
წერილის	ნომერი:31-31222994		
თარიღი:	26/10/2022

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის	და	შუხუთის,

ნიგოითის,	ჭყონაგორას,	ჩოლობარგის,	ქვიანის	და	ჯაპანის	ადმინისტრაციული

ერთეულების	მაჟორიტარი	დეპუტატის	ზაზა	წულაძის	მიერ

2021	წლის	3	დეკემბრიდან	დღეის	მდგომარეობით	გაწეული

საქმიანობისა	და	მოსახლეობასთან	შეხვედრის	ოქმი.

მუნიციპალიტეტის	დასახელება:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი

სოფელი,	თემი,	დაბა:	ნიგოითის	ადმინისტრაციული	ერთეული

შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	25.	10.	2022	წელი	12:00	საათი

შეხვედრას	ესწრებოდნენ:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	ეკონომიკის,
ქონების	მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე	და
შუხუთის,	 ნიგოითის,	 ჭყონაგორას,	 ჩოლობარგის,	 ქვიანის,	 ჯაპანის
ადმინისტრაციული	ერთეულების	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 ზაზა	 წულაძე.	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და
ინფრასტრუქტურის	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 გიორგი	 იმნაიშვილი,	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 ,,ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“	 თავმჯდომარე	 ია	 მოქია,	 მერის	 წარმომადგენელი	 ნიგოითის
ადმინისტრაციულ	ერთეულში	გიგა	დოლიძე,	საკრებულოს	 აპარატის	 მესამე	 რანგის
პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის
საკითხებში	 ლაშა	 სარჯველაძე,	 საკრებულოს	 აპარატის	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი
კატეგორიის	 უმცროსი	 სპეციალისტი	 თამარ	 ფირცხალაიშვილი	 და	 ნიგოითის
ადგილობრივი	 მოსახლეობა.	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 ზაზა	 წულაძე	 მიესალმა
დამსწრე	საზოგადოებას	და	მადლობა	გადაუხადა	ადგილობრივ	 მოსახლეობას,	 რომ
გამონახეს	 დრო	 მასთან	 შესახვედრად.	 ამის	 შემდეგ	 დეპუტატმა	 აღნიშნა,	 რომ
მიმდინარეობს	საკრებულოს	რეგლამენტით	გათვალისწინებული	მუშაობის	ერთ-ერთი
საპასუხისმგებლო	 ეტაპი,	 რომელიც	 ითვალისწინებს	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ
წლის	განმავლობაში	გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიშის	ჩაბარებას.

დეპუტატმა	 აღნიშნა,	 რომ	 2021	 წლის	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
არჩევნებში,	 პარტია	 ,,ქართული-ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 მიერ
წარდგენილი	 იყო	 მაჟორიტარ	 კანდიდატად	 შუხუთის,	 ნიგოითის,	 ჭყონაგორის,
ჩოლობარგის,	 ქვიანის	 და	 ჯაპანის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში,	 რომელშიც



გაიმარჯვა	 და	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრი	 გახდა,	 რომლის
მიზანს	თითოეული	მოქალაქის	კეთილდღეობა	წარმოადგენს.

ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსით	 და	 საკრებულოს	 რეგლამენტით
განსაზღვრული	 მოთხოვნების	 შესაბამისად	 საანგარიშო	 პერიოდში	 მის	 მიერ
მოწვეული	 და	 ჩატარებული	 იქნა	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
ეკონომიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხთა	 კომისიის	 9
სხდომა.	 სხდომებზე	 მოხდა,	 როგოც	 სამუშაო	 გეგმით	 გათვალისწინებული,	 ასევე
მიმდინარე	 საკითხების	 განხილვა.	 კომისიამ,	 როგორც	 მერიის	 სამსახურებიდან,
ასევე	 საკრებულოს	 სხვა	 კომისიებიდან	 ინიცირებული	 პროექტები	 განიხილა,
შეისწავლა	და	მიიღო	შესაბამისი	გადაწყვეტილებები.

საკრებულოს,	 ბიუროსა	 და	 ფრაქციის	 სხდომებზე	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის	 ზაზა
წულაძის	 მიერ	 დაყენებული	 იქნა	 პრობლემური	 საკითხები	 შუხუთის,	 ნიგოითის,
ჭყონაგორის,	ჩოლობარგის,	ქვიანის,	ჯაპანის	ადმინისტრაციულ	ერთეულებში.

