
წერილის	ნომერი:31-31223082		
თარიღი:	04/11/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და
ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარის	გიორგი	ხელაძის	2021	წლის	3

დეკემბრიდან	დღეის	მდგომარეობით	გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიშის
წარდგენის

ოქმი

მუნიციპალიტეტის	დასახელება:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციული	 ერთეული:	 ლანჩხუთი.	 სოფელი	 წყალწმინდა	 „სასტუმრო
გურია“

შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	29.	10.	2022	წელი	12:00	საათი

შეხვედრას	 ესწრებოდნენ:	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის
კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი	 ხელაძე,	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 „ქართული
ოცნება	 -	 დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 საკრებულოს
ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება	 -	 დემოკრატიული	 საქართველოს”	 თავმჯდომარის
მოადგილე	 კარლო	 წილოსანი,	 საკრებულოს	 წევრი,	 სოფელ	 ღრმაღელის
ადმინისტრაციული	 ერთეულის	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 კახაბერ	 თევდორაძე,
მერის	წარმომადგენელი	ღრმაღელის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	გოჩა	დოლიძე,
საკრებულოს	 აპარატის	 საორგანიზაციო	 განყოფილების	 მთავარი	 სპეციალისტი
საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,	 საკრებულოს
აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უმცროსი	 სპეციალისტი	 ნინო
ჭანტურიშვილი.

საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი
ხელაძე	 შეხვდა	 ლანჩხუთის,	 კერძოდ	 სოფელ	 წყალწმინდის	 მოსახლეობას.
ანგარიშის	 წარდგენამდე	 ის	 მიესალმა	 დამსწრე	 საზოგადოებას	 და	 მადლობა
გადაუხადა	 მათ,	 რომ	 გამონახეს	 დრო	 მასთან	 შესახვედრად.	 გარდა	 ამისა,	 გიორგი
ხელაძემ	 სთხოვა	 მოსახლეობას,	 წუთიერი	 დუმილით	 პატივი	 მიეგოთ	 პარლამენტის
წევრის,	 ირაკლი	 ხახუბიას	 ხსოვნისთვის.	 ამის	 შემდეგ	 აღნიშნა,	რომ	 მიმდინარეობს
საკრებულოს	 რეგლამენტით	 გათვალისწინებული	 მუშაობის	 ერთ-ერთი
საპასუხისმგებლო	 ეტაპი	 -	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 წლის	 განმავლობაში
გაწეული	მუშაობის	ანგარიშის	ჩაბარება.

საქართველოს	ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	თვითმმართველობის	 კოდექსის“
88-ე	 მუხლის	 თანახმად	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისიის
თავმჯდომარემ	გიორგი	ხელაძემ	წარმოადგინა	2021	წლის	3	დეკემბრიდან	დღემდე
მის	 მიერ	 გაწეული	 მუშაობის	 შესახებ	 ანგარიში.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ



უფლებამოსილებას	 შეუდგა	 2021	 წ.	 4	 დეკემბერს.	არჩეულია	 იურიდიულ	 საკითხთა
და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარედ,	 არის	 „ქართული	 ოცნება	 -	 დემოკრატიული
საქართველოს“	 ლანჩხუთის	 საოლქო	 ორგანიზაციის	 მდივანი.	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ
იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის	 კომისია“	 სულ	 შედგება	 7	 წევრისგან	 და	 ყველა
მათგანი	 აქტიურად	 მონაწილეობს	 კომისიის	 მუშაობაში.	 გიორგი	 ხელაძემ	 აგრეთვე
აღნიშნა,	რომ	მოამზადა	და	საკრებულოს	სხდომაზე	გაიტანა	ხუთი	საკითხი.

