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ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის,
ია	მოქიას	გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიშის	წარდგენის

ო	ქ	მ	ი

მუნიციპალიტეტის	დასახელება:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი.
სოფელი,	თემი,	დაბა:	სუფსის	ადმინისტრაციული	ერთეული.
შეხვედრის	ჩატარების	თარიღი:	24	ოქტომბერი,	2022	წელი	12.00	საათი.
გაწეული	მუშაობის	შესახებ	ანგარიშის	წარდგენის	პერიოდი:	2021	წლის	03
დეკემბრიდან	2022	წლის	24	ოქტომბრის	ჩათვლით.
შეხვედრას	 ესწრებოდნენ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარე
ბესიკ	 ტაბიძე,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება-
დემოკრატიული	 საქართველოს“	თავმჯდომარის	 მოადგილე	 კარლო	წილოსანი,	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“	თავმჯდომარის	მოადგილე	ნინო	მშვიდობაძე,	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარის
მოადგილე	 ლოლიტა	 ურუშაძე,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 აპარატის
მესამე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 (საზოგადოებასთან
ურთიერთობის	 საკითხებში)	 ლაშა	 სარჯველაძე,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	აპარატის	მეოთხე	რანგის	პირველი	კატეგორიის	უმცროსი	სპეციალისტი	ცირა
ბზეკალავა	და	სუფსის	ადმინისტრაციული	ერთეულის	ამომრჩევლები.
საკრებულოს	წევრი	ია	მოქია	მიესალმა	და	მადლობა	გადაუხადა	დამსწრე	საზოგადოებას
მობრძანებისთვის.	 მან	 განმარტა,	 რომ	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 მიხედვით	 საკრებულოს	 წევრი,	 რომელიც	 არის	 ხალხის
მიერ	 არჩეული,	 ვალდებულია	 ყოველწლიურად	 არაუგვიანეს	 1	 ნოემბრისა	 გაწეული
საქმიანობის	 შესახებ	 ანგარიში	 ჩააბაროს	 ამომრჩეველს.	 რადგან	 ის	 არის	 სუფსის
მაჟორიტარი	 დეპუტატი	 და	 მათი	 ნდობის	 შედეგად	 არის	 საკრებულოს	 წევრი,
მიზანშეწონილად	 ჩათვალა	 შეხვედრა	 გაემართა	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში.	 მან
აღნიშნა,	 რომ	 საკრებულოში	 გახლავთ	 სუფსის	 მაჟორიტარი	 დეპუტატი,	 საკრებულოს
ფრაქცია	 „ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველოს“	 თავმჯდომარე,	 ლანჩხუთის
გენდერული	თანასწორობის	 საბჭოს	 წევრი,	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 და	 ეთიკის
კომისიის	 და	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 წევრი.	 აღნიშნულ	 კომისიებში
და	 გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭოში	 მუშაობით	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 წინაშე
მდგარი	 საკითხების	 გადაწყვეტაში	 აქტიურად	 იღებს	 მონაწილეობას,	 ის	 მაქსიმალურად
იყენებს	 მის	 ცოდნას,	 გამოცდილებას,	 ასევე	 მუდმივად	 ვითარდება,	 რომ	 მუნიციპალიტეტის
წინაშე	არსებული	პრობლემების	აღმოფხვრაში	შეიტანოს	წვლილი.
ანგარიშის	 წარდგენის	 პერიოდში	 ია	 მოქიამ,	 ყურადღება	 გაამახვილა	 იმ	 პროექტებზე,
რომელიც	 განხორციელდა	 მისი	 ჩართულობით	სუფსის	 ადმინისტრაციულ	ერთეულში,	 ასევე
ისაუბრა	 მიმდინარე	 და	 დაგეგმილ	 პროექტებზე.	 ანგარიშის	 ფარგლებში	 ყურადღება
გაამახვილა	 იმ	 აქტივობებზე,	 რომელზეც	 მიიღო	 მონაწილეობა,	 რომ	 უფრო	 მეტად
წარმოჩენილიყო	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტი	 და	 ისაუბრა	 იმ	 სიკეთეებზე,	 თუ	 რაც
განხორციელდა.
