
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 

2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემადგენლობა არჩეულ იქნა 2017 წლის 

ოქტომბერში. საკრებულო შედგება 16 მაჟორიტარული და 15 პროპორციული წესით 

არჩეული დეპუტატისაგან. 2017 წლის 20 ნოემბერს ხმათა უმრავლესობით ამირჩიეს 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ.  საკრებულოში მოქმედებს 5 

კომისია:  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია; საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისია; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისია; ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისია; ჯანდაცვისა და 

სოციალურ საკითხთა კომისია; ჩამოყალიბებულია 5 ფრაქცია: „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ (16წევრი); „ქართული ოცნება კონსერვატორები“ (4 

წევრი); „ქართული ოცნება - მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ (4 წევრი); 

,,ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის“ (3 წევრი); „ერთობა“ (4 

წევრი); 

  დღემდე საკრებულო თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს კანონმდებლობის 

სრული დაცვით.  2020 წელს, დღემდე საკრებულოში ჩატარდა 11 მორიგი და 8 რიგგარეშე 

სხდომა. მიღებულია 21 დადგენილება და 65 განკარგულება. საკრებულოში შემოსულია 

119 წერილი, გასულია 54 წერილი; საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამოცემულია 91 

ბრძანება. 

 საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეები ჩართული არიან და აქტიურად 

მონაწილეობას იღებენ მერიის სატენდერო, სოციალური, ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების და პროექტების მიღება-ჩაბარებაში, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და 

სხვა კომისიების მუშაობაში. 

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ძირითადი პრობლემები არის უმუშევრობა, სტიქიით 

მიყენებული ზარალი, ყურძნისა და ხილის ჩაბარება, ჯანმრთელობის პრობლემა და სხვა. 

 მე, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე, მიმდინარე წელსაც აქტიურად ვიყავი 

ჩართული მუნიციპალიტეტის პრობლემების მოგვარებაში. პრობლემებს ვეცნობით 



ადგილზე, ვსწავლობთ სიტუაციას და შესაბამის წინადადებას  წარვუდგენთ 

მუნიციპალიტეტის მერიას და საქართველოს მთავრობას. საკრებულო და მერია 

აქტიურად თანამშრომლობს მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების 

მოსაგვარებლად. მიმდინარე წელს საკრებულო მერიასთან ერთად აქტიურად იყო 

ჩართული საშემოდგომო სამუშაოებში. მოსახლეობისაგან მაქსიმალურად იქნა 

ჩაბარებული როგორც თეთრი, ასევე შავი ჯიშის ყურძნის მოსავალი. საერთო ჯამში 

ჩაბარდა 1100 ტონამდე ცოლიკოურის ჯიშის ყურძენი, 270 ტონამდე ოჯალეში, 10 

ტონამდე ალექსანდროული.  

 როგორც გასულ წლებში, 2020 წლის განმავლობაშიც საკრებულოს წევრები 

ინტენსიურად ხვდებოდა მოსახლეობას, მათი პრობლემების განხილვისა და მოგვარების 

მიზნით. სხვადასხვა ფონდებისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის საშუალებით ბევრ 

სოფელში მოგვარდა სხვადასხვა სახის პრობლემა, თუმცა ჯერ კიდევ არის 

მუნიციპალიტეტში სოფლები, სადაც სერიოზული პრობლემებია საგზაო 

ინფრასტრუქტურაში, ასევე პრობლემებია მოსახლეობის წყლით მომარაგების კუთხით.    