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოში	 შექმნილია	 და
ფუნქციონირებს	სამი	ფრაქცია:

1.	„ქართული	ოცნება	-	დემოკრატიული	საქართველო“	(20	წევრი)

2.	„ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობა“	(4	წევრი)

3.	„ლანჩხუთი	საქართველოსთვის“	(3	წევრი)

ამ	დროისთვის	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოში	ჩატარდა	ბიუროს	11	და
საკრებულოს	15	სხდომა,	მათ	შორის	5	რიგგარეშე,	სადაც	განხილული	იქნა	როგორც
სოციალური,	 ჯანდაცვის,	 კულტურული,	 საგანმანათლებლო,	 ასევე,
ინფრასტრუქტურული	და	სხვა	პროექტები.

გიორგი	 ხელაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 კომისიის	 აქტიური	 მუშაობით	 ტერიტორიული
მთლიანობისთვის	მებრძოლი	გმირების	სახელები	მიენიჭა	ორ	სკოლას,	კერძოდ,	 N3
საშუალო	 სკოლას	 ვაჟა	 თოდუას	 სახელი,	 ასევე,	 ლესის	 საჯარო	 სკოლას	 გიორგი
ლომაძის	 სახელი.	 მან	 აგრეთვე	 თხოვნით	 მიმართა	 დამსწრე	 საზოგადოებას,	 რომ
ერთად	 განიხილონ	 საქართველოს	 ტერიტორიული	 მთლიანობისთვის	 მებრძოლი
გმირების	 (პაატა	 პაპიძის,	 ნიკა	 იმნაძის,	 დათო	 რამიშვილის)	 პატივსაცემად,	 მათ
საცხოვრებელ	 ქუჩებს	 და	 საჯარო	 სკოლას	 მიენიჭოს	 მათი	 სახელები	 გმირების
უკვდავსაყოფად.	 საკითხთან	 დაკავშირებით	 ის	 ესაუბრა	 თამარ	 როყვას,	 ბესო
კვაჭანტირაძეს	 და	 სხვებს,	 რათა	 მშობლებთან	 შეთანხმებით	 მოხდეს	 აღნიშნული
საკითხის	დაზუსტება.

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 კომისიას	 ძალზედ	 საქმიანი	 ურთიერთობა	 აქვს
დამყარებული	 აღმასრულებელ	 ხელისუფლებასთან.	 მან	 მოსახლეობას	 გააცნო	 იმ
ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 და	 „სოფლის	 პროგრამების“	 ჩამონათვალი,	 რაც
ხორციელდება	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში.	 კერძოდ,	 24	 მლნ.	 ლარი	 იხარჯება
ღრმაღელის,	 ჩოჩხათის,	 ჯურუყვეთის,	 აკეთის	 თემების	 სრულ	 წყალმომარაგებაში.
სულ	 12	 სოფელში	 მოწესრიგდება	 წყლის	 პრობლემა.	 მან	 ასევე	 აღნიშნა,	 რომ
სოფლის	 ცხოვრებაში	 უმნიშვნელოვანესია	 გაერთიანებული	 წყალმომარაგების
კომპანიის	მიერ	შესრულებული	სამუშაო,	რომელიც	გარდამავალი	პროექტია.

მომავალ	 წელს	 8	 მილიონი	 ლარი	 დაიხარჯება	 (100-100	 ბავშვიანი)	 ბაღის
მშენებლობაში	 სუფსა	 და	 ნიგვზიანში.	 სამომავლოდ	 იგეგმება	 6	 ბაღის	 მშენებლობა,
მათ	შორის	სოფელ	ღრმაღელეში.

7	 მილიონი	 ლარი	 იხარჯა	 „განახლებული	 რეგიონების	 ფარგლებში“	 ქალაქის
ცენტრის	 იერსახის	 მოწესრიგებაზე.	 აღნიშნა,	 რომ	 ქალაქის	 მთავარ	 მოედანზე
მდებარე	 12	 შენობა	 სრულად	 რეაბილიტირდა	 (13	 000	 კვ.მ.ფართობი),	 ცენტრალურ
სკვერში	 მოეწყო	 ტროტუარები,	 დაიგო	 ფილები,	 გაკეთდა	 სანიაღვრე	 არხები,
ბორდიურები,	გამწვანება	და	ა.შ.

3	მილიონი	ლარი	დაიხარჯა	ქალაქის	სხვადასხვა	ქუჩის	რეაბილიტაციაზე.