მან	 აღნიშნა	 შემდეგი	 ინფრასტრუქტურული	პროექტები,	რომელიც	განხორციელდა
სუფსის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში:



-	 ია	 მოქიას	 მაჟორიტარობამდე	 მოხდა	 პროექტის	 შედგენა	 და	 დაიგეგმა	 ორჯუმალის	 გზის
რეაბილიტაცია	1400მ,	რომელიც	 საბოლოოდ	დასრულდა	2021	 წელს	და	 მისი	ღირებულება
შეადგენდა	დაახლოებით	351928	ლარს.
-	 წლების	 მანძილზე	 პრობლემას	 წარმოადგენდა	 სუფსის	 კულტურის	 სახლის	 სახურავის
მდგომარეობა,	 ქართული	 ოცნების	 ხელისუფლების	 პერიოდში	 განხორციელდა	 სრული
რეაბილიტაცია,	 დარბაზში	 დამონტაჟდა	 თანამედროვე	 ტიპის	 განათება.	 ღირებულებამ
შეადგინა	დაახლოებით	118888	ლარი.
-	მოეწყო	გრიგოლეთში,	ტბა	ლაშთანთან	ნამეტი	წყლის	კოლექტორი.	ამ	ეტაპზე	 400	 გრძივი
მეტრის	მშენებარე	არხმა	გზის	და	 მიმდებარე	 ტერიტორიის	 დატბორვის	 პრობლემა	 მოხსნა,
რომლის	 ღირებულება	 არის	 დაახლოებით	 187777	 ლარი.	 შესრულებული	 სამუშაოების
შემდეგ	 მათ	 მიერ	 გამოიკითხა	 მაცხოვრებლები	 და	 სასტუმრო	 ლაშთანის	 მეპატრონე	 და
გამოირკვა,	რომ	არხი	კარგად	მუშაობს	და	არსებული	პრობლემა	აღმოფხვრილია.
-	 საქართველოს	 ამჟამინდელმა	 ხელისუფლებამ	 გაითვალისწინა	 მრავალი	 წლის	 მანძილზე,
მოსახლეობის	 მოთხოვნა	 და	 განხორციელდა	 იუსტიციის	 სახლის	 მშენებლობა.	 სუფსის
მოსახლეობისთვის	 საჯარო	 და	 კერძო	 სექტორის	 470-მდე	 სერვისია	 ხელმისაწვდომი
სოფლიდან	 გაუსვლელად.	 ასევე,	 შენობაში	 ხელმისაწვდომია	 „მაგთისა“	 და	 „ლიბერთი
ბანკის“	 მომსახურება,	 უკაბელო	 ინტერნეტი,	 კომპიუტერები,	 საკონფერენციო	 სივრცე,
ბიბლიოთეკა,	თემის	ადმინისტრაცია.
-	 საქართველოს	 მთავრობა	 მუდმივად	 ზრუნავს	 თავისი	 მოქალაქეების	 კეთილდღეობაზე,
რისი	 დასტურიც	 გახლავთ	 ქალბატონი	 მანანა	 ჯიჯიეშვილის	 შემთხვევა,	 რომელსაც	 ერთი
წლის	წინ	მეხის	დაცემის	შედეგად	სრულად	დაეწვა	საცხოვრებელი	სახლი.	ხელისუფლებამ
მყისიერი	 რეაგირება	 მოახდინა:	 გამოიყო	 შესაბამისი	 თანხები	 და	 დღეს	 უკვე	 ქალბატონ
მანანას	 აქვს	 შესაძლებლობა	 იცხოვროს	 ახალ	 სახლში,	 რომელიც	 მუნიციპალიტეტის
ჩართულობით	 აშენდა.	 საქართველოს	 მთავრობის	 მხარდაჭერით,	 ახალი	 სახლის
ასაშენებლად,	 სტიქიის	 სალიკვიდაციო	 ღონისძიებების	 ფარგლებში	 დაახლოებით	 93	 078
ლარი	გამოიყო.
-	 მიმდინარე	 წელს,	 სოფლის	 მხარდაჭერის	 პროგრამის	 ფარგლებში,	 მოხდა	 ახალსოფლის
სასაფლაოზე	ასასვლელი	გზის	რეაბილიტაცია,	რომელიც	უამინდობის	დროს	მიუვალი	იყო.
