
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, 

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავჯდომარის 

მარიკა კოპალიანის ანგარიში 2020 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ 

 

მოგესალმებით კოლეგებო, ჩემო ამომრჩევლებო! 

წარმოგიდგენთ ჩემს, როგორც საკრებულოს წევრის ანგარიშს, რომელიც შედგენილია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად და იგი მოიცავს პერიოდს 2020 
წლის იანვრიდან დღემდე. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელების 
პროცესში ვეყრდნობოდი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით საკრებულოს 
წევრისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

მოგეხსენებათ, ვარ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების 
მიხედვით ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, პარტია „ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველოს“ პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატი. 

ანგარიშის გაცნობამდე არ შემიძლია მადლობა არ გადავუხადო ჩემს კოლეგებს საკრებულოში, 
რომლებმაც დიდი ნდობა გამომიცხადეს და ამირჩიეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა 
და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავჯდომარედ და ამავე დროს ცაგერის მუნიციპალიტეტში 
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელ პირად.საკრებულოს წევრობა დიდი 
პასუხისმგებლობაა,არამცთუ თანამდებობა.კოლეგებო,ვაცნობიერებ ამ ნდობას და მთელი 
გულით ვცდილობ იმედი არ გაგიცრუოთ, როგორ ვახერხებ ამას ,შეფასება თქვენთვის 
მომინდვია. 

მინდა მოგახსენოთ რა გავაკეთე ამ ერთი წლის მანძილზე, როგორ ვიღვაწე საკრებულოს წევრის 
სტატუსით: 

როგორც საკრებულოს წევრი ვმონაწილეობ მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა კომისიაში, ასევე  მონაწილეობას ვიღებ სატენდერო კომისიაში. ვარ 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ წევრი. ზემოთ აღნიშნულ 
პერიოდში ვმონაწილეობდი საკრებულოსა და ბიუროს სხდომებში, კომისიისა და ფრაქციის 
სხდომებში. მქონდა მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელში ამომრჩეველთან გასვლითი 
35 შეხვედრა, ეს რათქმაუნდა ოფიციალურად,რეალურად კი რათქმაუნდა გაცილებით მეტი. 
ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევს ამომრჩეველთან კომუნიკაცია. 

როგორც დეპუტატი აქტიურად ვიყავი ჩართული საკრებულოს მიერ მისაღებ სამართლებრივი 
აქტების განხილვა-დამტკიცებაში. განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი იყო 
ჩემთვის: 

• ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი. 
• ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური 

დახმარების მიღებისა და გაცემის წესი, სადაც მოვახერხეთ და შევძელით ონკოლოგიური 
დაავადებების მქონე პირთა დახმარების პროგრამის ცვლილება ჩვენი მოქალაქეების 
სასიკეთოდ.გასულ წელთან შედარებით გავზარდეთ იმ ადამიანების სამედიცინო 



დახმარების გაწევის ფინანსური ხარჯი, რომლებსაც ეს ურთულესი დაავადება 
გააჩნიათ.ასევე დახმარება გავუზარდეთ დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის 
ბავშვებს.დავამატეთ ძვირადღირებული კვლევებისა და ოპერაციების დაფინანსების 
პროგრამა. დახმარება გავუზარდეთ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან 
ოჯახებს, თირკმლის უკმარისობით დაავადებულებს,რომლების იმყოფებიან დიალიზით 
მკურნალობის ქვეშ.უშუალოდ ჩემი ინიციატივით მოხდა 1989 წლის 9 აპრილს 
მოწამლულ  ბენეფიციართა დახმარების პროგრამის დამატება.ასევე განვახორციელეთ 
ორსულთა დახმარების პროგრამა,რომლებიც ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველ 
ოჯახებში. 

• 2020 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად ვანხორციელებდი ცაგერის 
მუნიციპალიტეტის ორ უმწეოთა სასადილოში (სოფელი ლაჯანა, ქ.ცაგერი) 
მონიტორინგს, რამაც ბენეფიციართა მიმართ უფრო უკეთესი მომსახურების შედეგი 
დადო. 

• პროექტები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019-21 წლებში საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული 
ინფრასტრუქრურული პროექტების შესახებ. 