გიორგი	ხელაძემ	 ისაუბრა	იმის	შესახებ,	რომ	ტურისტული	ლოკაციების	მოწყობამ
შემოსავალი	 უნდა	 მოუტანოს	 მუნიციპალიტეტს	 და	 აღნიშნა,	 რომ	 ჩიბათში	 1700000
ლარი	და	ორაგვეში	2800000	ლარი	იხარჯება.	 პროექტის	ფარგლებში	ეწყობა	გზები,
სანიაღვრე	 არხები,	 საპიკნიკე	 და	 საპარკინგე	 ადგილები,	 5	 კილომეტრიანი



ველობილიკი	 და	 „ზიპლაინი“,	 ორაგვიდან	 გაკეთდება	 ზიპლაინით	 დასაშვები.	 ასევე
დაიწყება	 გაზიფიცირების	 სამუშაოები	 16	 სოფელში	 და	 ამით	 ლანჩხუთის	 რაიონში
დასრულდება	გაზიფიცირება.

აქვე	 აღსანიშნავია	 ახლად	 აშენებული	 „კოლეჯი“,	 რომლის	 საერთო	 ღირებულება
არის	1	მლნ.	ლარი,	მომდევნო	წლის	იანვრის	თვიდან	უკვე	მიიღებს	მოსწავლეებს.

ასევე	სუფსაში	გაიხსნა	იუსტიციის	სახლი,	ღირებულება	1მლნ.	ლარი.

სტიქიის	 ფარგლებში	 ნაპირსამაგრების	 და	 ხიდების	 მოწყობაში	 დაიხარჯა	 1500000
ლარი.

აღსანიშნავია,	რომ	დაიწყო	შუხუთი	-	აკეთის	დამაკავშირებელი	გზის	რეაბილიტაცია,
რომლისთვისაც	 წელს	 დაიხარჯება	 1500000	 ლარი	 და	 საერთო	 ღირებულება
შეადგენს	 ლარს.	 ასევე	 შიდა	 სასოფლო	 გზების	 გარკვეულ	 მონაკვეთებზე	 წელს
დაიხარჯება	1000000	ლარი.

გიორგი	 ხელაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 „სოფლის	 მხარდაჭერის“	 პროგრამით,	 სულ
დაიხარჯა	 748000	 ლარი	 და	 აქედან	 სოფელ	 წყალწმინდაში,	 სადაც	 მოეწყო	 გარე
განათება,	დაიხარჯა	20000	ლარი.

სოფელ	 ღრმაღელეში	 იგეგმება	 ახალი	 ამბულატორიისა	 და	 ბაღის	 მშენებლობა,
აღნიშნა,	 რომ	 სოფელ	 წყალწმინდის	 მოსახლეობის	 სურვილია,	 კვირაში	 ერთ	 დღეს
მაინც	 მოხერხდეს	 ექიმის	 წყალწმინდაზე	 ჩამოსვლა.	 ასევე	 ყურადღება	 გაამახვილა
სოფელ	წყალწმინდაში	ინფრასტრუქტურული	პროექტების	განხორციელების	კუთხით
და	 აღნიშნა,	 რომ	 მოეწყო	 გმირთა	 მემორიალი,	 რომლის	 ღირებულება	 იყო	 8507
ლარი.	 ასევე	 დასრულდა	 სოფელ	 წყალწმინდის	 საჯარო	 სკოლის	 ეზოში
განვითარებული	 მეწყრის	 გამაგრებითი	 სამუშაოები,	 რომლის	 ღირებულება
შეადგენდა	70000	ლარი.

განსაკუთრებით	 აღნიშვნის	 ღირსია	 ღრმაღელე-წყალწმინდის	 დამაკავშირებელი	 5
კმ.გზის	საფარი	რომლის	საერთო	ღირებულება	არის	3	მლ.	ლარი.	ეს	მნიშვნელოვანი
პროექტი	დასრულდება	მომდევნო	წლის	აპრილის	თვეში.

