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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომის
ოქმი	N1

ქ.	ლანჩხუთი
21.	01.	2022	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის
მოადგილეები	ვერიკო	კვირკველია	და	გიორგი	ჩახვაძე,	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა
და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე	 გიორგი	 ხელაძე,	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,
განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	თავმჯდომარე	კარლო	კვიტაიშვილი,
საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისიის
თავმჯდომარე	 გიორგი	 იმნაიშვილი,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 ფრაქცია	 ,,ლანჩხუთი
საქართველოსთვის“	 თავმჯდომარე	 მაკა	 მშვიდობაძე,	 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	 მარიამ	 კუპრაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე
რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 იურიდიულ	 საკითხებში	 რუსუდან
გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 მეორე	 კატეგორიის	 უმცროსი
სპეციალისტი	ცირა	ბზეკალავა.

მოწვეული	 სტუმრები:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოადგილე	 ბიძინა
იმნაიშვილი,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და
ინფრასტრუქტურის	სამსახურის	უფროსი	ლევან	ჩხაიძე.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	რიგგარეშე	სხდომა	მოწვეულ
იქნა	მუნიციპალიტეტის	მერის	წინადადების	საფუძველზე.
საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგი:

1.	 ,,ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 მიერ	 ,,2020-2022	 წლების	 საპილოტე
რეგიონების	 ინტეგრირებული	 განვითარების	 პროგრამის“	 ფარგლებში	 საქართველოს
საპიილოტე	 რეგიონების	 განვითარების	 სამთავრობო	 კომისიის	 მიერ	 გამოცხადებულ
კონკურსზე	 განსახილველად	 წარსადგენი	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 მოწონების
შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების
თაობაზე.

/	მომხსენებელი	ლევან	ჩხაიძე	/

დღის	წესრიგის	პირველი	საკითხი:	,,ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	მიერ
,,2020-2022	წლების	საპილოტე	რეგიონების	ინტეგრირებული	განვითარების	პროგრამის“
ფარგლებში	საქართველოს	საპილოტე	რეგიონების	განვითარების	სამთავრობო	კომისიის
მიერ	 გამოცხადებულ	 კონკურსზე	 განსახილველად	 წარსადგენი	 ინფრასტრუქტურული
პროექტების	 მოწონების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და
ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 უფროსმა	ლევან	 ჩხაიძემ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ,,2020-
2022	 წლების	 საპილოტე	 რეგიონების	 ინტეგრირებული	 განვითარების	 პროგრამის“



ფარგლებში	 2022	 წელს	 დანართების	 შესაბამისად	 კონკურსზე	 წარსადგენია	 შემდეგი
პროექტები:

ა)	სოფელ	ორაგვეში	ტურისტული	ინფრასტრუქტურის	მოწყობა	 ადგილობრივი	 ბიზნესისა
და	 ტურიზმის	 განვითარებისთვის.	 (გადმოსახედი,	 ზიპლაინის,	 საფეხმავლო	 და
ველოსპორტის	ბილიკების,	გამოქვაბულის	მიმდებარედ	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის
მოწყობა);	ღირებულება-1500000	ლარი.

ბ)	მცირე	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობა	 ეგ.	 ნინოშვილის	 სახლ-მუზეუმში	 და
გრიგოლეთში;	ღირებულება-150000	ლარი.

გ)	 ეგნატე	 ნინოშვილის	 სახელობის	 მუზეუმში	 საგამოფენო	 დარბაზის	 მშენებლობა;
ღირებულება-150000	ლარი.

პროექტების	საერთო	სავარაუდო	ღირებულება	შეადგენს	1800000	ლარს.

საკრებულოს	წევრმა	გიორგი	 გოგუაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 არ	 არის	 მიზანშეწონილი,	 როცა
მოსაწონებელი	პროექტების	ნუსხაში	ერთი	და	იგივე	ობიექტის	დასახელება	ორ	პუნქტში
ფიგურირებს,	 აგრეთვე	 ადგილობრივი	 ბიზნესისა	 და	 ტურიზმის	 განვითარებისთვის
ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობის	 პროექტში	 სოფელ	 ორაგვესთან	 ერთად
სასურველია	განხილული	იყოს	სოფელ	აკეთში	არსებული	ისტორიული	ძეგლებიც.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარემ	 ია	 მოქიამ	 აღნიშნა,	 რომ	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება-დემოკრატიულმა
საქართველომ“	განიხილა	და	მოიწონა	აღნიშნული	საკითხი	და	მათი	გუნდის	პოლიტიკური
კურსი	 არის	 ზუსტად	 ტურისტული	 ზონების	 განვითარება	 და	 მოწესრიგება.	 მისი	 თქმით
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტი	 სავსეა	 ტურისტული	 სავიზიტო	 ბარათებით,
ღირსშესანიშნაობებით,	 რომელთა	 შორის	 არის	 გრიგოლეთი,	 სადაც	 აღნიშნული
პროექტის	ფარგლებში	უნდა	მოეწყოს	სველი	წერტილები,	ნახევრად	ღია	ტიპის	საშხაპეები
და	 დაფინანსების	 არსებობის	 შემთხვევაში	 კოშკურები.	 ასევე,	 უმნიშვნელოვანესია
ორაგვეში	 და	 ეგნატე	 ნინოშვილის	 სახლ-მუზეუმში	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება.

