
ოქმი:ო31.31222141

თარიღი:02/08/2022
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ქ.	ლანჩხუთი
27.	07.	2022	წელი

საკრებულოს	 სხდომას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
თავმჯდომარე	 ბესიკ	 ტაბიძე,	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილე
გიორგი	ჩახვაძე,	 საკრებულოს	იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარე
გიორგი	ხელაძე,	საკრებულოს	ეკონომიკის,	ქონების	მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების
საკითხთა	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 ზაზა	 წულაძე,	 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	 საქართველო“-ს	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 საკრებულოს	 ფრაქცია
,,ლანჩხუთი	 საქართველოსთვის“	 თავმჯდომარე	 მაკა	 მშვიდობაძე,	 საკრებულოს	 წევრები
(სარეგისტრაციო	 ფურცელი	 თან	 ერთვის),	 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	 რუსუდან
გვარჯალაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,
საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უმცროსი	 სპეციალისტი
ცირა	ბზეკალავა.

მოწვეული	 სტუმრები:	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი	 მოადგილე	 ეკა	 გუჯაბიძე,
მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 მუნიციპალური	 სერვისების	 სამსახურის	 უფროსი
თამარ	 ფირცხალაიშვილი,	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	 როლანდ
ლაშხია,	მედიის	წარმომადგენელი.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	საკრებულოს	სხდომის	დღის
წესრიგის	განსაზღვრის	შემდეგ	შემოვიდა	ერთი	საკითხი:

1.„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 25	 ნოემბრის	 N26
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების
თაობაზე.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 მოუწოდა	 საკრებულოს	 წევრებს
აღნიშნული	საკითხი	დამატებოდა	დღის	წესრიგის	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	18	წევრი.



მომხრე	საკრებულოს	18	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:
1.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2022	 წლის	25	 იანვრის	N1	დადგენილებაში	ცვლილების	 შეტანის	თაობაზე“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	თამარ	ფირცხალაიშვილი/

2.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 კომისიების	 შემადგენლობის	 ცნობად
მიღების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 3	 დეკემბრის
N66	 განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	განკარგულების	დამტკიცების	შესახებ.

/მომხსენებელი	გიორგი	ხელაძე/

3.	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 25	 ნოემბრის	 N26
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების
შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 დამტკიცების
თაობაზე.

/მომხსენებელი	როლანდ	ლაშხია/

4.სხვადასხვა	საკითხები

დღის	 წესრიგის	 პროექტთან	 დაკავშირებით	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 შენიშვნები	 არ
გამოთქმულა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დღის	წესრიგის	პროექტს:

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	18	წევრი.

მომხრე	საკრებულოს	18	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.

დღის	 წესრიგის	 პირველი	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის
ბიუჯეტიდან	სოციალური	დახმარების	გაცემისა	და	მიღების	წესის	დამტკიცების	შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022	წლის	25	იანვრის	N1	დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	 პროექტი	 სხდომას	 გააცნო	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და
მუნიციპალური	 სერვისების	 სამსახურის	 უფროსმა	 თამარ	 ფირცხალაიშვილმა.	 მან
განმარტა,	 რომ	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 მუნიციპალური	 სერვისების
სამსახურის	მიერ	 განხილულ	 იქნა	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 „ქართული
ოცნება	 დემოკრატიული	 საქართველოს“	 ინიციატივა	 ონკოდაავადებულების	 PET/KT
(პოზიტრონ	ემისიური	ტომოგრაფიის)	კვლევის	თანადაფინანსებასთან	დაკავშირებით.

ზემოაღნიშნული	 კვლევის	 ღირებულება	 ძალიან	 მაღალია,	 დაახლოებით	 2500	 ლარიდან
3000	ლარამდე	მერყეობს.	ასევე,	 შეინიშნება	 ონკოდაავადებულების	 მზარდი	 ტენდენცია,
რომლებიც	 საჭიროებენ	 ზემოაღნიშნული	 მაღალტექნოლოგიური	 კვლევების	 ჩატარებას.
აღნიშნული	კვლევა	არ	ფინანსდება	სახელმწიფო	 ჯანდაცვის	 პროგრამის	 ფარგლებში	 და
მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობის	 გარკვეულ	 ნაწილს	 მისი	 სრულად	 გადახდის
შესაძლებლობა	 არ	 გააჩნია.	 ონკოლოგიური	 პაციენტებისაგან	 ზემოაღნიშნული	 კვლევის
დაფინანსებასთან	დაკავშირებით	 არის	 მომართვიანობა.	 კვლევის	 დაფინანსების	 მიზანია
ონკოდაავადებულების	სრული	დიაგნოსტიკა	და	მკურნალობის	სწორი	ტაქტიკის	შერჩევა.

