
წერილის	ნომერი:31-31223063		
თარიღი:	02/11/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველი
მოადგილის,	აცანის,	აკეთის	და	მამათის	ადმინისტრაციული	ერთეულების

მაჟორიტარი	დეპუტატის	ემზარ	თევდორაძის	მოსახლეობასთან	შეხვედრის
და	2021	წლის	3	დეკემბრიდან	დღეის	მდგომარეობით	გაწეული	მუშაობის

შესახებ	ანგარიშის	წარდგენის	ოქმი.

მუნიციპალიტეტის	დასახელება:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი.

სოფელი,	თემი,	დაბა:	აკეთის	ადმინისტრაციული	ერთეული.

შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	28.10.2022	წელი	12:00	საათი.

შეხვედრას	 ესწრებოდნენ:	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველი	 მოადგილე,
აცანის,	აკეთის	და	მამათის	ადმინისტრაციული	ერთეულების	მაჟორიტარი	დეპუტატი
ემზარ	 თევდორაძე,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-	 დემოკრატიული
საქართველოს“	 თავმჯდომარის	 მოადგილეები	 კარლო	 წილოსანი	 და	 სპარტაკ
კვაჭაძე,	 აკეთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
წარმომადგენლის	 თანაშემწეები	 ილია	 თოხაძე	 და	 ზურაბ	 ჩხაიძე,	 საკრებულოს
აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 მარიამ
კუპრაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,
აკეთის	ადმინისტრაციული	ერთეულის	ამომრჩევლები..

ანგარიშის	წარდგენამდე	საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველი	 მოადგილე,	 აცანის,
აკეთის	 და	 მამათის	 ადმინისტრაციული	ერთეულების	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 ემზარ
თევდორაძე,	 მიესალმა	 დამსწრე	 საზოგადოებას	 და	 მადლობა	 გადაუხადა
ადგილობრივ	 მოსახლეობას,	 რომ	 გამონახეს	 დრო	 მასთან	 შესახვედრად.	 ამის
შემდეგ,	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 მიმდინარეობს	 საკრებულოს	 რეგლამენტით
გათვალისწინებული	 მუშაობის	 ერთ-ერთი	 საპასუხისმგებლო	 ეტაპი	 -	 საკრებულოს
წევრების	მიერ	წლის	განმავლობაში	გაწეული	მუშაობის	ანგარიშის	ჩაბარება.

აცანის,	 აკეთის	 და	 მამათის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულების	 მაჟორიტარმა
დეპუტატმა	 ემზარ	 თევდორაძემ	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსის“	88-ე	მუხლის	თანახმად	წარმოადგინა	2021	წლის	3
დეკემბრიდან	დღემდე	მის	მიერ	გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიში.	 ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 კოდექსითა	 და	 საკრებულოს	 რეგლამენტით	 განსაზღვრული
მოთხოვნების	 შესაბამისად,	 საანგარიშო	 პერიოდში	 უფლებამოსილებას
ახორციელებს	 საკრებულოს	 სოციალურ	 საკითხთა,	 განათლების,	 კულტურისა	 და
ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 კომისიაში,	 ასევე	 არის	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	საქართველო“-ს	წევრი.	საანგარიშო	პერიოდში	მონაწილეობა	მიიღო



საკრებულოს	 15,	 კომისიის	 6	 და	 ფრაქციის	 12	 სხდომაში.	 როგორც	 საკრებულოს
წევრი	 აქტიურად	 მონაწილეობდა	 საკრებულოს	 მიერ	 კანონქვემდებარე
სამართლებრივი	 აქტების	 მიღება-დამტკიცებაში,	 პერიოდულად	 შეხვედრები	 ჰქონდა
ამომრჩევლებთან	 (მოქალაქეებთან),	 როგორც	 საკრებულოს	 ადმინისტრაციულ
შენობაში,	 ასევე	 უშუალოდ	 სოფელში,	 ისმენდა	 მათ	 პრობლემებს	 და	 ცდილობდა
მაქსიმალურად	მოგვარებას.

აცანის,	 აკეთის	 და	 მამათის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულების	 მაჟორიტარმა
დეპუტატმა	 ემზარ	 თევდორაძემ	 მოსახლეობას	 გააცნო	 ის	 პროექტები	 და
დახმარებები,	 რომელიც	 აკეთის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 განხორციელდა	 და
განხორციელდება.	კერძოდ	ეს	ინფრასტრუქტურული	პროექტებია:

აკეთის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	ნაპირსამაგრების	მოწყობა,

ქვ.	აკეთში	ცენტრალურ	გზაზე	ხიდის	რეაბილიტაცია,

აკეთის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	სოფ.	შუხუთიდან	სოფ.	გაგურის	გზის
რეაბილიტაცია	ღირებულებით	1368422	ლარი.