საკრებულოს	წევრმა,	ია	მოქიამ	ისაუბრა	მიმდინარე	პროექტებზე.	კერძოდ:
-	 წლების	 მანძილზე	 სუფსაში	 პრობლემას	 წარმოადგენდა	 საბავშვო	 ბაღის	 სათანადო
სტანდარტების	 არქონა,	 ხოლო	 დღეის	 მდგომარეობით,	 მუნიციპალური	 განვითარების
ფონდის	 დაფინანსებით	 სუფსაში	 100	 ბავშვზე	 გათვლილი	 თანამედროვე	 სტანდარტების
შესაბამისი	საბავშვო	ბაღი	შენდება.
-	 მიმდინარეობს	 წყლის	 სისტემის	 მოწყობის	 სამუშაოები	 (ანწლიანი;	 ხიდმაღალა;	 ჩქუნი),
ღირებულება	დაახლოებით	17800	ლარი.
-	მიმდინარეობს	სუფსა-წყალწმინდის	შემოვლითი	გზის	რეაბილიტაცია,	ხორციელდება	5,5	კმ
გზის	 საფარის	 მოწესრიგება,	 ღირებულება	 დაახლოებით	 3	 მილიონი	 ლარი.	 დასრულების
თარიღი:	2023	წლის	აპრილი.
-	გრიგოლეთის	შემოვლითი	გზის	რეაბილიტაცია.	პროექტის	ფარგლებში	შენდება	4	ზოლიანი
14.4	 კმ-იანი	 ასფალტ-ბეტონის	 გზა,	 22	 სახიდე	 გადასასვლელი,	 4	 სატრანსპორტო	 კვანძი,
წყალგამტარი	 მილები	 და	 მიწისქვეშა	 გასასვლელები.	 გრიგოლეთის	 შემოვლითი	 გზის
პროექტი	ევროპის	საინვესტიციო	ბანკმა	228	მილიონი	ლარით	დააფინანსა.
დაგეგმილი	პროექტები.
საკრებულოს	 წევრმა,	 ია	 მოქიამ	 ისაუბრა	 იმ	 მასშტაბურ	 პროექტებზე,	 რომლის
განხორციელებისთვის	დღეს	ზრუნავს	ადგილობრივი	ხელისუფლება,	კერძოდ:
-ხიდმაღალაზე	250	მ	ბეტონის	არხის	მოწყობა;
-სუფსის	ადმინისტრაციულ	ერთეულებში	შიდა	სასოფლო	გზების	რეაბილიტაცია,	 ამ	 ეტაპზე
დაახლოებით	1	კილომეტრი	გზის	საფარის	მოწესრიგება;
-	 გრიგოლეთში	 სანაპირო	 ზოლზე	 ორი	 ერთეული	 სათვალთვალო	 კოშკურის	 მოწყობის
სამუშაოები	 72726.	 ასევე	 მოეწყობა	 საშხაპეები	 და	 სველი	 წერტილები.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ
პროფესორი	 შალვა	 თავართქილაძე	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 გამოვიდა	 წინადადებით,	 რომ
მოხდეს	 გრიგოლეთის	 სანაპირო	 ზოლის	 სრულად	 გამოკვლევა,	 რომლისთვისაც	 20	 000
ლარია	 საჭირო.	 კვლევის	 შედეგების	 შემდეგ	 იქნება	 შესაძლებელი	 გრიგოლეთს	 მიენიჭოს
საკურორტო	 ზონა,	 აღნიშნული	 კვლევის	 დაფინანსებისთვის	 თანხების	 მოძიებაზე	 მიდის
მუშობა.
-	 საჯარო	 სკოლის	 რეაბილიტაცია,	 მსოფლიო	 ბანკის	 მიერ,	 2023	 წელს	 შესაძლოა	 ახალი
სკოლა	აშენდეს	სუფსის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში.
-	 სამუსიკო	 სკოლის	 მშენებლობა/რეაბილიტაცია,	 არსებული	 შენობის	 გადახურვითი
სამუშაოები	 უნდა	დაწყებულიყო,	თუმცა	 შესწავლის	 შედეგად	დადგინდა,	რომ	 შენობა	 არის
ავარიულ	მდგომარეობაში	და	საჭიროა	მოხდეს	ახლის	აშენება	 ან	 ალტერნატიული	ფართის



გამოყოფა	და	მოწესრიგება.
