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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 

- 

ასპინძა ▪ ინფრასტრუქტურა (შიდა გზების პრობლემა, გარე 

განათება); 

▪ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის პრობლემა; 

▪ სარწყავი წყალი. 

აქტიური კომუნიკაცია 

შესაბამის უწყებებთან. 

მუნიციპალიტეტის 2022 

წლის მთავარ ფინანსურ 

დოკუმენტში ძირითად 

პრიორიტეტებად 

ინფრასტრუქტურა, 

განათლება, ჯანდაცვა და 

სოციალური 

მიმართულებებია 

განსაზღვრული. 

 

 

▪ ახალციხის, ადიგენის და 

ასპინძის 

მუნიციპალიტეტებში 

გასვლითი შეხვედრები 

გაიმართა სარწყავ-

საირიგაციო სისტემების 

მოწყობასთან 

დაკავშირებით; 

▪ ასპინძის რაგბის ბაზაზე 

სპორტის კომიტეტის 

თავმჯდომარესთან 

ერთად იმყოფებოდა და 

ისაუბრეს სამომავლო 

გეგმებზე და 

განსახორციელებელ 

პროექტებზე. 

 

 

 

ადიგენის 

რაიონი 

სოფელი უდე 

 

შიდა საუბნო გზის მოწესრიგება- რეაბილიტაცია. 

 

ადგილზე მოინახულა გზის 

პრობლემური მონაკვეთი 

მერიის თანამშრომლებთან 

ერთად და დაიგეგმა მისი 

რეაბილიტაცია. 

მიმდინარეობს პროექტზე 

მუშაობა. 
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ქ. ახალციხე 

(ბიუროს 

ოფისი) 

▪ დასაქმება; 

▪ მედიკამენტებით უზრუნველ-ყოფა; 

▪ ქალაქში/ სოფლებში ინფრასტურქტურის მოწყობა-

გაუმჯობესება. 

 

 

შუამდგომლობა 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან, 

სამინისტორებთან და 

საგზაო დეპარტამენტებთან. 

საკითხი მოქალაქეების 

სასიკეთოდ გადაწყდა, 

გაეწიათ შესაბამისი 

დახმარება. 

 

 

ქ. ახალციხე 

(ბიუროს 

ოფისი). 

ინფრასტრუქტურული სკითხები სოფ. აწყურში 

(მგზავრებისთვის მოსაცდელის მოწყობა, სასმელი 

წყლის არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია და 

ქსელის განახლება, გარე განათება). 

 

საგზაო დეპარტმანტთან 

კომუნიკაცია/შუამდგომ-

ლობა, სამუშაო შეხვედრა 

შედგა ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან, მოხდა 

პრიორიტეტების და 

სამოქმედო გეგმის დასახვა. 

საგზაო დეპარტამენტმა 

სოფ. აწყურში ორი 

მოსაცდელი მოაწყო. 

მიმდინარეობს არსებული 

წყლის რეზერვუარის 

რეაბილიტაცია, 2 ახალი 

გამწმენდი ნაგებობისა და 

ქსელის სისტემის მოწყობა. 

პროექტი ფინანსდება 

ადგილობრივი 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტიდან. 

 

 

ქ. ახალციხე 

(ბიუროს 

ოფისი). 

ქ. ახალციხეში, მ. თამარაშვილის №6/24-ში მცხოვრები 

სხეულის მძიმე დაზიანების მქონე შშმ პირის ეტლით 

გადაადგილდება. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

ორგანოებთან.  

ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ კორპუსში 

პანდუსი მოაწყო. 

 

 

ქ. ახალციხე 

(სოფ. აწყური, 

აგარა) 

გაზიფიცირების პრობლემა. 

 

25 ივნისის პარლამენტის 

პლენარულ სხდომაზე, 

პრემიერ-მინისტრის მიერ 

წარმოდგენილი ანგარიშის 

შემდეგ, მაჟორიტარმა 

დეპუტატმა გაზიფიცირების 

საკითხი დააყენა. 

2021 წლის 28 სექტემბრის 

#1717 საქართველოს 

მთავრობის 

განკარგულების თანახმად, 

2022 წლიდან დაიწყება 

სოფ. აწყურის და სოფ. 

აგარის გაზიფიცირება. 

(აქვე, მოიაზრება #17 

საარჩევნო ოლქის ოთხივე 

მუნიციპალიტეტის 

სოფლებიც). 
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სოფ. ტაძრისი მოსახლეობის საჭიროებების განხილვა სოფლის 

მეურნეობის მიმართულებით. 

დეპუტატის 

შუამდგომლობა შესაბამის 

ორგანოებთან. 

მოხდა გარკვეული 

საჭიროებების ეტაპობრივი 

გადაჭრა და შესაბამის 

პროგრამებში 

გათვალისწინება. 

 

 

ქ. ბორჯომი, 

მესხეთის ქ. 

#16. 

▪ დევნილების საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება; 

▪ ინფრასტრუქტურა; 

▪ სოციალური საკითხები. 

მაქსიმალური ჩართულობა 

შესაბამის უწყებებთან. 

▪ მიმდინარეა 

დევნილების 

საცხოვრებელი 

ფართების 

უზრუნველყოფის 

მიზნით პროექტის 

განხორციელება; 

▪ იდენტიფიცირებული 

პრობლემები 

გათვალისწინებული 

იქნა სოციალური და 

ინფრასტრუქტურული 

მიმართულებით 

არსებულ პროექტებში. 

 

 

დაბა 

წაღვერის 

ცენტრი 

სოფლის-მეურნეობის მიმართულებით: 

▪ სასმელი წყალი; 

▪ სახნავი ტრაქტორისა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკით უზრუნველყოფის პრობლემა. 

ადგილობრივ 

თვითმართველობასთან და 

შესაბამის სამინისტროსთან 

შუამდგომლობა. 

▪ მიმდინარეა პროექტი 

სასმელი წყლით 

უზრუნველყოფის 

პრობლემის 

მოსაგვარებლად; 

▪ მოხდა მოსახლეობის 

ინფორმირება და ჩართვა 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს - ა(ა)იპ 

სოფლის განვითარების 

სააგენტოს პროექტებში. 

 