ფრაქციის	თავმჯდომარემ	აღნიშნა,	რომ	ამ	პროექტებისთვის	დიდი	შრომა	არის	გაწეული
რისთვისაც	 დიდი	 მადლობა	 გადაუხადა	 მუნიციპალიტეტის	 მერს	 და	 მოუწოდა	 კოლეგებს
მხარი	 დაუჭირონ	 აღნიშნულ	 საკითხს,	 რომელიც	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
განვითარებას	ეხება.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარემ	 ია	 მოქიამ	 ისაუბრა	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 უფასო
სასადილოს	გახსნის	თაობაზე	და	აღნიშნა,	რომ	ეს	იდეა	და	მისი	განხორციელება,	მთელი
თავისი	რესურსით	ეკუთვნის	სუფსაში	დაბადებულ	და	გაზრდილ	პიროვნებას,	ბატონ	კახა
ჯიბლაძეს,	 სასადილო	 ამ	 ეტაპზე	 მორგებულია	 25-30	 ბენეფიციარზე,	 შეზღუდვები
დაწესებული	 არ	 არის	 და	 ნებისმიერ	 ადამიანს,	 ვისაც	 ამის	 საჭიროება	 აქვს	 შეუძლია
მიბრძანდეს	და	ცხელი	სადილი	მიირთვას.

ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 მოსახლეობის	 გვერდით	 დგომისა	 და	 ქველმოქმედებისთვის,
საკრებულოს	 სახელით,	 მადლობა	 გადაუხადა	 ბატონ	 კახა	 ჯიბლაძეს	 და	 ის	 იმედოვნებს,
რომ	 სიკეთე	 გადამდებია	 და	 კეთილი	 ადამიანები	 კიდევ	 გამოჩნდებიან	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	სხვა	ადმინისტრაციულ	ერთეულებშიც.

საკრებულოს	 წევრმა	 კახა	 თედორაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 დაბა	 გრიგოლეთში	 მცირე
ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობის	 პროექტში	 მიზანშეწონილია
გათვალისწინებული	იყოს	ყვავილნარის	უბანში	კოშკურის	მოწყობა.

მერიის	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 სამსახურის	 უფროსმა	 ლევან
ჩხაიძემ	 განმარტა,	 რომ	 ეგ.	 ნინოშვილის	 სახლ	 მუზეუმში	 და	 გრიგოლეთში	 მცირე
ტურისტული	 ინფრასტრუქტურის	 მოწყობის	 პროექტის	 ფარგლებში	 გათვალისწინებულია
სველი	 წერტილების,	 ნახევრად	 ღია	 ტიპის	 საშხაპეების	 და	 დაფინანსების	 არსებობის
შემთხვევაში	 კოშკურების	 გაკეთება,	 ასევე	 ორაგვეში	 და	 ეგნატე	 ნინოშვილის	 სახლ-
მუზეუმში	 უნდა	 მოწესრიგდეს	 ტურისტული	 ინფრასტრუქტურა.	 მისი	 თქმით,	 აღნიშნულ



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

პროექტში	 ჩამოთვლილი	 ობიექტების	 ნუსხა	 და	 სამუშაოების	 ღირებულება	 არის
სავარაუდო.

საკრებულოს	 წევრმა	 დარეჯან	 ბურჭულაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ის	 მხარს	 დაუჭერს
ადგილობრივი	 ბიზნესისა	 და	 ტურიზმის	 განვითარების	 ნებისმიერ	 პროექტს	 და
განსაკუთრებით	მიესალმება	მისი	უდიდებულესობა	იორდანიის	მეფის,	აბდულა	 მეორისა
და	 მისი	 უმაღლესობა	 პრინც	 ღაზის	 მიერ	 მიღებულ	 გადაწყვეტილებას,	 რომლის
მიხედვითაც	300	წლის	შემდეგ	საქართველო	კვლავ	დაბრუნდება	წმინდა	მიწაზე.	კერძოდ,
მდინარე	იორდანესთან,	მაცხოვრის	ნათლობის	ადგილის	მიმდებარედ,	სადაც	პატრიარქის
კურთხევით,	აშენდება	ქართული	კულტურის	ცენტრი.

საკრებულოს	 წევრმა	 ჯუმბერ	 ბლაგიძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ის	 მიესალმება	 ადგილობრივი
ბიზნესისა	და	ტურიზმის	განვითარებას,	მაგრამ	მხარს	ვერ	დაუჭერს	აღნიშნულ	პროექტს,
რადგან	მასში	არ	არის	დაზუსტებული	ინფრასტრუქტურის	მოსაწყობად	საჭირო	თანხა	და
ტურისტული	ობიექტების	ნუსხა.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	19	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	18	წევრი,	კენჭისყრაში	მონაწილეობა	არ	მიიღო	საკრებულოს
ერთმა	წევრმა(ჯუმბერ	ბლაგიძემ).

მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N1(21.01.2022)

ამით	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