-გრიგოლეთის	 დამისამართება,	 უკვე	 კოლექტიური	 განცხადება	 მოსახლეობის	 ხელწერებით
წარმოდგენილია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 და	 საკითხი	 ეხება	 გრიგოლეთის
მთავარი	ქუჩის	დამისამართებას.
-	 მელიორაციის	 სამსახურის	 მიერ,	 2023	 წელს	 არხების	 გაწმენდა	 იგეგმება,	 როგორც
მათთვის	 ცნობილია	 საუბარია	 საკმაოდ	 სოლიდური	 თანხების	 გამოყოფაზე,	 რომელიც
სანიაღვრე	არხების	პრობლემას	ნაწილობრივ	მოხსნის.
-საჭიდაო	 მოედნის	 მოწყობა	 იყო	 ახალგაზრდების	 მოთხოვნა,	 ერთობლივი	 მოლაპარაკების
საფუძველზე	გადაწყდა,	რომ	ახალსოფლის	კულტურის	სახლი	შეიძლება	განხილული	იქნას,
რომლის	სახურავის	რეაბილიტაციაც	იგეგმება;
-სოფლის	მხარდაჭერის	პროგრამით	 გათვალისწინებული	 სამუშაოების	 ფარგლებში	 სუფსის
ადმინისტრაციულ	ერთეულში	სანიაღვრე	არხების	მოწყობის	სამუშაოები.
-	 ტაბანათი,	 სადაც	 განსახორციელებელია	 როლანდი	 მითაიშვილის	 სახლთან	 სანიაღვრე
არხის	მოწყობა;
-	უნაგირაზე	კლარა	კუტუბიძის	სახლთან	სანიაღვრე	არხის	გაწმენდა.
საკრებულოს	 წევრმა,	 ია	 მოქიამ	 აღნიშნა,	 რომ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 აქვს	 24
სოციალური	 პროგრამა,	 ის	 ყოველდღიურად	 ეხმარება	 იმ	 მოქალაქეებს	 რომლებიც
მიმართავენ	 პროგრამით	 სარგებლობის	 კუთხით	 და	 უწევს	 მათ	 შესაბამის	 შუამდგომლობას,
მისი	 თქმით	 ამ	 სასარგებლო	 პროგრამების	 ცნობადობა	 მოსახლეობაში	 დაბალია,	 ამიტომ
მომავალში	 გეგმავს,	 2023	 წლის	 სოციალური	 პროგრამების	 ჩამონათვალი	 განათავსოს
ბროშურებში,	 რის	 შედეგადაც	 მოსახლეობა	 გაეცნობა	 და	 უფრო	 მეტად	 ინფორმირებული
გახდებიან	მუნიციპალიტეტის	მიერ	შეთავაზებული	სოციალური	პროგრამების	კუთხით.
მან	 აღნიშნა,	რომ	 ის	 აქტიურად	 ერთვება	 გამწვანების	და	დასუფთავების	 აქციებში,	 სუფსის
მაცხოვრებლებთან	ერთად	ცენტრალურ	მოედანზე	და	კულტურის	სახლის	წინ	ყვავილის	400
-მდე	 ნერგის	 დარგვა	 განახორციელა.	 გარდა	 ამისა,	 რეგულარულად	 ხდება	 დასუფთავების
აქციები,	 სუფთავდება	 სკვერი,	 ცენტრი	 და	 მიმდებარე	 ტერიტორიები.	 მან	 აღნიშნა,	 რომ	 43
ნაძვის	 ნერგი	 დაირგო	 კულტურის	 სახლის	 ეზოს	 გვერდით,	 რომელიც	 სუფსის	 ერთ-ერთმა
ამომრჩეველმა	 გადასცა.	 ის	 იმედოვნებს,	 რომ	 ბევრი	 ადგილობრივი	 ჩაერთვება	 გამწვანება-
დასუფთავების	აქციაში	და	ერთობლივი	ძალებით	შეძლებენ	სუფსის	გალამაზებას.