მან	 აღნიშნა,	 რომ	 2022	 წელს	 ,,სოფლის	 მხარდაჭერის	 პროგრამის“	 ფარგლებში
შუხუთის	 თემში	 32	 000	 ათასი	 ლარი,	 ხოლო	 ნიგოითში	 86	 000	 ათასი	 ლარია
გამოყოფილი.	 მისი	 თქმით,	 აღნიშნული	 თანხით	 გარკვეული	 საკითხების	 მოგვარება
არის	 შესაძლებელი,	 ამიტომ	 მისასალმებელია	 პრიორიტეტების	 შერჩევაში
მოქალაქეთა	აქტივობა.	მან	აღნიშნა,	იმ	პროექტების	შესახებ,	რომელიც	 2022	 წლის
,,სოფლის	 მხარდაჭერის	 პროგრამის“	 ფარგლებში	 შუხუთსა	 და	 ნიგოითის	 თემში
ხორციელდება.	კერძოდ;

შუხუთის	ადმინისტრაციული	ერთეული:

-ზემო	შუხუთი-კალადბურთის	სტადიონის	მოწყობა;

-ქვემო	შუხუთი-ეკლესიასთან	მიმდებარე	სკვერის	მოწყობა;

ნიგოითის	ადმინისტრაციული	ერთეული:

-ნიგოითი-გარე	 განათების	 მოწყობა	 როლანდი	 გოგუაძის	 და	 ვალოდია	 გოგუაძის
უბნებში.

სასაფლაოსკენ	 მიმავალ	 გზაზე	 რკინა/ბეტონის	 დასხმის	 გაგრძელება,	 ცხაურის
ჩადება,	ალდა	ლომაძის	უბანი.

გიორგი	ჩხაიძის	უბანში	არსებული	სანიაღვრე	არხის	ამოწმენდა.

ჩოლობარგი-სკვერის	მოწყობა	ნაძვნარის	უბანში.

ჭყონაგორა-ჯიხეთის	გადასახვევთან	არსებული	სკვერის	რეაბილიტაცია.

ჯაპანა-გარე	 განათების	 მოწყობა	 ჯემალ	 ჯიბლაძის	 და	 რობერტ	 მეფარიშვილის
უბნებში.

წმ.	გიორგი	ქუჩაზე	გზის	რეაბილიტაცია.

ქვიანი-ფიჩორის	უბნის	სასაფლაოს	გზაზე	რკინა/ბეტონის	გზის	გაგრძელება

მიხეილ	 მანთიძის	 უბანში	 რკინა/ბეტონის	 სანიაღვრე	 არხის	 მოწყობა,	 ცხაურის
მოწყობა,	გზის	მოწესრიგება.

ჯიხეთის	 მონასტერი-ჯიხეთის	 დედათა	 მონასტრის	 ტერიტორიაზე	 სარეკრაციო
სივრცის	რეაბილიტაცია.

დეპუტატმა	 აღნიშნა,	 რომ	 სოციალური	 მოთხოვნების	 დაკმაყოფილება
შეძლებისდაგვარად	მოხდა	მუნიციპალიტეტის	 სოციალური	 პროგრამის	 ფარგლებში.



ადმინისტრაციული	 ერთეულებიდან	 მუნიციპალიტეტში	 არსებული	 სოციალური
პროგრამით	სარგებლობენ:

ე.წ.	დიალიზის	პროგრამით	ნიგოითში	1,	ხოლო	შუხუთში-1	ბენეფიციარი.

მძიმე	 საცხოვრებელი	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებით	 თავშესაფრის
უზრუნველყოფის	პროგრამით	ნიგოითში	1	ოჯახია,	შუხუთში	4.

მედიკამენტების	 შეძენაზე	 დახმარების	 პროგრამით	 ნიგოითში	 3-ბენეფიციარია;
შუხუთში	-	10.

აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვების	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსებით
ნიგოითში	ისარგებლა	1-მა	ბენეფიციარმა;	შუხუთში-1.

,,0-დან	 18	 წლამდე	 დედ-მამით	 ობოლ	 ბავშვებს	 და	 შშმ	 ბავშვებს,	 რომელიც	 არის
ობოლი	 ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)	 დახმარების	 პროგრამით“	 ნიგოითში
ისარგებლა	2	ოჯახმა.

ომის	მონაწილე	ვეტერანების	და	მათი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამით	 -	 ნიგოითი
5,	ხოლო	შუხუთი	1	ბენეფიცირია;

ერთჯერადი	სოციალური	დახმარების	პროგრამით	ნიგოითში	2,	ხოლო	შუხუთში	7-მა
ბენეფიციარმა	ისარგებლა;

მძიმე	საცხოვრებელი	პირობებში,	უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური	 მოვლენების
შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახებისთვის	 ერთჯერადი	 დახმარების	 პროგრამით
ნიგოითში	3,	ხოლო	შუხუთი	2	ბენეფიციარია.

,,სახელმწიფო	 ზრუნვის	 სისტემიდან	 გასული	 ახალგაზრდების	 ერთჯერადი
ფინანსური	დახმარების	პროგრამით“	ნიგოითში	ისარგებლა	1-მა	ბენეფიციარმა.

,,იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა	დახმარების	პროგრამით“	ნიგოითში	ისარგებლა
3	ბენეფიციარმა.

,,შშმ	პირის	სტატუსის	მქონე	ბენეფიციართა	სარეაბილიტაციო	კურსის	დაფინანსების
პროგრამით“	ნიგოითში	5-მა	ოჯახმა	ისარგებლა.

,,ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარებისა	 ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/
აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები
პირების	ტრანსპორტირების	დაფინანსების	პროგრამით	ნიგოითში	2	ბენეფიციარია.

უპატრონო	მიცვალებულთა	სარიტუალო	მომსახურების	პროგრამით	შუხუთის	თემში
2	ადამიანზე	მოხდა	დახმარება.