სამკურნალო-საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამით	 გათვალისწინებულია
მაგნიტო-რეზონანსული	 ტომოგრაფიის,	 კომპიუტერული	 ტომოგრაფიების	 და
ანგიოგრაფიული	კვლევების	სახელმწიფო	პროგრამებით	დაუფინანსებელი	 ნაწილის	 50%
თანადაფინანსება.	თუმცა	ინიცირებული	ზემოაღნიშნული	კვლევის	დაფინანსება	არ	 არის
გათვალისწინებული	მისი	მაღალი	ღირებულებიდან	გამომდინარე.

მოქალაქეთა	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 სერვისებზე	 ხელმისაწვდომობის	 გაზრდის	 მიზნით



სამსახურს	 მიზანშეწონილად	 მიაჩნია	 გამოიძებნოს	 ფინანსური	 რესურსი	 10	 000	 ლარის
ოდენობით	 და	 სამკურნალო-საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამას	 დაემატოს
პოზიტრონულ-ემისიური	 ტომოგრაფიის	 (	 PET/KT)	 კვლევის	 თანადაფინანსება
ღირებულების	20	%-ით.	კვლევებით	ისარგებლებენ	0-დან	 130	 000-ი	 სარეიტინგო	 ქულის
მქონე	 ბენეფიციარები.	 ხოლო	 სასწრაფო	 გადაუდებელი	 პოზიტრონულ-ემისიური
ტომოგრაფიის	 (	 PET/KT)	 შემთხვევაში	 კვლევის	 უნაღდო	 ანგარიშსწორებით	 (ინვოისით
წარმოდგენილი	ასანაზღაურებელი	თანხა	არაუმეტეს	 400	 ლარისა)	 -რომელიც	 არ	 ჯდება
მერიის	 თანადაფინანსების	 პროგრამაში,	 მერის	 ინდივიდუალური	 ადმინისტრაციული
სამართლებრივი	 აქტით	 შესაძლებელია	 განხორციელდეს	 სარეიტინგო	 ქულის
წარმოდგენის	 გარეშეც	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის	 წარმომადგენლისა	 და
საკრებულოს	წევრის	შუამდგომლობის	საფუძველზე).	 აღნიშნული	 ფინანსური	 რესურსით
შესაძლებელი	იქნება	დაახლოებით	17	ბენეფიციარის	კვლევის	დაფინანსება.

საკრებულოს	 სხდომას	 შემოუერთდნენ	 საკრებულოს	 წევრები:	 ირმა	 მგელაძე	 და
გივი	ცინცაძე.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველო“-ს
თავმჯდომარემ	ია	მოქიამ	პირველ	რიგში	მადლობა	გადაუხადა	ფრაქციის	წევრს	ელისო
ჭიჭინაძეს	ონკოდაავადებულების	PET/KT	(პოზიტრონ	ემისიური	ტომოგრაფიის)	კვლევის
თანადაფინანსებასთან	 დაკავშირებით	 წარმოდგენილი	 ინიციატივის	 გამო,	 რასაც	 თავის
მხრივ	 ფრაქციამ	 მხარი	 დაუჭირა	 და	 ეს	 უნდა	 ყოფილიყო	 30	 %-იანი	 თანადაფინანსება,
მაგრამ	მიმდინარე	წელს	სოციალურ	პროგრამებში	დამატებით	ახალი	პროგრამის	ჩაშვება
ძალიან	 რთული	 და	 თითქმის	 შეუძლებელია,	 თუმცა	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
ძალისხმევით	 მიმდინარე	 წელს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შესაძლებლობიდან
გამომდინარე,	არსებულ	პროგრამებს	დაემატა	ონკოდაავადებულების	PET/KT	(პოზიტრონ
ემისიური	ტომოგრაფიის)	კვლევის	20-%-ით	თანადაფინანსება.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველო“-ს
თავმჯდომარემ	 თხოვნით	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის	 ხელმძღვანელობას,	 რომ
გათვალისწინებული	 იქნას	 ფრაქციის	 ინიციატივა	 და	 2023	 წლისთვის	 თანადაფინანსება
გაიზარდოს	 30	 %-მდე.	 ამასთან,	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 ამ	 პროგრამას	 ასევე	 აფინანსებს
რეფერალური	 მომსახურების	 სახელმწიფო	 პროგრამა.	 შესაბამისად,	 მიმართვის
შემთხვევაში	კომისიის	გადაწყვეტილების	საფუძველზე	პაციენტს	შეეძლება	სახელმწიფოს
მხრიდანაც	მიიღოს	გარკვეული	თანადაფინანსება.