ია	 მოქიამ	 აღნიშნა,	 რომ	 ტურიზმის	 განვითარება	 ხელისუფლებისთვის	 ერთ-ერთ	 მთავარ
პრიორიტეტს	წარმოადგენს	და	ამ	მიმართულებით	რეგიონში	ბევრი	მნიშვნელოვანი	პროექტი
ხორციელდება.	 მიზანია	 დამსვენებლებს	 შესთავაზონ	 მოწესრიგებული,	 კომფორტული	 და
უსაფრთხო	გარემო.	სწორედ	ამ	მიზნით,	გრიგოლეთის	სანაპირო	ზოლის	დასუფთავება	წინა
წელს	 აქტიურად	დაიწყო	 შპს	 „საქართველოს	 მყარი	 ნარჩენების	 მართვის	 კომპანიის“	 მიერ
და	 მიმდინარე	 წელს	 ყოველგვარ	 მოლოდინს	 გადააჭარბა,	 არის	 სისუფთავე,	 ამის	 გამო
აშკარად	 იგრძნობოდა	 მიმდინარე	 წლის	 ზაფხულში	 ტურისტების	 მომრავლება.	 მისი	 თქმით,
ზრუნავს,	 რომ	 გრიგოლეთი	 ტურისტულად	 კიდევ	 უფრო	 მიმზიდველი	 დასვენების	 ადგილი
გახდეს.	 აქვე	 აღნიშნა,	 რომ	 მიმდინარე	 წელს	 გურიის	 სანაპირო	 ზოლის	 მოწესრიგებისა	 და
დასუფთავების	 მიზნით,	 დამატებით	 გადმოეცა	 ქვიშის	 საცრელი	 3	 სპეციალური	 მანქანა-
დანადგარი	(Beach	Tech)	და	3	ახალი	ტრაქტორი.
აღინიშნა,	რომ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტში	„კლიმატის	ცვლილების	მიტიგაცია	გურიაში	 -
სამოქალაქო	 აქტივიზმი	 სუფთა	 სუფსისთვის“	 ხორციელდება.	 ამასთან	 დაკავშირებით
ლანჩხუთის	მერმა	ალექსანდრე	 სარიშვილმა	 და	 პროექტის	 დირექტორმა	 ზურაბ	 ნასარაიამ
ხელი	 მოაწერეს	 მემორანდუმს.	 პროექტი	 ითვალისწინებს	 კლიმატის	 ცვლილებების
შერბილებას,	სამოქალაქო	აქტივიზმის	გაძლიერებას,	 ასევე	ქალთა	ჩართულობით,	 მდინარე
სუფსის	 აუზის	 ეკოლოგიური	 საფრთხეებისა	 და	 რისკების	 იდენტიფიცირება-შემცირებას.
აღნიშნული	 პროექტი	 საქართველოს	 კლიმატის	 სამოქმედო	 პროგრამა	 (GEO-CAP)
ფარგლებში,	 კავკასიის	 გარემოსდაცვითი	 არასამთავრობო	 ორგანიზაციების	 ქსელი	 (CENN)
მიერ,	ევროკავშირის	მხარდაჭერით	ხორციელდება.
საკრებულოს	წევრმა	ია	მოქიამ	 აღნიშნა,	რომ	 ჩატარდა	თევზის	ფესტივალი,	 რომელმაც
გაამართლა	და	ყოველწლიური	ხასიათი	უნდა	მიეცეს,	რათა	მოხდეს	სუფსის	მდინარის	მეტი
პოპულარიზაცია,	 ადგილობრივი	 ხელოვანი	 ხალხის	 წარმოჩენა,	 ეს	 ტერიტორია	 რომ
ტურიზმისთვის	იყოს	უფრო	მიმზიდველი.	მიმდინარე	წელს	ბელორუსიიდან	იყვნენ	სტუმრები
ჩამოსულები	და	იმედოვნებს,	რომ	მომავალში	მეტი	ჩართულობა	იქნება.
ფესტივალზე	 წარმოდგენილი	 იყო	 ადგილობრივი	 ნაწარმი,	 მოეწყო	 ხელნაკეთი	 ნივთების
გამოფენა-გაყიდვა.	სტუმრებს	შესაძლებლობა	ჰქონდა	მდინარე	სუფსაზე	ნავით	გაესეირნათ,
შეეძლოთ	 დაეგემოვნებინათ	 ადგილობრივი	 თევზის	 ნაირსახეობა.	 ღონისძიება	 დასრულდა
კონცერტით	 და	 ფეიერვერკით.	 გარდა	 ამისა,	 მდინარე	 სუფსაზე	 სპინინგით	 თევზჭერის
ტურნირი	 გაიმართა,	 ჩატარდა	 სპორტული	 თევზჭერის	 მასტერკლასი.	 თევზის	 ფესტივალს
ადგილობრივი	 ხელისუფლების	 წარმომადგენლები,	 ჟურნალისტები	 და	 ბლოგერები



ესწრებოდნენ.
