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პერიოდი 

შეხვედრების 

საერთო 

რაოდენობა 

შეხვედრების 

ადგილი 

ქალაქი 

(უბანი, ქუჩა), 

დაბა (უბანი, 

ქუჩა), 

სოფელი 

ძირითადი იდენტიფიცირებული პრობლემები 

რა რეაგირება მოახდინა 

დეპუტატმა 

იდენტიფიცირებულ 

პრობლემებზე 

 

რა შედეგი მოჰყვა 

დეპუტატის რეაგირებას, 

მოგვარდა თუ არა 

პრობლემა 

 

  
პასუხები წარმოდგენილია დეპუტატის მიერ 

მოწოდებული სახით 
 

 

III კვარტალი 

2021 

- 

ქ. თელავი, 

რუსთაველის 

ქუჩა. 

▪ მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების 

ფასადების რეაბილიტაცია;  

▪ №118 კორპუსის ეზოში ასფალტის საფარის დაგება და 

სანიაღვრე ქსელის მოწყობა; 

▪  რუსთაველის №69-სთან საჭიროა ზებრა 

გადასასვლელი და დამატებით ერთი ავტობუსის 

გაჩერების მოწყობა. 

 

 

 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ და 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან. 

 

მიმდინარეობს 

მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი 

კორპუსების ფასადების 

რეაბილიტაცია; 

 

დაგეგმილია ასფალტის 

საფარის დაგება. 

სანიაღვრისა და ზებრა- 

გადასასვლელის მოწყობა 

და ავტობუსის გაჩერების 

დამატება,  

 

 

ქ. თელავი, 

ალაზნის 

გამზირი 

ქ. თელავში, ალაზანი-კავკასიონის ადმინ. ერთეულში 

მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში სასმელი 

წყლის პრობლემა (არასაკმარისი წყლის დებეტი, 

მოძველებული ინფრასტრუქტურა). 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ და 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან და 

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების 

კომპანიასთან. 

მრავალბინიან 

საცხოვრებელ კორპუსებში 

სრულად ამოიცვალა 

ცენტრალური 

წყალგაყვანილობის 

ხაზები და მოხდა 

გამრიცხველიანება. 

სასმელი წყლის დებეტის 

გაზრდის მიზნით 

ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან 

დაფინანსებულია და 



2 

 

დაწყებულია მასშტაბური 

პროექტის 

განხორციელება, რაც 

ითვალისწინებს ქ. 

თელავიის სასმელი წყლის 

დაზიანებული და 

ამორტიზებული მილების 

ამოცვლას, ახალი ქსელის 

მოწყობას და სამარაგე 

რეზერვუარების 

მშენებლობას. 

 

 

ყვარელი, 

კუდიგორის ქ. 

№2. 

შეხვედრა მოქალაქეებთან და სემეკის 

წარმომადგენლებთან - კომუნალური მომსახურებების 

მიწოდების ხარისხისა და ტარიფების შესახებ. 

ენერგო-ომბუდსმენის 

ჩართვა პროცესში. 

 

მოქალაქეთა მიერ 

წამოჭრილი საკითხები 

მოგვარებულია. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ლაგოდეხი, 

სოფ. აფენი. 

▪ ბაღჩეული კულტურების რეალიზების პრობლემა; 

▪ მარცვლეულის მავნებლებისგან აცვის საკითხები; 

▪ სადაზღვევო კომპანიების მიმართ უკმაყოფილება. 

კონსულტაცია გაეწია 

მოსახლეობას. 

ნაწილობრივ მოგვარდა 

საკითხები. 

 

 
ახმეტა, სოფ. 

მატანი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მევენახეები. 

თანამშრომლობა სოფლის 

მეურნეობისა და გარემოს 

დაცვის სამინისტროსთან, 

კონსულტაცია 

ამომრჩევლებთან 

დაზღვევის 

თანადაფინანსებასთან 

დაკავშირებით. 

დაზიანებული ყურძენი 

სრულად იქნა 

დაბინავებული, გამოიყო 

სუფსიდია ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან ზარალის 

ანაზღაურების მიზნით. 
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ყვარელი, 

სოფელი 

შილდა 

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მევენახეები. 

