
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ 

გაწეული მუშაობის 

თაობაზე საკრებულოს 

თავმჯდომარის 

წლიური ანგარიში







ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობამ კარგად იცის
ჩემი, როგორც საკრებულოს
თავმჯდომარის და ნიგვზიანის
ადმინისტრაციულ ერთეულში
მაჟორიტარი დეპუტატის საქმე,
ის, რომ მთავარი ჩემთვის არის
თითოეული ლანჩხუთელის
კეთილდღეობა და ყველაფერს
ვაკეთებ ნაკლები შეჭირვებული
იყოს ჩვენს რაიონში.

მე ვარ თითოეული მათგანის
ოჯახის წევრი, მათი
გაჭირვებისა და ლხინის
გამზიარებელი.



მიმდინარე წელი არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად
მსოფლიოსთვის საკმაოდ მძიმეა, მოგეხსენებათ ქვეყანა დღეს
ებრძვის პანდემიას, ესაა ვირუსი, რომელიც საფრთხეს უქმნის
ადამიანის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას, ამიტომ ახლა ისე
როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთიანობა და
თანადგომა, რაც ყველას ერთად მოგვცემს შესაძლებლობას
დავამარცხოთ პანდემია და გავუმკლავდეთ მის შედეგებს.





კორონა ვირუსთან ბრძოლის კუთხით,

საკრებულოს აპარატმა პირადი 
სახსრებით ოჯახები, რომლებიც 
განსაკუთრებით საჭიროებდნენ 

დახმარებას, საკვები პროდუქტებით 
მოამარაგეს და ისინი 

ყოველდღიურად ეხმარებიან 
შეჭირვებულ ოჯახებს, 

დასაფასებელია საჯარო 
მოსამსახურეების ასეთი ერთიანობა 

და ხალხის გვერდით დგომა.



 მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის პრევენციის მიზნით,
სადეზინფექციო ღონისძიებების ჩატარება საქართველოს
ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად დაიწყო.

 ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრის თანამშრომლების მიერ, ბანკის, საჯარო სკოლის,
აფთიაქების, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების, კვების ობიექტებისა
და ბაზრების მიმდებარე ტერიტორიები დამუშავდა.

 არაერთხელ სპეციალური ხსნარით დამუშავდა ცენტრალური
ქუჩები, მაღაზიებისა და სააფთიაქო ქსელების მიმდებარე
ტერიტორიები.

 ქუჩები წყლის ჭავლით მოირეცხა.
 დეზინფექცია ჩაუტარდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებს.
 მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად მუშავდება ამბულატორიები,

ასევე დამუშავდა ყველა სასწავლო დაწესებულება (24 საჯარო
სკოლა და ერთი სასულიერო გიმნაზია), საბავშვო ბაღი.

 საგანმანათლებლო დაწესებულების გარდა სადეზინფექციო
ხსნარით დამუშავდა სპორტული და კულტურული ობიექტები,
სოციალური მომსახურების სააგენტო და ადმინისტრაციული
შენობები.







კომისიები

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია 

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისია

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისია

სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია 

ფრაქციები

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველო“

„ქართული ოცნება - კონსერვატორები“

„ქართული ოცნება – მრეწველები“

„ქართული ოცნება - მწვანეები“

„ლანჩხუთის განვითარებისთვის“



ბრძანება 117

განკარგულება 

58

დადგენილება, 

20

საკრებულოს 

ბიუროს 

სხდომა 12

საკრებულოს 

სხდომა, 18

Other, 23







90 000 ლარი

105 ბენეფიციარი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

36 000 ლარი

27 ოჯახი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

67000 ლარი

56 ოჯახი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით

უზრუნველყოფის პროგრამა

56000 ლარი

85 ბენეფიციარი

ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

7600 ლარი

44 მოსწავლე

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

13 000 ლარი

24 ბავშვი

ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა

38 800 ლარი

24 ბენეფიციარი

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

15 300 ლარი

35 ოჯახი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა



92 000 ლარი

347 ბენეფიციარი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

19 500 ლარი

165 ბენეფიციარი

ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

50 000 ლარი

66 ბენეფიციარი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების

შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

2 500 ლარი

9 ბენეფიციარი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა

37 200 ლარი

30 ქალბატონი

ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“

სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის

1 500 ლარი

3 ბენეფიციარი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარების პროგრამა