  სხვადასხვა მცირე პროექტებთან ერთად 2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში 

განხორციელდა დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები.  მათ შორის აღსანიშნავია 

სოფელ გვესოსთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, რომელიც 

ქვედა ცაგერის მხრიდან დასრულებულია და გაკეთდა ასფალტით, ხოლო ქ. ცაგერის 

მხრიდა კეთდება ბეტონის გზა. ამ პროექტებზე იხარჯება 2 მლნ ლარზე მეტი. მდინარე 

ჯონოულის ხეობაში, სოფელ ჩქუმისა და ქულბაქის მიმართულებით დაიწყო 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და კეთდება მაღალი ხარისხის ბეტონის გზის 

საფარი; სოფ.ჭალისთავის, წიფერჩის, ბარდნალის, ლარჩვალის და ქვედა ცაგერის 

ნაწილის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები, რომლის ღირებულება 

არის 1600000 ლარი; სოფელ ორბელში მიმდინარეობს „ჩეროს“ უბანში და „სვანიძეების“ 

უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულებაა 600 000 ლარი; 

სოფელ სპათაგორში სოფლის ცენტრის, სკოლისა და ლეშკედის მიმართულებით 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 400 000 ლარის ღირებულებით; სოფელ ჩხუტელში 

ასფალტირებული ცენტრალური გზიდან საჯარო სკოლის მიმართულებით 



საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულება 300 000 ლარია; 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების 

კეთილმოწყობა, მათ შორის ,,მწვანე თეატრიდან“ მურის ციხემდე მისასვლელი 

ბილიკებისა და კიბეების მოწყობა, რომელზეც იხარჯება 400 000 ლარზე მეტი და სოფელ 

ქვედა საირმეში ბუნებრივ სვეტებთან მისასვლელი ბილიკების მოწყობა, რომლის 

ღირებულება 328 000 ლარია. ამ პროექტების გარდა 2020 წლის განმავლობაში მოხდა 

ქვედა ცაგერის რამდენიმე უბანში ქუჩებისა და ქალაქ ცაგერის დარჩენილი ჩიხების, 

მოედნებისა და ეზოების ასფალტირება, რომელიც საერთო ჯამში მილიონ ლარძე მეტი 

ღირებულებისაა.  

  მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა, მუნიციპალიტეტში სოფლის 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოები, რომლებიც სოფლების მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გადაწყდა და 

მათი პრიორიტეტების მიხედვით შეირჩა. 

  2020 წლის საქმიანობის შეჯამებისას გვერდს ვერ ავუვლით პანდემიას, რომელიც არა 

მარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტის და ქვეყნის, არამედ მსოფლიოს გამოწვევაა. ამ კუთხით 

საამაყოა, რომ ქვეყანაში გამორჩეულია ჩვენი რეგიონი და მუნიციპალიტეტი ვირუსის 

გავრცელების ძალიან მცირე მასშტაბებით. ეს არის ჩვენი ერთობლივი და 

კოორდინირებული მუშაობისა მერიასთან და სამხარეო ხელისუფლებასთან ერთად. 

ცაგერის მუნიციპალიტეტში პირველივე შემთხვევების დროს მყისიერად მოხდა 

რეაგირება, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და ადგილობრივი ექიმების და 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკებთან ერთად დღემდე ეფექტურად მიდის 

პანდემიასთან ბრძოლა. 

  აღსანიშნავია ისიც, რომ 2020 წელი საპარლამენტო არჩევნების წელია და თამამად 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მხრივაც ჩვენს მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მშვიდი და 

ჯანსაღი მდგომარეობაა. წინასაარჩევნო პერიოდი მიდის პრობლემების გარეშე, 

ყოველნაირად გათვალისწინებულია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და ასევე 

მშვიდად ველოდებით არჩევნების დღესაც. 



  საკრებულოს საქმიანობის გამართულად მუშაობას უზრუნველყოფს საკრებულოს 

აპარატი, სადაც მუშაობა მიმდინარეობს კანონმდებლობის დაცვით. აპარატის მიერ 

ხდება საკრებულოს სხდომების მომზადება, ასევე სამართლებრივი აქტების 

გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში, მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე და 

ადგილობრივ საინფორმაციო ბიულეტენში. 

 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და საკრებულოს თავმჯდომარე 2020 წელსაც 

აქტიურად იყო ჩართული მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საგანმანათლებლო, 

კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, შეძლებისდაგვარად ახალისებდა 

ახალგაზრდულ ღონისძიებებს, მხარს უჭერდა და ორგანიზაციულ დახმარებას უწევდა 

მუნიციპალიტში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. 


