საკრებულოს წევრის აზრით, პროკურატურისთვის 
ცნობილია კონკრეტული დამნაშავეების შესახებ, მაგრამ სპეციალურად ბლოკავს და 
რეაგირებას ვერ აძლევს საქმეს,  რადგან საკმაოდ სერიოზული მაღალჩინოსნები 
აღმოჩნდებიან ჩართულები  ამ კორუფციულ გარიგებებში. განცხადებაში ასევე საუბარია 
გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის, ალექსანდრე თევდორაძის 
მხრიდან მოსახლეობისადმი ზეწოლისა და მუქარის წერილების შესახებ.

   საკრებულოს წევრის განცხადებით, თავის მხრივ, ამ მოქალაქეებს დაუქირავებს  
ადვოკატს, რათა მათ აღნიშნულ საკითხზე დაიწყონ სამართლებრივი დავა, მაგრამ 
რადგან არის საკრებულოს წევრი და ამასთან, წერილი შემოვიდა ფრაქციის ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა“ სახელზე, ამიტომ ვალდებულად ჩათვალა თავი, საკრებულო 
და ასევე, მუნიციპალიტეტის მერი, რადგან პირადად მასზეც არის განცხადებაში  
საუბარი, ჩაეყენებინა საქმის კურსში და მიეწოდებინა შესაბამისი ინფორმაცია.  

      მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის  განცხადებით, აქ საუბარია  
ადგილობრივ თვითმმართეველობაზე, ამიტომ განმარტა, რომ წლების წინ შექმნილი იყო 
კომისია, რომლის წევრიც ბრძანდებოდა კახაბერ ასკურავა  საკრებულოს ეკონომიკის, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარესთან,  
გიორგი ჩახვაძესთან ერთად. აღნიშნული მიწის ნაკვეთები გასხვისდა დაახლოებით 5-6 
წლის წინ და არა ამ მოწვევის საკრებულოს დროს. რაც შეეხება ადგილობრივი 
თვითმმართელობის მიერ მოსახლეობის იგნორირებას, მუნიციპალიტეტის მერმა 
აღნიშნა, რომ ამას ადგილი არ ქონია. თუნდაც ის, რომ  გზების დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის მოადგილე, ალექსანდრე თევდორაძე მის მიერ არაერთხელ იქნა 
ჩამოყვანილი მოსახლეობასთან შესახვედრად, ცხადყოფს, რომ ხელისუფლების მიერ 
მოსახლეობის იგნორირება არ მომხდარა და მათი პრობლემები უყურადღებოდ 
ნამდვილად არ დაუტოვებია. აგრეთვე, არის რაღაც საკითხები, რომელთა 
დაკავშირებითაც თითოეულ ოჯახს გაკეთებული აქვს ოფიციალური ხელწერები, მაგრამ 
თუკი რაიმე ძალადობრივ ქმედებას ქონდა ადგილი, ეს საკითხი ნამდვილად არ არის 
ადგილობრივი თვითთმართველობის გადასაწყვეტი. პირიქით, სწორედ, 
მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების მიერ რამდენჯერმე მოხერხდა  არაერთი 
თანამდებობის პირის ჩამოყვანა და მოსახლეობასთან შეხვედრა, მათ შორის  გზების 
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, ალექსანდრე თევდორაძე, რომელთანაც 
შეხვედრა მოეწყო კულტურის სახლში. მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით, თუკი 
მუნიციპალიტეტის როლი კიდევ სადმე საჭიროა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, 
ისინი მზად არიან და ამასთან, ვალდებულებიც, რათა დაიცვან  ნებისმიერი მოქალაქის 
ინტერესები, მაგრამ აქ აგრეთვე არის  იურიდიული საკითხები, რომელთა მიმართებაში 
ჩართულია პროკურატურა. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხით ადგილობრივი 
თვითმმართველობა მოკლებულია შესაძლებლობას რაიმე დეტალური და ზედმეტი 
განმარტებები გააკეთოს. მუნიციპალიტეტის მერმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ თუკი 



მოსახლეობა რაიმეზე განაწყენებულია, მასთან დაკავშირება ნამდვილად არ წარმოადგენს 
პრობლემას და ნებისმიერ დროს ჩავა ადგილზე და შეხვდება მოქალაქეებს. 