სუფსის	 კულტურის	 სახლში	 გაიმართა	 ანსამბლ	 შავლეგოს	 კონცერტი,	 ის	 იმედს
გამოთქვამს,	 რომ	 კულტურის	 სახლში	 უფრო	 მეტი	 გასართობი	 აქტივობები	 დაიგეგმება	 და
სუფსის	 ახალგაზრდებს	 გაულამაზდებათ	 ყოველდღიურობა.	 ია	 მოქიამ	 ასევე	 დასძინა,	 რომ
კულტურის	 სახლის	 დარბაზში	 ბარხატის	 საფარი	 არის	 დაზიანებული,	 არ	 არის	 დიდ
ფინანსებთან	 დაკავშირებული	 და	 იმედოვნებს	 რომ	 აღნიშნული	 საკითხის	 მოწესრიგება
განხორციელდება	2023	წლისთვის.
სუფსაში	 გაიმართა	 „გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბის“	 საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო	 შეხვედრა,	 რომლის	 მიზანი	 ონკოდაავადების	 ცოდნის	 ამაღლება,
კიბოს	 სკრინინგის	 მნიშვნელობის	 გაცნობა	 და	 სკრინინგის	 სახელმწიფო	 პროგრამების
შესახებ	 ინფორმაციის	 მიწოდება	 იყო.	 შეხვედრას	 უძღვებოდა	 „გამარჯვებულ	 ქალთა
კლუბის“	 დამფუძნებელი,	 ასოცირებული	 პროფესორი	 თინა	 ბერუჩაშვილი.	 საკრებულოს
წევრმა	ია	მოქიამ	ასევე	აღნიშნა,	რომ	მიმდინარეობს	ვარდისფერი	ოქტომბერი	და	მოუწოდა
დამსწრე	 ქალბატონებს,	 იზრუნონ	 მათი	 ჯანმრთელობისთვის,	 ამისთვის	 კი	 დროული
სკრინინგი	სასიცოცხლოდ	მნიშვნელოვანია.
სუფსის	 ახალგაზრდებთან	 შეხვედრებს	 მართავს	 ახალგაზრდა	 მუშაკები,	 კერძოდ
გაიმართა	 კინოს	 ჩვენება,	 მიიღეს	 მონაწილეობა	 ტრენინგებში,	 დაესწრნენ	 ფესტივალებს,
გაეცნენ	 მეცნიერთა	 საქმიანობას	 და	 აგრძელებენ	 თანამშრომლობას.	 ახალგაზრდები
ელოდებიან	 გრანტებს,	 მან	 წარმატებები	 უსურვა	 მათ.	 ის	 მზადაა	 ახალგაზრდებთან	 ერთად
აქტიურად	 ჩაერთოს	 ყველა	 იმ	 საქმიანობაში,	 რომელიც	 სუფსას	 კიდე	 უფრო	 წარმატებულს
გახდის.
მან	ისაუბრა	ფრაქციის	მიერ	ინიცირებულ	პროექტებზე:
·	საკრებულოს	წევრის	ელისო	ჭიჭინაძის	ინიციატივა	PET/KT	კვლევის	თანადაფინანსება.
·	გუნდის	ინიციატივა	პარკირების	სისტემა.
·	ფრაქცია	აქტიურად	ერთვება	2023	წლის	ბიუჯეტის	ფორმირებაში.