მზრუნველობამოკლებულთა	უფასო	კვებით	უზრუნველყოფის	 პროგრამით	 ნიგოითში
4,	ხოლო	შუხუთში	2	ბენეფიციარია.

15.სამკურნალო	და	საოპერაციო	ხარჯებით	დახმარების	პროგრამით	 -	ნიგოითში	33,
ხოლო	შუხუთში	-	27-მა	ადამიანმა	ისარგებლა;

დეპუტატმა	 ზაზა	 წულაძემ,	 მის	 მიერ	 გაწეული	 მუშაობის	 ანგარიშის	 წარდგენის
შემდეგ,	 მიმართა	 ადგილობრივ	 მოსახლეობას,	 რომ	 მიეწოდებინათ	 ინფორმაცია,
როგორც	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 არსებული,	 ასევე	 პირადი	 პრობლემის
შესახებ.

შეხვედრაზე	მოსახლეობის	მხრიდან	დაისვა	პრობლემური	საკითხები:

ნიგოითი.



-ელგუჯა	 კალანდარიშვილის	 უბანში	 აუცილებელია	 სანიაღვრე	 არხის	 მოწყობა	 და
შიდა	გზების	მოწესრიგება.

-ნანა	 ფირცხალაიშვილის	 უბანში	 გასაკეთებელია	 სანიაღვრე	 არხი	 და
მოსაწერიგებელია	შიდა	გზა.

-მოსაწესრიგებელია	სასმელის	წყლის	საკითხი.

ჩოლობარგი.

-მოსაწესრიგებელია	სკოლასთან	მისასვლელი	გზა.

-ვახტანგ	 თავდიშვილის	 უბანში	 საჭიროა	 სანიაღვრე	 არხის	 და	 შიდა	 გზის
მოწესრიგება.

-	მოსაწესრიგებელია	ჩოლობარგის	რკინიგზის	სადგური.

-ვანო	თაბაგარის	უბანში	აუცილებელია	სანიაღვრე	არხის	მოწყობა.

-მოსაწესრიგებელია	სასმელი	წყლის	საკითხი.

ჭყონაგორა.

-შაკო	ორმოცაძის	უბანში	გასაკეთებელია	300მეტრი	ბეტონის	გზა.

-სანიაღვრე	არხის	მოწყობა	არის	საჭირო	ვასილ	და	გელა	ორმოცაძეების	უბანში.

-დათო	 მახარაძის	 უბანში	 აუცილებელ	 სჭიროებას	 წარმოადგენს	 სანიაღვრე	 არხის
მოწყობა.

-მოსაწესრიგებელია	სასაფლაოსთან	მისასვლელი	გზა	ჭყონაგორაში.

-მოსაწესრიგებელია	სასმელი	წყლის	საკითხი.

ქვიანი

-მიხეილ	მანთიძის	უბანში	მოსაწყობია	სანიაღვრე	არხი.

-ირინა	 ნარსიას	 და	 ვახტანგ	 ფირცხალაიშვილის	 უბანში	 აუცილებელია	 სანიაღვრე
არხის	მოწყობა.

-აუცილებელია	რუსლან	წულაძის	უბნის	გზის	მოასფალტება.

-	მოსაწესრიგებელია	ქვიანის	რკინიგზის	სადგური.

ჯაპანა

-ლევან	 ჯიბლაძის	 უბანში	 აუცილებელია	 სანიაღვრე	 არხის	 მოწყობა,	 ასევე
გასაკეთებელია	1,5კმ	გზა	.

-მოსაწესრიგებელია	სასმელი	წყლის	საკითხი.

მოქალაქე	 რუსუდან	 ჭანტურიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 არ	 გააჩნია	 სახსრები	 ზამთრის
სამყოფი	შეშის	შესაძენად	და	ამ	კუთხით	ითხოვა	დახმარება.

ნინო	 გორგილაძემ	 აღნიშნა,	 რომ	 ავარიულ	 მდგომარეობაშია	 მისი	 საცხოვრებელი
სახლი	და	ესაჭიროება	სრული	რეაბილიტაცია.

დეპუტატის	 თქმით,	 როგორც	 მაჟორიტარი	 ძალ-ღონეს	 არ	 დაიშურებს,	 რათა	 მისი
სადეპუტატო	უფლებამოსილების	პერიოდში	შეძლებისდაგვარად	გადაწდეს	ყველა	ის



ინფრასტრუქტურული	 და	 სოციალური	 პრობლემა,	 რომელიც	 აწუხებს
მუნიციპალიტეტის	მოსახლეობას,	 აქტიურ	მუშაობას	გააგრძელებს,	 რათა	 მომდევნო
წელი	უფრო	წარმატებული	და	ნაყოფიერი	იყოს	ადგილობრივი	მოსახლეობისათვის.

ზაზა	წულაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	ეკონომიკის,	ქონების	მართვისა	და	ბუნებრივი
რესურსების	საკითხთა	კომისია-საკრებულოს	ეკონომიკის,	ქონების	მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების	საკითხთა
კომისიის	თავმჯდომარე