  საკრებულოს წევრის კახაბერ ასკურავას განცხადებით, წერილში კონკრეტულად 
მუნიციპალიტეტის მერზე, ალექსანდრე სარიშვილთან დაკავშირებით წერია, რომ 
მოსახლეობამ  ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც მათთვის 
მიუღებელი და შეუსაბამო ფასები იყო განსაზღვრული. მათ გამოთქვეს პროტესტი და  
ინტერნეტის საშუალებით მოიპოვეს სპეციალური ბუკლეტები, სადაც განმარტებული 
იყო წესები, თუ როგორ უნდა ემოქმედათ ასეთ შემთხვევებში. ასევე, განსაზღვრული იყო 
ვალდებულებები მთავრობის მხრიდან. ამის გათვალისწინებით, ოფიციალური  
განცხადებით მიმართეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ალექსანდრე სარიშვილს 
და პარლამენტში ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მაჟორიტარ დეპუტატს, ნინო წილოსანს, 
რათა მოეწვიათ მერიაში საჩივრის განხილვის კომისია, რომელიც უზრუნველყოფდა 
დეპუტატის წარმომადგენლის შეხვედრას მოსახლეობასთან შესაბამისი თანხების 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით, მაგრამ მოსახლეობის ლეგიტიმური მოთხოვნის 
დაკმაყოფილების მაგიერ თითოეულმა მოქალაქემ   გზების დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის მოადგილისგან მიიღო მუქარის შემცველი წერილები. 

   მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, იმ პერიოდში მერის თანამდებობაზე არ 
იმყოფებოდა, რაზეც საკრებულოს წევრმა უპასუხა, რომ ეტყობა ალექსანრე სარიშვილის 
მერობის პერიოდში მოითხოვეს ამ საკითხის გადახედვა. ამის შემდეგ, დეპუტატმა 
მიმართა საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომ თუ წინააღმდეგი არ იქნება, მოსახლეობის 
წარმომადგენლებს შეხვდნენ და მოუსმინონ საკრებულოს სხდომაზე იქნება ეს თუ სხვა 
ნებისმიერ ფორმატში. 

   საკრებულოს წევრმა ელისო ჭიჭინაძემ აღნიშნა, რომ ამ ადამიანებმა თანხა თუ უკვე 
აიღეს, რა მუქარაც არ უნდა ყოფილიყო, მაშინ რატომ არ გააპროტესტეს.

   მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, ეს არის სახელმწიფოსა და კერძო პირებს შორის 
მოლაპარაკება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობას მნიშვნელობა არ 
ექნებოდა, რადგან არც კი შეუკითხიათ მიწებთან დაკავშირებით, თანახმა იყო  თუ არა. 

   საკრებულოს თავმჯდომარემ  ბესიკ ტაბიძემ მიმართა   საკრებულოს წევრს, რომ თუკი  
დეპუტატი ამას ითხოვს,  არ არის პრობლემა მოქალაქეთა ჯგუფი მოიწვიონ მომავალ 
სხდომაზე.
   
  საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარემ ბესიკ კუპრაძემ  განმარტა, რომ აღნიშნულ ადამიანებს რამდენჯერმე 
ქონდათ აქცია. გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილესთან,  ალექსანდრე 
თევდორაძესთან მოსახლეობის  შეხვედრაზე, რომელსაც დეპუტატი პირადად  
ესწრებოდა,  მოქალაქეებმა დეტალურად მოახსენეს შექმნილი მდგომარეობის შესახებ და 
თან განაცხადეს, რომ  გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილისგან მიიღეს 
მუქარის წერილები. ბატონმა ალექსანდრე თევდორაძემ მოსახლეობას განუმარტა, რომ 



გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თვითონაა და წერილები, რომელზეც 
ისინი საუბრობენ, მის მიერ გადაეგზავნა ნებისმიერ მოქალაქეს იმის მიუხედავად, 
ეთანხმებოდა ის მიწის გადაცემას თუ არა და ისინი ნამდვილად არ იყო მუქარის 
შემცველი. ამის შემდეგ, კიდევ ერთხელ მოხდა შეხვედრა, სადაც მოიტანეს შესაბამისი 
რუკა და  მოქალაქეებს გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ თხოვა 
ეჩვენებინათ ის მიწის ნაკვეთები, რომლებშიც გადაიხადეს 100 ლარი.  ყველა შეხვედრას, 
რომელიც კი ამ საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა, ესწრებოდა საკრებულოს ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე, რომელმაც 
მოსახლეობას განუმარტა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ასეთ საკითხებში 
გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს და მათთან დაკავშირებით არანაირი როლი არ გააჩნიათ. 
გამარჯვებულმა კომპანიამ დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მოსახლეობამ არ მისცა სამუშაოების 
ჩატარების საშუალება. კომპანიამ თავის მხრივ მიმართა გზების დეპარტამენტს, საიდანაც 
მოვიდა წერილი, რომ მიწა გამოსყიდულია მათ მიერ და აღნიშნულ კომპანიას შეუძლია 
გააგრძელოს მუშაობა. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა იყო უკმაყოფილო. საქმე არის 
გადაგზავნილი პროკურატურაში,  მიდის ძიება და ელოდებიან შესაბამის განაჩენს. 
მოქალაქეების განაწყენება ასევე გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ალექსანდრე თევდორაძე 
მოსახლეობას დაპირდა შეხვედრაზე, მაგრამ დაემთხვა პანდემია.

   საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარემ იქვე შენიშნა, რომ ეს ადამიანები მისი ახლობლები და მეზობლებია.  მათ 
სადაც უნდათ და როგორ ფორმატშიც, მზად არიან შეხვდნენ და მოუსმინონ.   

     საკრებულოს წევრმა კარლო კვიტაიშვილმა  აღნიშნა, რომ  რომ დუმბაძის ქუჩაზე  
წყლის მილების გაყვანის შემდეგ თხრილები ამოავსეს, მაგრამ წვიმის დროს სანიაღვრე 
არხებმა ვერ გაატარა წყალი, რის შედეგადაც  ხრეში გადაირეცხა და საჭიროა თავიდან  
მოხრეშვა. 

  მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი დაპირდა საკრებულოს წევრს, რომ 
ქალაქში იწყება ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  თხოვს და პარალელურად ამ პრობლემასაც 
მოაგვარებენ.

    საკრებულოს წევრმა ელისო ჭიჭინაძემ პირველ რიგში აღნიშნა, რომ ლესის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში აქტიურად მიმდინარეობს წყალმომარაგების სისტემის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მაგრამ თავი იჩინა გარკვეულმა ხარვეზებმა. 
მოქალაქეებმა მოითხოვეს მისი მისვლა, შესაბამისად, დეპუტატი იმყოფებოდა ყველა 
ოჯახში. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ტრასიდან რკინიგზის გასწვრის  5-6 წლის 
წინ დაამონტაჟეს წყლის მილები. მაშინაც გარკვეული ხარვეზები შეიქმნა 
წყალგამტარობის კუთხით. ირგვლივ, ყველა ქუჩას წყალი მიეწოდება, გარდა ამ 
კონკრეტული ქუჩისა. აქ  აუცილებლად გამოსაცვლელია მილები, რაც პროექტში 
გათვალისწინებული არ არის, ალბათ იმიტომ, რომ ჩათვალეს ახალგაკეთებულად. 
საკრებულოს წევრს და მოსახლეობას ქონდა იმის მოლოდინი, რომ სარეაბილიტაციო 



სამუშაოების დროს ეს მილებიც შეიცვლებოდა.  დეპუტატმა თხოვნით მიმართა 
მუნიციპალიტატის მერს, კონტროლზე აიყვანოს ეს საკითხი. 

    მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის  განმარტებით, მაქსიმალურად 
ეცადნენ, რომ სოფელ ლესაში ყველაფერი ყოფილიყო გათვალისწინებული.

   საკრებულოს წევრი ელისო ჭიჭინაძე შეეხო მოქალაქეების მიერ მერიაში შემოსული 
განცხადებების თემას. დეპუტატის თხოვნაა,  ამ ადამიანებმა  იგრძნონ, რომ მათ 
განცხადებებს კითხულობენ, გულთან მიაქვთ მათი პრობლემები და შესაბამისად, 
მერიის სხვადასხვა სამსახურებიდან მიიღონ პასუხები. კონკრეტულად ასეთი არის ზემო 
ჩიბათის მკვიდრის  ბორის  ბარამიძე, რომელსაც 6 თვეა დაწერილი აქვს განცხადება. 
კერძოდ, მისი სახლი არის მეწყერსაშიშ ზონაში და დღე-დღეზე უარესდება 
მდგომარეობა.

    მუნიციპალიტეტის მერის ალექსანდრე სარიშვილის  განმარტებით, ნებისმიერ 
მოქალაქეს, რომელსაც შემოაქვს წერილი, ოფიციალურად ეგზავნება პასუხი. რაც შეეხება 
ბორის ბარამიძის საკითხს, მუნიციპალიტეტს ფიზიკურად არ აქვს მეწყერსაშიშ ზონაში 
მყოფი მოსახლეების დახმარების პროგრამა, არამედ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო აგზავნის კომისიას. მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ   ხდება  შესაბამისი  
რეაგირება.  მუნიციპალიტეტის მერი თავის მხრივ დაპირდა საკრებულოს წევრს, რომ 
კონკრეტულად ბორის ბარამიძის წერილს მოიკითხავს.

    ამის შემდეგ, საკრებულოს წევრმა თხოვნით მიმართა მუნიციპალიტეტის მერს ლესის 
ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელების აღმნიშვნელი ტრაფარეტის გადაწევის 
თაობაზე. ასევე, აღნიშნა, რომ საჭიროა ერთი მოსაცდელი. გარდა ამისა, დეპუტატი შეეხო 
იმნაძეების მრავალშვილიანი ოჯახის  გასაჭირს. კერძოდ,  ახალგაზრდა ქალბატონს ყავს 6 
შვილი. მათ შორის  10 წლის ინვალიდი ბავშვი. სახლს იატაკი აქვს ჩავარდნილი და  
ითხოვენ დახმარებას. 

     ამით საკრებულოს   სხდომამ მუშაობა დაასრულა. 

ბესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