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

საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	დადგენილება	N32	(27.07.2022)

დღის	 წესრიგის	 მეორე	 საკითხი:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
კომისიების	 შემადგენლობის	 ცნობად	 მიღების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 3	 დეკემბრის	 N66	 განკარგულებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტი
სხდომას	გააცნო	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარემ
გიორგი	ხელაძემ.	მისი	განმარტებით,	მიმდინარე	წლის	30	ივნისს	საკრებულოს	ფრაქციის
,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობა“	 თავმჯდომარის	 მოადგილემ,	 გიორგი	 გოგუაძემ
წერილობით	 მომართა	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ
ტოვებს	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის
კომისიას,	მაგრამ	რჩება	საკრებულოს	საფინანსო	-საბიუჯეტო	კომისიის	შემადგენლობაში.
აქედან	 გამომდინარე,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 3
დეკემბრის	 N66	 განკარგულებაში	 უნდა	 შევიდეს	 შესაბამისი	 ცვლილება.	 საკრებულოს
იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარის	 თქმით,	 ყოველგვარი
პარტიული	 კუთვნილების	 გარეშე	 უნდა	 აღინიშნოს,	 რომ	 როგორც	 2014-2017	 წლებში,
ასევე,	 ამ	 მოწვევის	 საკრებულოშიც	 გიორგი	 გოგუაძე	 საკმაოდ	 აქტიურადაა	 ჩართული
საკრებულოს	კომისიების	მუშაობაში.

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



საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N46	(27.07.2022).

დღის	 წესრიგის	 მესამე	 საკითხი:	 პროექტის	 შესახებ	 ისაუბრა	 მერიის	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 როლანდ	 ლაშხიამ.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ინფრასტრუქტურის,	 სივრცითი	 მოწყობისა	 და	 ეკონომიკის
სამსახურის	 მიერ	 მომზადდა	 სუფსის	 სამუსიკო	 სკოლის	 სახურავის	 სარეაბილიტაციო
სამუშაოების	სახარჯთაღრიცხვო	დოკუმენტაცია,	ღირებულებით	28727	ლარი.	შესაბამისი
ხარჯის	 დაფინანსების	 უზრუნველყოფა	 განხორციელდება	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
შემოსავლის	გეგმის	ზრდის	ხარჯზე	2022-2023	სასწავლო	წლის	დაწყებამდე.	 აღნიშნული
სამუშაოს	 ჩატარების	 აუცილებლობიდან	 გამომდინარე,	 მიზანშეწონილია,	 ბიუჯეტში
შესაბამისი	ცვლილების	ასახვის	მიზნით	დაიწყოს	ადმინისტრაციული	წარმოება.

მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ	 უახლოეს
პერიოდში	 ანალიზის	 შედეგად	 მოსალოდნელია	 გაიზარდოს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის
შემოსავლის	გეგმა	როგორც	შემოსავლის,	ასევე	ხარჯვით	ნაწილში.

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

საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბესიკ	 ტაბიძემ	 კენჭი	 უყარა	 განკარგულების
პროექტს.

კენჭისყრას	ესწრებოდა	საკრებულოს	20	წევრი.
მომხრე	საკრებულოს	20	წევრი,	წინააღმდეგი	არც	ერთი.
მიღებულ	იქნა	განკარგულება	N47	(27.07.2022)

სხვადასხვა	საკითხები:

საკრებულოს	 წევრის	 ელისო	 ჭიჭინაძის	 თქმით,	 ონკოდაავადებულების	 PET/KT
(პოზიტრონ	 ემისიური	 ტომოგრაფიის)	 კვლევის	 თანადაფინანსებასთან	 დაკავშირებით
მიმდინარე	 განხილვების	 დროს	 ძალიან	 დიდი	 მხარდაჭერა	 გამოუცხადეს	 კოლეგებმა
ოპოზიციური	 პარტიიდან.	 მან	 პირადად	 გადაუხადა	 მადლობა	 საკრებულოს	 ფრაქციის
,,ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობა“-ს	 წევრს	 ირმა	 მგელაძეს,	 რომელიც	 ინიციატივას
წარდგენის	 პირველი	 დღიდან	 აქტიურად	 უჭერდა	 მხარს.	 საკრებულოს	 წევრმა	 ასევე
მადლობა	 გადაუხადა	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო“-ს,	 მუნიციპალიტეტის	 მერს	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 ეს	 პროგრამა	 ძალიან
წაადგება	 და	 დაეხმარება	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობას.	 ამის	 შემდეგ	 საკრებულოს
წევრმა	 ყურადღება	 გაამახვილა	 რამდენიმე	 საკითხთან	 დაკავშირებით.	 კერძოდ,
დასრულდა	 პროფესიული	 კოლეჯის	 მშენებლობა.	 მისთვის	 საინტერესოა,	 როგორ
მოხდება	 კადრების	 შერჩევა	 და	 რა	 გზით	 შეიძლება	 სხვადასხვა	 პოზიციაზე	 დასაქმდეს
ადამიანები.	 კარგი	 იქნება,	 წინასწარ	 ფლობდნენ	 ამის	 შესახებ	 ინფორმაციას,	 რადგან
მოქალაქეებს	 აინტერესებს	 ეს	 საკითხი.	 საკრებულოს	 წევრმა	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ
ჯურუყვეთში	 ფუნქციონირებს	 ცეკვის	 წრე,	 სადაც	 კვირაში	 ორჯერ	 ტარდება
მეცადინეობები	გოგა	ლომაძის	ხელმძღვანელობით,	რომლის	ანაზღაურება	შეადგენს	240
ლარს.	 როგორც	 ცნობილია,	 ჯგუფში	 გაერთიანებულმა	 ბავშვებმა	 მიაღწიეს	 არაერთ
წარმატებას,	 რაც	 პედაგოგის	 უდავო	 დამსახურებაცაა.	 მაჟორიტარმა	 დეპუტატმა,
თხოვნით	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის	 მესვეურთ,	 გამოინახოს	 რაღაც	 გზა	 პედაგოგის
საქმიანობის	 ხელშესაწყობად,	 რათა	 ჯურუყვეთში	 ცეკვის	 წრემ	 გააგრძელოს	 მუშაობა.
ამის	 შემდეგ	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 ბოლო	 პერიოდში	 ნაცარას	 უბანში	 არ	 შესულა	 სკოლის
სამარშრუტო	 მიკროავტობუსი,	 რის	 შესახებ	 მუნიციპალიტეტის	 მერი	 არის	 საქმის
კურსში.	იმისთვის,	რომ	სკოლაში	სიარულთან	დაკავშირებით	მოსწავლეებს	არ	შეექმნათ
პრობლემა,	 სასწავლო	 წლის	 დაწყებამდე	 ეს	 საკითხი	 აუცილებლად	 მოსაგვარებელია.
ასევე	საკრებულოს	წევრის	ინფორმაციით,	განათლებისა	და	მეცნიერების	სამინისტროს
ინიციატივით	შეირჩა	საჯარო	სკოლები,	სადაც	განხორციელდა	ექიმების	შერჩევა,	მაგრამ
მედპერსონალის	 არასაკმარისი	 რაოდენობის	 გამო,	 ზოგიერთ	 სკოლაში	 მოხდა	 ექთნის
დანიშვნა.	 აქედან	 გამომდინარე,	 მშობლების	 მოთხოვნაა,	 რომ	 ბავშვებისთვის
სამედიცინო	დახმარების	გაწევის	საჭიროებებიდან	გამომდინარე,	ლესის	და	ჯურუყვეთის