• ცაგერის მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად ტარდება კორონავირუსის საწინააღმდეგო 
პრევენციული ღონისძიებები- ბაგა ბაღებისა და საჯარო სკოლებში, საზოგადოებრივ 
ტრანსპორტში-  როგორც საქალაქთაშორისო ასევე მუნიციპალურ ტრანსპორტში 
ჩატარდა   სადენზიფექციო სამუშაობები. სადეზინფექციო სამუშაოებში უშალოდ 
ჩართული იყვნენ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები. სადეზინფექციო აღჭურვილობა 
შეიძინა ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიამ, სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა 
რეკომენდაციის შესაბამისად. შეიქმნა ცაგერის მუნიციპალიტეტში მოხალისეთა 20 
კაციანი  ჯგუფი,რომელშიდაც უშუალოდ ვიყავი ჩართული და ბინაზე მათ კუთვნილ 
საკვებ- პროდუქტებს ვუზიდავდი. 

• აქტიურად ვიყავი ჩართული 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. 
 
ჩემი უფლებამოსილების განხორციელებისას კვლავ რჩება პრობლემები,რომლებიც ეხება 
ცაგერის მუნიციპალიტეტში შემავალ თითქმის ყველა სოფლებში გზების 
რეაბილიტაციას,კანალიზაციის არხების მოწესრიგებას,სასმელი წყლის პრობლემის 
მოგვარებას,სპორტული მოედნებისა და თავშეყრის ადგილების მოწყობას,დასუფთავების 
ეფექტიან მართვას.სოციალური დახმარების მიღებისა და გაცემის წესში ცვლილების 
შეტანას,მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ადამიანების დახმარებას და სოციალურ 
სააგენტოსთან შუამდგომლობას. 
მოქალაქეებთან შეხვედრის დროს წამოჭრილი პრობლემებიდან კომპეტენციის 
ფარგლებში დახმარება გაეწია ყველა მოქალაქეს. ვერ ვიხსენებ შემთხვევას,რომ ჩვენი 
ამომრჩევლის ინტერესი არ ყოფილიყოს გათვალისწინებული და შემოსული განცხადება 
რეაგირების გარეშე დარჩენილიყოს.განსაკუთრებით სენსიტიური თემაა შ.შ.მ.პირთა 
მდგომარეობის საკითხი და მათი ინტეგრაცია. წინა ბიუჯეტის პრობლემა 
საზოგადოებრივი ადაპტირებული საპირფარეშო ქალაქში ,ჯერ კიდევ ჩემს მოთხოვნად 
რჩება. 



მაქვს ჩემი კოლეგების მხარდაჭერის იმედი,რომ ერთად შევძლებთ პრობლემის გადაჭრას 
ისე,რომ დაცული იქნას ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების საკითხი და ასევე დაცულ 
იქნას ცხოველთა დაცვასთან დაკავშირებული რეგულაციები. 
ყველაზე დიდი პრობლემაა და მოსახლეობას აწუხებს სოციალური ქულების მინიჭების 
საკითხი. დღეს გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა, გამარტივდა რეფორმის 
ფარგლებში სოციალური შემწეობის დანიშვნის საკითხი.პრობლემები შეეხებოდა 
ელექტროენერგიის ხარჯის საფასურის დავალიანებას,რომელიც რამდენიმე შეჭირვებულ 
ოჯახს გააჩნდა. ჩვენ ვერ შევძელით მათთვის საკითხის გადაწყვეტა, რადგან ეს 
ყველაფერი საკუთრების რეგისტრაციასთან იყო დაკავშირებული. 
 
ვმონაწილეობდი მუნიციპალიტეტში ორგანიზებულ კულტურულ, 
სპორტულ,სახელოვნებო და საგანმანათლებლო-შემეცნებით 
ღონისძიებებში,ახალგაზრდულ პროექტებსა და პროგრამებში პანდემიამდე.ასევე 
ვმონაწილეობდი ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის, მერის მოადგილეების და მერიის 
სამსახურების მიერ მოწვეულ თათბირებსა და სამუშაო ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ 
შეხვედრებსა და საკონსულტაციო თათბირებში. 
მოგახსენებთ, რომ მეტი გამჭვირვალობისთვის და საჯაროობისთვის უკეთესია თუ კი 
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ექნება ვებ-გვერდი, რათა სიახლეები უფრო 
ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის.კარგი იქნება თუკი ამ ვებ-გვერდს ექნება 
მოქალაქეთა ფორუმი, რომლის საშუალებითაც ამომრჩეველი შეძლებს თავიანთი 
მოსაზრებების დაფიქსირებას და ასევე შ.შ.მ. პირთათვის ,კონკრეტულად 
უსინათლოებისათვის ვებ-გვერდს ექნება ფუნქცია ხმოვანი შეტყობინებით ინფორმაციის 
მიღება. 
 
საანგარიშო პერიოდში ჩართული ვიყავი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 
ორგანიზებულ ტრეინინგ-სემინარებში და სამთავრობო კონფერენციებში. აქტიური 
ურთიერთობები გვაქვს დემოკრატიულ ინსტიტუტთან „აირაისთან“,“ქალთა 
საკონსულტაციო ცენტრთან“,“ფონდ ტასოსთან“, „გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან“. მათ 
მიერ ტრეინინგ-სემინარებმა და კონსულტაციებმა გარკვეული უნარები შემძინა და 
თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნა გამიღრმავა. ასევე მინდა მოგახსენოთ,რომ  „აირაიში“  
წარვადგინე მუნიციპალური(ლენტეხი,ცაგერი) პროექტი ცაგერში დიალიზის ცენტრის 
გახსნა,რომელიც მოიწონეს და დახმარება აღმითქვეს აღნიშნულის განხორციელებაზე.  
ტრეინინგ-სემინარებმა ცოდნის გაფართოების გარდა ძალიან ბევრ კომპეტენტურ 
ადამიანს დამაკავშირა,არამარტო თვითმმართველობის და გენდერული თანასწორობის 
ექსპერტებს ,არამედ კოლეგებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან და ეს გამოცდილების 
გაზიარების საუკეთესო საშუალებაა. 
ვფიქრობ, აუცილებელია კომუნიკაციის გაუმჯობესება ჩვენს მოსახლეობასთან. აგვისტო-
სექტემბერ-ოქტომბერში  გასვლებმა ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნათლად 
გვიჩვენა,რომ პრობლემის გადაწყვეტას ის კი არ უშლის ხელს,რომ ამის ნება არ არსებობს, 
არამედ ის, რომ ხელისუფლებას ,როგორც ადგილზე ,ისე ცენტრში ამის შესახებ ნაკლები 
ინფორმაცია გააჩნია. გარდა იმისა ,რომ მაქვს კანონმდებლობით მონიჭებული 
ვალდებულება მოქალაქეების მიღებისა საკრებულოში, ამ პრობლემის თავიდან 
ასაცილებლად ,ვცდილობ მივიდე თითოეული იმ ადამიანის ოჯახში ,ვისაც რაიმე 



პრობლემა შეიძლება აწუხებდეს. წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ჩემს გვერდით 
შეიკრა ცაგერის მუნიციპალიტეტის თითოეული სოფლიდან თანამოაზრეთა ძალიან 
აქტიური და ძლიერი გუნდი, რომელთანაც დღემდე მჭიდრო თანამშრომლობას 
ვაგრძელებ და მათი უშუალო მხარდაჭერით ყველა უბანში მაქვს დეტალური 
ინფორმაცია ამომრჩევლების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების შესახებ. 
ყველაზე აქტიურად მიწევს დავეხმარო მოქალაქეებს სამედიცინო მომსახურეობის 
მიღებაში,კონკრეტულად ვშუამდგომლობ სოციალურ სააგენტოსთან,ვუწევ 
რეკომენდაციას,ვშუამდგომლობ ზოგჯერ შესაბამის სამინისტროსთანაც. ვცდილობ 
არცერთი მოქალაქე არ დარჩეს შეშის, თბილი ტანსაცმლისა და საკვების გარეშე.  და თუ 
ამას მუნიციპალური პროგრამებით ვერ ვახერხებ ,არის შესაძლებლობა კეთილი და 
ქველმოქმედი ადამიანების დახმარებით შევძლო გარკვეული დახმარების გაწევა. 
 
პრობლემა ბევრია, მაგრამ ვიცი, რომ ყველაფერს მოვაგვარებთ ,რადგან ჩემს გვერდით 
დგას „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ ძლიერი, ხალხზე 
ორიენტირებული გუნდი საკრებულოში. მე მაქვს მათი გულისხმიერების იმედი. 
სწორედ, ამიტომ ამ ხნის მანძილზე გაწეული თანადგომისთვის ,მინდა მადლობა 
გადავუხადო საკრებულოს თავჯდომარეს ბატონ გიორგი გუგავას, თავჯდომარის 
მოადგილეს ბატონ რეზო ხეცურიანს, ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავჯდომარეს 
ბატონ კარლო მუშკუდიანს,უმრავლესობის წევრებს, საკრებულოს აპარატის თითოეულ 
თანამშრომელს ჩემი,როგორც საკრებულოს წევრის საქმიანობაში გაწეული მხარდაჭერისა 
და თანადგომისთვის. დარწმუნებული ვარ ერთობით და თანადგომით ბევრ სასიკეთო 
საქმეს გავაკეთებთ. 
 
 
 