15 000 ლარი

75 ბენეფიციარი

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა

9 800 ლარი

14 ბენეფიციარი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების

პროგრამა

15 000 ლარი

4 ბენეფიციარი

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი 

თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა



განათლების 
ხელშეწყობის პროგრამა

ინტელექტუალური და 
შემეცნებითი 
პროექტების 

თანადაფინასების 

ქვეპროგრამა

განათლების სფეროში 
მოღვაწე წარმატებული 

ადამიანების 
წახალისების 

ქვეპროგრამა;

ტრანსპორტირებით 
დახმარების 

ქვეპროგრამა

კულტურის 
ღონისძიებების 

პროგრამა

კულტურული 
ღონისძიებების 
ორგანიზების 

ქვეპროგრამა

კულტურისა და 
ხელოვნების სფეროში 

მოღვაწე წარმატებული 
ადამიანებისა და 
შემოქმედებითი 
კოლექტივების 
წახალისების 

ქვეპროგრამა 

ტრანსპორტირებით 
დახმარების 

ქვეპროგრამა 3000 

ლარი. 

კულტურული 
მემკვიდრეობის 

დაცვის, შენარჩუნებისა 
და პოპულარიზაციის 

ქვეპროგრამა 

კულტურული 
პროექტების 

თანადაფინანსების 
ქვეპროგრამა

სპორტული 
ღონისძიებების 

პროგრამა

საჩუქრების და 
პრიზების შეძენის 

ქვეპროგრამა 

წარმატებული, 
ახალგაზრდა, ვეტერანი  

და ღვაწლმოსილი  
სპორტსმენებისა და 

მწვრთნელების, 
წახალისების 

ქვეპროგრამა

მუნიციპალური 
სპორტული 

ტურნირების 
ორგანიზების 

ქვეპროგრამა 

სასკოლო სპორტული 
ოლიმპიადის და 

სპორტი ბარიერების 
გარეშე ჩატარების 

ქვეპროგრამა 

ტრანსპორტირებით 
მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა 

ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერის პროგრამა 

ახალგაზრდული 
პროექტების 

თანადაფინანსების 

ქვეპროგრამა 

შ.შ.მ. ახალგაზრდების 
საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის პროგრამა 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თეატრისა და კინოს 
მუზეუმში, ღია ცის ქვეშ გაიმართა პრემიერა, დავით 
კლდიაშვილის „დარისპანის გასაჭირი“; 

ევგრაფ შევარდნაძის სტადიონზე ჩატარდა 
ჩემპიონატი ფეხბურთში „მოყვარულთა თასი-2020“; 

გაიმართა ევროპის კვირეული მარათონში; 

დასრულდა კალათბურთის ჩემპიონატი 3X3

დასრულდა კალათბურთის ჩემპიონატი 3X3

ლანჩხუთის გოგონათა საფეხბურთო გუნდი 
ჩემპიონთა ლიგის შემდგომ ეტაპზე გადავიდა









დასრულდა გვიმბალაურის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

მიმდინარეობს წყლის ხარისხის გაუმჯობესების სამუშაოები ლესის ადმ. ერთეულში 

დასრულდა ქალაქის ადმ. ერთეულში ახალი წყალსადენის მშენებლობა, 1000 ახალი აბონენტით

მიმდინარეობს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული აცანის საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა

დასრულებულია ტენდერი და უახლოეს პერიოდში დაიწყება სუფსის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

მიმდინარეობს ქალაქის მესამე, ლესის და გულიანის საჯარო სკოლების სრული რეაბილიტაცია 
მოწესრიგდა სახურავები და სველი წერტილები ჩოჩხათის, სუფსის, ღრმაღელის და შუხუთის საჯარო 

სკოლებში

ეტაპობრივად მიმდინარეობს გაბიონების და ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სანიაღვრე არხები, გარე განათების 

და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულება



 ქალაქ ლანჩხუთში დაიხურა 3 მრავალბინიანი სახლის სახურავები: 
გორგასლის, კვირკველიას  და კუპრეიშვილის ქუჩებზე- 198 796 ლარი.

 ქალაქ ლანჩხუთში ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ საფეხმავლო 
ბილიკების მოწყობა - 1549999 ლარი. პროექტი გარდამავალია

 ნიგოითში ცენტრალურ მაგისტრალზე გარე განათების მოწყობა- 113 498 
ლარი.

 გვიმბალაურში  ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიის მოედნისა და ეზოს 
განათების სამუშაოები -529 999 ლარი.

 ლესაში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია - 673 370 ლარი.

 ღრმაღელე-ომფარეთის გზაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა.1 896 998 
ლარი

 ჩოჩხათის, მამათის, მაჩხვარეთის, გვიმბალაურის ჩიბათის, ლესის, და 
ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში  შიდა სასოფლო გზის 
რეაბილიტაცია. 1 499 000 ლარი.