სოფლის	პროგრამით	გათვალისწინებული	ინფრასტრუქტურული	პროექტების
ღირებულებაა	53773	ლარი,	ესენია:

გარე	განათების	მოწყობა	გაგურში,	ჭანჭათში,	ზემო	და	ქვემო	აკეთში,

ზემო	აკეთში	სასაფლაოს	ღობის	შეღობვა-	რეაბილიტაცია.

ზემოთ	აღნიშნული	პროექტები	მოწონებული	იქნა	მოსახლეობის	მიერ.

აცანის,	 აკეთის	 და	 მამათის	 ადმინისტრაციული	 ერთეულების	 მაჟორიტარმა
დეპუტატმა	 ემზარ	 თევდორაძემ	 აკეთის	 მოსახლეობას	 მიმართა	 თხოვნით,	 რომ
მიეწოდებინათ	 ინფორმაცია,	 როგორც	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 არსებული,
ასევე	პირადი	პრობლემების	შესახებ.

მოქალაქეების	მიერ	გამოითქვა	გარკვეული	მოთხოვნები:

ეკატერინე	 გეგიძემ	 ითხოვა	 დახმარება	 საცხოვრებელი	 სახლის	 სახურავის
გაკეთებასთან	დაკავშირებით;

ბიძინა	რამიშვილმა	აღნიშნა,	რომ	ქვ.	აკეთში,	მათითაიშვილების	უბანში,	გზის	სავალ
ნაწილზე	 ჩატეხილია	 გვირაბი,რაც	 აფერხებს	 ავტომობილების	 გადაადგილებას	 და
საჭიროა	მისი	სასწრაფოდ	გამოცვლა.

შუქრი	 ბერიძემ	 ითხოვა	 გაგურში,	 საკუთარ	 სახლამდე	 გზის	 შეკეთება,	 რადგან
გადაუდებელი	 აუცილებლობის	 შემთხვევაში	 შეუძლებელია	 ავტომობილით
გადაადგილება.

ლეილა	 ღლონტმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ზემო	 აკეთში,	 საექიმო	 ამბულატორიაში
დაზიანებულია	იატაკი	და	საჭიროებს	შეკეთებას;

ნინო	 ჩხაიძემ,	 ქეთევან	 ღლონტმა	 და	 ნანა	 ქურიძემ	 ითხოვეს	 სოფლის	 შიდა	 გზებზე
სანიაღვრე	არხების	მოწყობა	და	არსებულის	გაწმენდა,	რადგან	უხვი	ნალექის	დროს
წყალი	შედის	სახლებში.

ამის	 შემდეგ,	 ადგილობრივმა	 მოსახლეობამ	 მადლობა	 გადაუხადა	 მაჟორიტარ
დეპუტატს	ემზარ	თევდორაძეს,	რათა	ის	ყოველთვის	 იზიარებს	 მათ	 გულისტკივილს
და	პრობლემებს,	 ყოველთვის	 ცდილობს	 შესაძლებლობიდან	 გამომდინარე	 გვერდით
დაუდგეს	 ადგილობრივ	 მოსახლეობას,	 როგორც	 სოფლის	 ასევე	 პირადი
პრობლემების	 მოგვარებაში	 და	 ასევე	 იმისთვისაც,	 რომ	 მან	 ამ	 მოკლე	 პერიოდში



აკეთის	ადმინისტრაციული	ერთეულისთვის	გააკეთა	იმდენი	რამ,	რაც	ათწლეულების
მანძილზე	არ	გაკეთებულა.

მაჟორიტარმა	 დეპუტატმა	 ემზარ	 თევდორაძემ,	 მოუწოდა	 სოფლის	 მოსახლეობას,
რომ	დროულად	მიაწოდონ	ამა	თუ	იმ	საჭირბოროტო	საკითხის	შესახებ	ინფორმაცია,
რათა	ერთობლივად	 და	 ასევე,	 მუნიციპალიტეტის	 ხელმძღვანელობის	 მხარდაჭერით
შესაძლებლობიდან	 გამომდინარე	 დროულად	 გადაიჭრას	 პრობლემა.	 ასევე	 თავის
მხრივ	სოფლის	მოსახლეობას	დაჰპირდა,	რომ	ის	ძალ-ღონეს	არ	დაიშურებს,	რათა
მისი	 სადეპუტატო	 უფლებამოსილების	 პერიოდში	 გადაწყდეს	 ყველა	 ის	 პრობლემა,
რომელიც	 აწუხებს	 მუნიციპალიტეტის	 მოსახლეობას,	 აქტიურ	 მუშაობას
გააგრძელებს,	 რათა	 2022	 წელი	 უფრო	 წარმატებული	 და	 ნაყოფიერი	 იყოს
ადგილობრივი	მოსახლეობისთვის.

პატივისცემით,

ემზარ	თევდორაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველი	მოადგილე