ფრაქცია	„ქართული	ოცნება	 -	დემოკრატიული	საქართველოს“	წევრები	აქტიურად	მართავენ
მოსახლეობასთან	შეხვედრებს.	ერთ-ერთ	ფოკუს	ჯგუფთან	შეხვედრაზე,	რომელიც	გაიმართა
შეზღუდული	შესაძლებლობის	მქონე	პირებთან,	გამოიკვეთა	შემდეგი	პრობლემები:
•	მუნიციპალიტეტში	ბავშვთა	ფსიქიატრის	საჭიროება;
•	შშმ	პირთა	პერსონალური	ასისტენტის	სერვისის	მართვის	სტანდარტის	შემუშავება;
•	ქალაქის	ტერიტორიის	და	ინფრასტრუქტურის	ადაპტირება	შშმ	პირთათვის;
•	ქალაქში	შშმ	პირთა	პარკირების	ნიშანის	საჭიროება;
•	ქალაქის	ტერიტორიაზე	დარჩენილი	გზის	სარეაბილიტაციო	სამუშაოების	ჩატარება.
ფრაქცია	„ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	საქართველო“	შეუერთდა	ღონისძიებებს:
•	ეკა	წილოსანის	მიერ	პროექტი	„საქართველოს	სიყვარული	ჩემი	კუთხიდან	იწყება“,	სადაც
ფრაქციამ	შიდა	კენჭისყრის	საფუძველზე	შეარჩია	ფოტო,	რომელიც	სუფსის	მაცხოვრებლის
ლაზარე	მგელაძის	მიერ	გადაღებული	აღმოჩნდა.
•	ნინო	მშვიდობაძის	ინიციატივით	საქველმოქმედო	პოეზიის	საღამო	გაიმართა.
•	 ასოციაცია	 „საბას“	 ორგანიზებით,	 ლანჩხუთის	 კულტურის	 სახლში	 საღამო	 გაიმართა,
რომელშიც	 შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 პირებთან	 ერთად	 ადგილობრივი
შემოქმედებითი	ჯგუფები	მონაწილეობდნენ.
ის	 იმყოფებოდა	 საქართველოს	 ადგილობრივ	 თვითმმართველობათა	 VII	 ეროვნული
ასამბლეის	დელეგატი.
შეხვედრები,	სადაც	მუნიციპალიტეტის	საკეთილდღეოდ	მონაწილეობა	მიიღო.
-	NDI	ორგანიზებული	შეხვედრა	მუნიციპალიტეტის	საბიუჯეტო	პროცესებთან	დაკავშირებით;
-	პროგრამა	„ლიდერი	ქალები	ცვლილებებისთვის“	მონაწილე;
-	 პირისპირ	 კონსულტაციების	 ფორმატი	 „მოქალაქეებთან	 კომუნიკაცია	 და	 ფრაქციის
სამოქმედო	გეგმა	მუნიციპალიტეტის	საბიუჯეტო	პროცესში“
-	 კონსულტაციის	 შეხვედრა	 „საარჩევნო	 და	 პოლიტიკური	 პროცესების	 გაძლიერება
საქართველოში“
-	 ტრენინგი	 „კომუნიკაციის	 კამპანიაში,	 კრიზისული	 ვითარების	 მართვა	 და	 მოლაპარაკების
წარმოებაში	NDI-ს	პარტნიორი	საკრებულოების	ქალი	წევრებისთვის“.
საკრებულოს	 წევრმა	 ია	 მოქიამ	 აღნიშნა,	 რომ	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში
არის	 რამდენიმე	 მწვავე	 პრობლემა,	 რომლის	 მოგვარებაც	 მნიშვნელოვანია.	 მან	 მიმართა
დამსწრე	 საზოგადოებას,	 რომ	 დაესახელებიათ	 ყველა	 ის	 პრობლემა,	 რომლის	 გადაჭრის
აუცილებლობაც	დგას	დღის	წესრიგში.
მოუგვარებელ	პრობლემად	რჩება	ახალსოფელი,	70	ოჯახს	საერთოდ	არ	მიეწოდება	წყალი.
ხოლო	 უნაგირაზე	 მოხდა	 წყლის	 სისტემის	 რეაბილიტაცია,	 თუმცა	 წყალი	 არ	 მიეწოდება
მაცხოვრებლებს.	დაყენებულია	მრიცხველები,	გაყვანილია	წყალი,	საქმე	პროკურატურაშია.