აღსანიშნავია,	 რომ	 მიმდინარე	 წელს	 მოზღვავებული	 იყო	 ტურისტების	 ვიზიტი	 დაბა
ურეკში.	 მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	 სოფელ	 წყალწმინდიდან	 ზღვა	 ახლოსაა,	 სოფელს
არ	 გააჩნია	 უმოკლესი	 გზა,	 რაც	 ტურისტულად	 შემოსავლიანი	 იქნება	 თითოეული
მოსახლისათვის.

აუცილებლობას	 წარმოადგენს	 ავტობანის	 ქვეშ	 გასასვლელი	 გვირაბის	 მოწყობა,
რომელიც	პროექტით	არის	გათვალისწინებული.

გიორგი	ხელაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 აუცილებელია	 საყანე	 ფართობების	 შეღობვა,	 რის
გამოც	 რამდენიმე	 წელია	 საყანე	 ფართობები	 აღარ	 ითესება	 რკინიგზისა	 და
ლიმონარიუმის	 ტერიტორიებზე,	 აუცილებელია,	 როგორმე	 მოგვარდეს	 საყანე
ფართობების	შეღობვის	საკითხი.

დეპუტატმა	 შეხვედრის	 მონაწილეებს	 მოუწოდა,	 რათა	 აქტიურად	 ჩაერთონ
სხვადასხვა	ღონისძიებებში	და	წარმოადგინონ	თავიანთი	ხედვები,	წინადადებები.

შეხვედრის	 მონაწილეებს	 „ონლაინ	 რეჟიმში“	 სიტყვით	 მიმართა	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 ალექსანდრე	 სარიშვილმა.	 მან	 წარმატებები	 უსურვა
შეხვედრის	 მონაწილეებს	 და	 მოკლედ	 მიმოიხილა	 მუნიციპალიტეტის	 სამომავლო
გეგმები.

ამის	 შემდეგ	 გიორგი	 ხელაძემ	 შეხვედრის	 მონაწილეებს	 თხოვნით	 მიმართა,	 რომ
მიეწოდებინათ	 ინფორმაცია,	 როგორც	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 არსებული,
ასევე	პირადი	პრობლემების	შესახებ.



სოფელ	წყალწმინდის	მკვიდრმა,	ირმა	კეშელავამ	(ჭონჭყოს	უბნიდან)	აღნიშნა,	რომ
შიდა	 გზის	 სავალალო	 მდგომარეობის	 გამო,	 მიმდინარე	 წელს	 ტურისტების	 მიღება
ვერ	შეძლო	და	მოითხოვა	ამ	პრობლემის	მოგვარება.

ბესიკ	 კვაჭანტირაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ზღვაზე	 გასასვლელი	 გზის	 მოწესრიგებაში
აუცილებლად	 საჭიროა	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 ხელმძღვანელობისა	 და
გუბერნიის	 ჩართულობა,	 რაზეც	 კახაბერ	თევდორაძემ	 უპასუხა,	 რომ	 პროექტით
გათვალისწინებულია	 გვირაბის	 მოწყობა	 ავტობანზე.	 მანვე	 აღნიშნა,	 რომ
აუცილებელია	საყანე	ფართობების	შეღობვა,	რადგანაც	დაახლოებით	300	ოჯახი	ვერ
ამუშავებს	ფართობს	 იმის	 გამო,	რომ	ფართობი	 არ	 არის	 შეღობილი.	 მანვე	 აღნიშნა,
რომ	სულ	შესაღობია	დაახლოებით	80	ჰა	მიწის	ნაკვეთი,	რაზეც	ია	მოქიამ	უპასუხა,
რომ	 აღნიშნული	 საკითხი	 დაყენებულია	 რეგიონალურ	 საკონსულტაციო	 საბჭოს
სხდომაზე.