 ქალაქის 10 ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა - 1 169 999 ლარი

 ქალაქ ლანჩხუთში, გორგასლის ქუჩის მდებარედ 2 მინი საფეხბურთო 
სტადიონის  რეაბილიტაცია -136 000 ლარი.  



 ქალაქის მეორე საჯარო სკოლა

- სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და სველი წერტილების მოწესრიგება 152
123 ლარი

 სუფსის საჯარო სკოლა

– სახურავის რეაბილიტაცია 110 995 ლარი

 შუხუთის საჯარო სკოლა

- სახურავის რეაბილიტაცია 99 922 ლარი

 ჩოჩხათის საჯარო სკოლაში სველი წერტილებისა და ღრმაღელის საჯარო სკოლის
ელექტროგაყვანილობის მოწესრიგება ჯამში 74 217 ლარი

 ღრმაღელის და ჩიბათის (ზემო ჩიბათის კორპუსი) საჯარო სკოლებში სველი
წერტილების მოწესრიგება 93 777

 ახალსოფლის და ჯიხანჯირის საჯარო სკოლებში ჭაბურღილის მოწყობა 247 826

 მიმდინარე წელს საჯაროსკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად
778 860 ლარი დაიხარჯება



 მაჩხვარეთის, ჩოჩხათის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
7 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1 948 776 ლარი.

 ლანჩხუთის; მაჩხვარეთის; ნიგოითის; ჩიბათის; ნინოშვილის;  ჩოჩხათის; 
სუფსის; ღრმაღელის; აცანის; აკეთის; ჯურუყვეთის და ნიგვზიანის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში რკინა ბეტონის გზებისა და სანიაღვრე 
არხების მოწყობა -1 500 000 ლარი.

 ნაპირსამაგრი მოეწყო: მაჩხვარეთისა და ქ. ლანჩხუთის დამაკავშირებელ 
გზაზე; მაჩხვარეთში ა.თურქიას სახლთან; გვიმბალაურში ჭყონიების 
მიმდებარედ ნაპირსამაგრი და გზის რეაბილიტაცია; ნიგვზიანში  სოფ. 
არჩეულში; ქ. ლანჩხუთში სამსონაძე, ანდღულაძის ეზოსთან, დუმბაძისა 
და ნათლისმცემლის ქ. ქარცავას სახლთან; ჯურუყვეთში ცივი წყლის 
უბანში ნაპირსამაგრი და არხის გაწმენდა. ჯურუყვეთში მამუკა 
მურვანიძის ეზოსთან. ბაღლეფში დიმიტრი ჩხაიძის ეზოსთან 
მდინარეზე; ჯურუყვეთში იზო ჩხარტიშვილის ეზოსთან გაბიონის 
მოწყობა; ჯურუეყვეთში სოსო კვაჭაძის ეზოსთან ხიდის დამცავი 
გაბიონის მოწყობა. სულ 979 995 ლარი.



 სოფ. აცანაში ტურისტული ცენტრის მოწყობის სამუშაოები- 24149 ლარი. 

 სოფ. მოედანში ორკარის კანიონის შესასვლელში ფანჩატურების 
მოწყობა-8 999ლარი.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის  ფარგლებში

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 748 000 ლარი. ამ თანხით
მუნიციპალიტეტის 55 სოფელში განხორციელდა სხვადასხვა სახის
პროექტი: გარე განათება, შიდა გზების მოწესრიგება, მინი სტდიონის
კეთილმოწყობა, სოფლის გზისპირა მოსაცდელი, სველი წერტილის
მოწყობა, წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა და ა.შ.







მნიშვნელოვანი პროექტები

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი 
დასრულდა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მონაწილეობითი ბიუჯეტის
პროექტი დაიწყო. რომელიც ითვალისიწნებს ლანჩხუთის
ნებისმიერი მოქალაქის შესაძლებლობას ადგილობრივი
ბიუჯეტის დაგეგმვაში მიეღო მონაწილეობა

მთავარ თემებად წელს განათლება, კულტურა, სპორტი და
ახალგაზრდობა შეირჩა.

იდეების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში ორი ახალი
ინიციატივა განხორციელდება: აკეთის თემში კულტურულ-
მემკვიდრეობითი სივრცე მოეწყობა, სუფსის
ადმინისტრაციულ ერთეულში კი სამუსიკო სკოლის
რეაბილიტაცია მოხდება.



მნიშვნელოვანი პროექტები

გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმის 
განხილვა

გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის
განაშენიანების გეგმის კონცეფციისა და გრიგოლეთისა
და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების
გეგმის განხილვა მოეწყო.