ახალსოფლის	 მაცხოვრებელმა	 ხათუნა	 ხაგურიამ	 აღნიშნა,	 რომ	 წლებია	 არის	 წყლის



პრობლემა,	რაზეც	საკრებულოს	წევრმა	ია	მოქიამ	განმარტა,	რომ	2022	წელს	12	სოფელში
გაერთიანებული	 წყალმომარაგების	 კომპანია	 ახორციელებს	 წყლის	 სისტემის
რეაბილიტაციას.	ადგილობრივი	ხელისუფლება	მოლაპარაკებებს	აწარმოებს,	რათა	მომავალ
წელს	წყალმომარაგების	კომპანიამ	საბოლოოდ	მოაგვაროს	სასმელი	წყლის	პრობლემა.
საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	ბესიკ	ტაბიძემ	აღნიშნა,	რომ	გამოცხადდა	37	მილიონიანი
ტენდერი,	 რომლის	 ფარგლებშიც	 წყალმომარაგების	 კომპანია	 ორაგვეში	 გეგმავს	 დიდი
ავზების	განთავსებას,	საიდანაც	სოფლებს	მიეწოდებათ	წყალი.
ადგილობრივმა	 ირინა	 რამიშვილმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ხიდმაღალაზე	 გასაკეთებელია
კილომეტრიანი	 გზის	 მონაკვეთი,	 მაგრამ	 კეთდება	 250	 მეტრი,	 დარჩენილი	 მონაკვეთი	 კი
ყველა	 უამინდობის	 დროს	 მუდმივად	 დაიტბორება,	 რაზეც	 საკრებულოს	 წევრმა,	 ია
მოქიამ	განმარტა,	რომ	აღნიშნულ	პრობლემაზე	მიმდინარეობს	მუშაობა.
უნაგირის	 უბნის	 მაცხოვრებლები	 დაინტერესდნენ,	 იგეგმება	 თუ	 არა	 შიდა	 გზების
რეაბილიტაცია,	 ასევე	 დაბინძურების	 გამო	 არის	 ტექნიკური	 წყლის	 პრობლემა,	 რაზეც
საკრებულოს	 წევრმა	 ია	 მოქიამ	 განმარტა,	 რომ	 შესაბამის	 სპეციალისტებთან	 ერთად
შეისწავლიდა	აღნიშნულ	პრობლემას,	რაც	შეეხება	შიდა	გზების	რეაბილიტაციას,	უნაგირაზე
მომზადებულია	1	 კილომეტრიანი	 გზის	რეაბილიტაციის	 პროექტი	და	 იმედოვნებს,	რომ	 გზის
საფარის	მოწესრიგების	სამუშაოები	უახლოეს	პერიოდში	დაიწყება.
თინათინ	კანდელაკმა	დააყენა	წყალზე	გამრიცხველიანების	საკითხი.
მოსახლეობამ	უკმაყოფილება	გამოთქვა	მუნიციპალური	ტრანსპორტით	მგზავრობის	ფასების
გაზრდასთან	 დაკავშირებით,	 რადგან	 მგზავრს	 მოკლე	 და	 გრძელ	 მონაკვეთზეც	 ერთნაირად
უწევს	 გადასახადის	 გადახდა,	 რომელიც	 აუცილებლად	 მოსაწესრიგებელია,	 ასევე
დასამატებელია	საღამოს	მარშრუტი.
სუფსის	 მაცხოვრებლების	 სურვილია	 იუსტიციის	 სახლის	 შენობაში	 განთავსდეს
საქართველოს	ბანკის	ბანკომატი.
დაისვა	 რკინიგზის	 სადგურის	 მოწესრიგების	 საკითხი,	 ვინაიდან	 ბევრს	 არ	 აქვს	 იმის
საშუალება,	რომ	დამატებით	თანხა	გადაიხადოს	სხვა	სადგურით	სარგებლობისთვის,	რაზეც
საკრებულოს	წევრმა	ია	მოქიამ	განმარტა,	რომ	მაქსიმალური	ძალისხმევით	არის	ჩართული
არსებული	პრობლემის	მოგვარებაში.
სუფსის	მოსახლეობამ	ასევე	მოითხოვა	მეტი	კონტროლი	გაეწიოს	იმ	კომპანიებს,	რომლებიც
სამუშაოებს	ასრულებს	სუფსის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში.
პატივისცემით,

ია	მოქია

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო"-საკრებულოს	ფრაქცია	,,ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	საქართველოს"	თავმჯდომარე