ღრმაღელის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 ახალგაზრდების	 პრობლემური
საკითხების	შესახებ	სიტყვით	გამოვიდა	ზურაბ	გოგორიშვილი,	რომელმაც	აღნიშნა,
რომ	 სოფელ	 ქვიშიანში	 არსებული	 შენობა-ნაგებობა	 აუცილებელია	 სოფელს
საკუთრებაში	 გადაეცეს,	 რათა	 მოეწყოს	 ახალგაზრდებისთვის	 საჭირო	 სივრცე.
დეპუტატმა	 კახაბერ	 თევდორაძემ	 იქვე	 აღნიშნა,	 რომ	 საკითხი	 დაყენებულია
მუნიციპალიტეტის	მერიაში.

ნონა	კუტალაძემ	აღნიშნა,	რომ	სანიაღვრე	არხების	არ	ქონის	გამო	წვიმიან	ამინდში
წყლები	გადადის	რკინიგზაზე,	ადგილობრივი	მოსახლეობა	და	ბავშვები	სარგებლობენ
ამ	გზით	რომელიც	ძალზედ	სახიფათოა.

თამარ	 როყვამ	 დასვა	 საკითხი	 იმასთან	 დაკავშირებით,	 რომ	 აუცილებელია
სოფელს	 ჰქონდეს	 მოსაცდელი,	 რაზეც	 გიორგი	 ხელაძემ	 უპასუხა,	 რომ
მუნიციპალიტეტის	მერი	უკვე	აქტიურადაა	ჩართული	ამ	საკითხის	მოგვარებაში.

ნანა	გოგუაძემ	ითხოვა	სიტყვა	და	აღნიშნა,	რომ	წყალწმინდის	მკვეთრ	მოსახვევში
მცხოვრებ	 ბუხუტი	 გოგუაძის	 ეზოსთან	 ყოველი	 წვიმის	 შედეგად	 იტბორება
მიმდებარე	ტერიტორია	სანიაღვრე	არხის	არ	არსებობის	გამო	და	ითხოვა	დახმარება,
კერძოდ	არხის	გაჭრა.

მოსახლეობას	 მიესალმა	 სუფსის	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 ფრაქცია	 „ქართული
ოცნება	 -	 დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია.	 მან	 აღნიშნა,
რომ	 გიორგი	 ხელაძეს	 უდიდესი	 როლი	 მიუძღვის	 მის	 წარმატებაში	 და	 მისი
დამსახურებაა,	 რომ	 დღეს	 ის	 საკრებულოს	 წევრია.	 მან	 ასევე	 დიდი	 მხარდაჭერა
აღუთქვა	მოსახლეობას	პრობლემური	საკითხების	მოგვარებაში.

სიტყვით	 გამოვიდა	 საკრებულოს	 წევრი,	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება	 -
დემოკრატიული	საქართველოს“	თავმჯდომარის	მოადგილე,	ახალგაზრდული	ფრთის
ხელმძღვანელი	 კარლო	 წილოსანი,	 რომელმაც	 აღნიშნა,	 რომ	 გიორგი	 ხელაძის
დიდი	 დამსახურებაა	 მისი	 კარიერული	 წინსვლა.	 მან	 სოფლის	 ახალგაზრდობას
დახმარება	 აღუთქვა	 ქვიშიანზე	 არსებული	 შენობა-ნაგებობის	 გადაცემის	 საკითხის
მოგვარებაში.

შეკრების	მონაწილეებმა	მადლობა	 გადაუხადეს	 საკრებულოს	იურიდიულ	 საკითხთა
და	 ეთიკის	 კომისიის	 თავმჯდომარეს	 თანადგომისა	 და	 ყურადღებისთვის.	 გიორგი
ხელაძემ	 შეკრების	 თითოეულ	 მონაწილეს	 მადლობა	 გადაუხადა	 მობრძანებისა	 და
აქტიურობისათვის.	 მანვე	 აღნიშნა,	 რომ	 მაქსიმალურად	 ჩაერთვება	 ყველა	 იმ
პრობლემის	მოგვარებაში,	რომელიც	აწუხებს	წყალწმინდის	მოსახლეობას.

პატივისცემით,



გიორგი	ხელაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია-საკრებულოს
იურიდიულ	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისიის	თავმჯდომარე