თანამშრომლობა სოფლის 

მეურნეობისა და გარემოს 

დაცვის სამინისტროსთან, 

კონსულტაცია დაზღვევის 

თანადაფინანსებასთან 

დაკავშირებით. 

დაზიანებული ყურძენი 

სრულად იქნა 

დაბინავებული, გამოიყო 

სუფსიდია ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან ზარალის 

ანაზღაურების მიზნით. 

 

 

თელავი, 

სოფელი 

ყარაჯალა. 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები (გზა, გარე 

განათება, წყალი). 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ და 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან. 

ასფალტის საფარი დაეგო 

ერთ-ერთ ცენტრალურ 

გზაზე, მოეწყო გარე 

განათება. 

 

 

ლაგოდეხი, 

სოფელი 

კაბალი 

ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის მიმდინარე 

საკითხები. 

 

თანამშრომლობა „სოკარ 

ენერჯი ჯორჯია“-სთან, 

ამომრჩეველთა 

ინფორმირება. 

კომპანია „სოკარ ენერჯი 

ჯორჯიამ" ააშენა ახალი 

საბავშვო ბაღი და 

სახელმწიფოს გადასცა 

უსასყიდლოდ. 

 

 

ლაგოდეხი, 

სოფლები: 

ზემო და 

ქვემო 

ნაშოვარი, 

ბაღდათი, 

ბანკისწილი 

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურა; 

▪ სანიაღვრეების და სასმელი წყლის პრობლემები. 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ და 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან. 

მიმდინარეობს 

მასშტაბური პროექტი 

ზემო და ქვემო ნაშოვარსა 

და ბაღდათში საგზაო 

ინფრასტრუქტურის და 

სანიაღვრეების 

მოსაწყობად, ასევე, სოფელ 

ბანკისწილში მოეწყო 

მაგისტრალური 

წყალსადენი და 

მიმდინარეობს ე.წ. 

„სტალინის პლანიდან“ 

ბანკისწილთან 

დამაკავშირებელი გზის 

მშენებლობა. 
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 ქ. ყვარელი 

▪ ადგილობრივი თვითმმართვე-ლობის არჩევნებთან 

დაკავშირებით ამომრჩეველთა შეკითხვები 

პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. 

 

▪ სასმელი წყლის პრობლემა. 

▪ მოსახლეობას მიეცა 

განმატრებები და გაეწია 

კონსულტაცია. 

 

▪ თანამშრომლობა 

ადგილობრივ და 

ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან. 

▪ მიმდინარე პოლიტიკურ 

მოვლენებთან 

დაკავშირებით 

მოსახლეობა იქნა 

ინფორმირებული, 

არჩევნებზე დაფიქსირდა 

ამომრჩეველთა მაღალი 

აქტივობა. 

 

ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 

და მიმდინარეობს ქ. 

ყვარელში 

წყალმომარაგების ახალი 

ქსელის მოწყობა, 

არსებული 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია, ასევე, 

ჭაბურღილებისა და 

მილსადენის მოწყობა. 

 

 
თელავი, სოფ. 

კონდოლი 

▪ სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ მევენახეები. 

 

▪ ინფრასტრუქტურული პრობლემები (გარე განათების 

ქსელი, მოსაწესრიგებელი სკოლის სპორტული 

ინფრასტრუქტურა, დასასრულებელი სკვერის 

მოწყობა, მოსაასფალტებელი შიდა გზები). 

თანამშრომლობა 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან და 

სოფლის მეურნეობისა და 

გარემოს დაცვის 

სამინისტროსთან, 

კონსულტაცია დაზღვევის 

თანადაფინანსებასთან 

დაკავშირებით. 

▪ დაზიანებული ყურძენი 

სრულად იქნა 

დაბინავებული, გამოიყო 

სუფსიდია ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან ზარალის 

ანაზღაურების მიზნით. 

 

▪ მოეწყო გარე განათების 

ქსელი (ნაწილობრივ), 

დასრულდა სკვერის 

მშენებლობა, 

მიმდინარეობს მუშაობა 

სკოლის სპორტული 

ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგების საკითხზე. 

 