გეგმის მიხედვით კურორტზე დასასვენებელი,
სპორტული მოედნები და ღია სივრცეები მოეწყობა, რაც
კიდევ უფრო გაზრდის ტურისტული ვიზიტების
რაოდენობას.



მნიშვნელოვანი პროექტები

საფეხბურთო აკადემიის გახსნა

გვიმბალაურის საფეხბურთო აკადემია საქართველოს
ფეხბურთის ფედერაციისა და ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის ერთობლივი პროექტია. პროექტის
ფარგლებში ადგილზე თანამედროვე სტანდარტების
შესაბამისი ადმინსტრაციული შენობა და უმაღლესი ხარისხის
ხელოვნურსაფარიანი მოედანი მოეწყო. ასევე დამონტაჟდა
განათების სისტემა. საფეხბურთო აკადემია საქართველოს
ფეხბურთის ფედერაციის დაფინანსებით იფუნქციონირებს.



მნიშვნელოვანი პროექტები

ახალი საპიკნიკე ადგილები ლანჩხუთში

„რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში სოფელ მოედანში
მოეწყობა ორკარის კანიონის სესასვლელში ფანცატურები,
საპიკნიკე ადგილები და სავაჭრო დახლი. გარდა ამისა,
ვიზიტორებს შესაძლებლობა მიეცემა გასაბერი ნავებით
(ჯომარდობა-რაფტინგი დაესვან მდინარე სუფსაზე და
დატკბენ მდინარის ხეობის ულამაზესი სანახაობით



მნიშვნელოვანი პროექტები

პროექტი საჯარო მმართველობის 
გაუმჯობესებისთვის

მიმდინარეობს „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო
ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის
მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში მხარდაჭერილი
პროექტების განხორციელება.
პროექტის პრეზენტაცია ორგანიზაცია იმერეთის მეცნიერთა
კავშირის „სპექტრის“ წარმომადგენლებმა, ადგილობრივ
ორგანიზაცია -„საქართველოს სასოფლო დარბაზთან“ ერთად
გამართა.
პირველ შეხვედრაზე განიხილეს საჯარო მმართველობის
საგზაო რუკის განხორციელების არსებული მდგომარეობა
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის
რეფორმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა სამუშაო
ჯგუფი. მასში წარმოდგენილია როგორც ადგილობრივი
თვითმმართველობის, ისე სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების, მასმედიის წარმომადგენლები.



მნიშვნელოვანი პროექტები

პროექტი „პროგრესის გზა“

პროექტი „პროგრესის გზას“ მიზანია მინიციპალიტეტში
მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება და მათი
ჩართულობის გაზრდა. ასევე არაფორმალური განათლების
გზით ისეთი ოდნის მიღებისა და უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ
მათი პოტენციალის სრულად რეალიზებას.

ერთ-ერთი ტრენერი ჩვენი საკრებულოს წევრი, ოტარ
პატიეშვილი გახლავთ.



მნიშვნელოვანი პროექტები
საკრებულოს ელექტრონული მენეჯერი

„საკრებულოს ელექტრონული მენეჯერი“ არის ვებ-
პლატფორმა, რომელიც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
საჯარო მმართველობის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა. მისი
საშუალებით მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება შეიტყოს
საკრებულოში დაგეგმილი ყველა რონისძიების შესახებ,
უშუალოდ დაუკავშირდეს ნებისმიერ საკრებულოს წევრს,
აპარატის წარმომადგენელს, მიწეროს წერილი ან მათთან
განახორიცლეოს სატელეფონო კომუნიკაცია



მნიშვნელოვანი პროექტები

პროექტი - „ჰარმონიული გარემო 
პატარებისთვის“

ლანჩხუთის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრის მიერ პროექტის
ფარგლებში აქტიური მუშაობა განხორციელდება ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საბავსვო ბაღებში. პროექტის
„ჰარმონიული გარემო პატარებისთვის მიზანია საბავშვო
ბაღების აღმზრდელებისა და აღსაზრდელთა მშობლების
ინფორმირება ძალადობისა და ბულინგის თემაზე. მათი
ჩართულობის უზრუნველყოფა ფაქტების პრევენციაში
ძალადობაზე რეაგირების ჯგუფის შემქნის გზით. ასევე
პროექტი ხელს შეუწყობს კომუნიკაციის გაუმჯობესებას
სკოლამდელი დაწესებულების პერსონალს, მშობლებსა და
რეფერალური მექანიზმის სუბიექტებს შორის.