სკოლებში	დაიშვას	ექთნის	შტატი.	მისი	თხოვნაა,	მუნიციპალიტეტის	ხელმძღვანელობამ
მიმართოს	შესაბამის	სამინისტროს	აღნიშნულ	სკოლებში	ექთნის	დასანიშნად	ნებართვის
თაობაზე.	 ამის	 შემდეგ,	 საკრებულოს	 წევრმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ლესაში	 მოსაცდელის
გაკეთებასთან	 დაკავშირებით	 დიდი	 ხანია	 შემოტანილია	 განცხადება,	 სოფლის
მაცხოვრებლების	 ხუთასი	 ხელმოწერით.	 მან	 თხოვნით	 მიმართა	 საკრებულოს
თავმჯდომარეს	გაუწიოს	დახმარება	საკითხის	დროულად	მოგვარებაში.
მუნიციპალიტეტის	მერის	პირველმა	მოადგილემ	ეკა	გუჯაბიძემ	პროფესიულ	 კოლეჯში
კადრების	 შერჩევასთან	 დაკავშირებით	 განმარტა,	 რომ	 ლანჩხუთის	 კოლეჯი,	 რომლის
მშენებლობა	 დასრულებულია	 და	 მალე	 შევა	 ექსპლუატაციაში,	 ოზურგეთის	 კოლეჯის
„ჰორიზონტი“-ს	 სასწავლო	 ბაზა	 იქნება.	 ამჟამად	 მიმდინარეობს	 აკრედიტაციის
მოპოვების	პროცესი.	რაც	შეეხება	კადრებს,	ამ	საკითხს	ეტაპობრივად	გადის	ოზურგეთის
კოლეჯის	 ადმინისტრაცია,	 თუმცა	 კონსულტაციები	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
მერიასთანაც	იქნება.	სავარაუდოდ,	მომავალი	წლის	იანვრიდან	დაიწყება	მოკლევადიან
პროგრამებზე	 მიღება,	 ხოლო	 მომავალი	 წლის	 სექტემბრის	 თვიდან	 კოლეჯი
სრულყოფილად	 განახორციელებს	 მიღებას.	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველმა
მოადგილემ	 ასევე	 ყურადღება	 გაამახვილა	 სკოლებში	 ექთნების	 დანიშვნის	 თემასთან
დაკავშირებით	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 ეს	 ძალიან	 საპასუხისმგებლო	 საკითხია,	 ამიტომ
საგანმანათლებლო	 რესურსცენტრთან	 ერთად	 განიხილავენ,	 თუ	 სად	 და	 რა
კრიტერიუმით	გადაწყდება	 ექიმების	 ნაცვლად	 ექთნების	დანიშვნა,	 ხოლო	 მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების	საკითხზე	მიმდინარეობს	მუშაობა,	 უნდა	 გამოცხადდეს	 ტენდერი	 და
მაქსიმალურად	 იქნება	 გათვალისწინებული	 ყველა	 გარემოება	 და	 სკოლების	 მხრიდან
გამოთქმული	 შენიშვნები.	 რაც	 შეეხება	 ჯურუყვეთში	 ცეკვის	 წრის	 საკითხს,
მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი	 მოადგილის	 თქმით,	 ეთანხმება	 იმას,	 რომ
ქორეოგრაფის	ანაზღაურება	მართლაც	მცირეა,	მაგრამ	ამ	ეტაპისთვის	რაიმე	დაპირებას
ვერ	 გასცემენ,	 რადგან	 ეს	 ცალსახად	 დამოკიდებულია	 ადგილობრივ	 ბიუჯეტზე,	 ხოლო
სექტემბრის	თვიდან	შეეცდებიან	იმუშაონ	ამ	კუთხით.

საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“
თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 კარლო	 წილოსანმა	 აღნიშნა,	 რომ	 პრემიერ	 მინისტრის
ინიციატივით	 განხორციელებული	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტის	 ფარგლებში
მართლაც	 რომ	 გალამაზდა	 და	 კეთილმოეწყო	 ქალაქის	 ცენტრი	 და	 სკვერი,	 მაგრამ	 მას
აინტერესებს,	 გათვალისწინებულია	 თუ	 არა	 სპორტული	 ცენტრის	 მოწყობა,	 რომლის
ანალოგებიც	 სხვა	 ქალაქებშია,	 სადაც	 დამონტაჟებულია	 სხვადასხვა	 ტრენაჟორი,	 რაც
საშუალებას	აძლევს	ყველა	თაობის	წარმომადგენელს	ჩაერთოს	სპორტულ	აქტივობებში
და	თუკი	ამ	ეტაპისთვის	ეს	საკითხი	გათვალისწინებული	არაა,	კარგი	იქნება,	ამ	კუთხით
თუ	 იმუშავებენ.	 ამ	 საკითხთან	 დაკავშირებით	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველმა
მოადგილემ	განმარტა,	რომ	მისთვის	ცნობილი	ინფორმაციით	ტრენაჟორების	მოწყობის
თემა	გათვალისწინებული	არ	არის.

საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და	 ახალგაზრდულ
საქმეთა	 თავმჯდომარე	 კარლო	 კვიტაიშვილი	 ასევე	 შეეხო	 განახლების	 რეჟიმში
მიმდინარე	 სამუშაოებს	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 ხორციელდება	 ცენტრალური	 პარკის
კეთილმოწყობა	 და	 გალამაზება,	 რაც	 ნამდვილად	 მისასალმებელი	 ფაქტია,	 მაგრამ
რადგან	წლების	განმავლობაში	მწვავედ	დგას	მიუსაფარი	ძაღლების	პრობლემა,	ამიტომ
მისი	აზრით	კარგი	იქნება,	თუ	პარკის	ტერიტორია	შემოიღობება,	რათა	მოქალაქეები	და
მით	 უმეტეს,	 ბავშვები	 იყვნენ	 დაცულები.	 ამასთან,	 საკრებულოს	 კომისიის	 სხდომაზეც
ისაუბრა	ამის	შესახებ,	კერძოდ,	ბილიკები	მოკირწლულია	თეთრი	კენჭებით,	რომლებიც
უკვე	საქონლების	მიერ	არის	დაბინძურებული.	 მას	 არანაირი	პრეტენზია	 არ	გააჩნია	 იქ
მომუშავე	 ღამის	 დარაჯთან	 მიმართებაში,	 მაგრამ	 პირუტყვის	 რაოდენობიდან
გამომდინარე,	 ზოგჯერ	 შეიძლება	 რაღაც	 შემთხვევა,	 მით	 უმეტეს	 ღამით,	 შეუმჩნეველი
დარჩეს.	ასევე,	როგორც	საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა
და	 ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 თავმჯდომარისთვისაა	 ცნობილი,	 არის	 სპეციალური
მტვერსასრუტი,	რომლითაც	ხდება	ჩამოცვენილი	ნაძვის	წიწვებისგან	დასუფთავება.	მისი
აზრით,	დროულად	უნდა	მოხდეს	მათი	შეძენა,	რათა	სილამაზე	და	ეფექტი	არ	დაეკარგოს
პარკში	მოწყობილ	თეთრ	ბილიკებს.

საკრებულოს	 წევრმა	 დარეჯან	 ბურჭულაძემ	 ყურადღება	 გაამახვილა	 ავტობანის
მაგისტრალიდან	 ამომავალ	 გზასთან	 დაკავშირებით	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 გზის	 ამ
მონაკვეთზე	 მოძრაობა	 არის	 ინტენსიური	 და	 ხშირად	 ადგილი	 აქვს	 სიჩქარის
გადაჭარბებას,	 რაც	 თავის	 მხრივ	 საფრთხეს	 უქმნის	 იქ	 მცხოვრებ	 მოსახლეობას.
მართალია,	 რომ	 გზაზე	 რამდენიმე	 ადგილას	 მოწყობილია	 სიჩქარის	 შემზღუდავი
ბარიერერი,	რომელსაც	ხშირად	მძღოლები	ყურადღებას	არ	აქცევენ.	 ყოველივე	 აქედან
გამომდინარე,	 საკრებულოს	 წევრმა	 თხოვნით	 მიმართა	 მუნიციპალიტეტის
ხელმძღვანელობას,	რათა	შესაბამის	დეპარტამენტში	დააყენონ	საკითხი	სათვალთვალო
კამერების	 დამონტაჟებასთან	 დაკავშირებით,	 ან	 დამატებით	 სიჩქარის	 შემზღუდავი



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ბარიერის	მოწყობის	შესახებ.

საკრებულოს	 წევრმა	 რევაზ	 კვერენჩხილაძემ	 ისაუბრა	 შრომისუბნის	 მკვიდრ	 ეთერ
ტიკარაძის	 ოჯახის	 პრობლემაზე.	 კერძოდ,	 წვიმიან	 ამინდში	 შეუძლებელია	 მათ	 ეზოში
შესვლა.	მისი	თხოვნაა,	რომ	გატარდეს	გარკვეული	ღონსძიებები	პრობლემის	დროულად
მოსაგვარებლად.

ამით	საკრებულოს	სხდომამ	მუშაობა	დაასრულა.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე






