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პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისი
aziis ganviTarebis banki
ფილიპინები, მეტრო მანელა
მანდალუioნგ სიტი 1550, მე-6 გამზირი
ტელეფონი: (632)632-632-4825
(632) 636-2490
ელ-ფოსტა: spf@adb.org
ბატონო პროექტის სპეციალურო ფასილიტატორო,
ჩვვენ,

არასამთავრობო

ორგანიზაცია

თიკანაძის

„გურამ

სახ.

სვანეთის

ახალგაზრდული ცენტრი“ მისამაღთი: საქართველო, მესტიის რაიონი სოფელი
ლატალი

და ამავე სოფლის მაცხოვრებლები: ზვიადი ნიკოლოზიანი, მადონა

კვანჭიანი, ზურიკო თამლიანი, კობა ფარჯიანი, ბესიკ წერედიანი, ლაშა წერედიანი,
ქსენია მარკოვსკაია

და გიგლა ფარჯიანი მოგმართავთ,

neba გვiboZeT mogesalmoT zemo svaneTis erT-erT lamazi sofel
latalidan

saukeTeso

survilebiTa

problemis

gadawyvetisaTvis,

rasac

da

didi

Tqveni

madlobis

grZnobiT

im

wyalobiT

axorcielebs

saxelmwifo zemo svaneTSi.
keTilad dawyebuli saqme ratomRac gadaiqca damatebiT problemad
Cveni soflisaTvis Semdegi sakiTxebis gamo:


saxelmwifo Tavs ikavebs mSenelobisaTvis saWiro, kerZo pirTa

mflobelobaSi mqone miwis farTobebisaTvis kompensaciebis gacemidan;


oficialuri midgoma aRniSnul sakiTxebisadmi CvenTvis ucnobia,

mas mxolod mSeneblebi da saxelisuflebo organoebis warmomadgenlebi
sityvierad xsnian sxvadasxva interpretaciiT;


Cvenis

mxridan

CamovayalibeT

samonitoringo

jgufi

zugdidi-

mestiis saavtomobilo gzis latali-mestiis 10 kilometriani monakveTis
monitoringis gansaxorcieleblad, romelmac ukve daiwyo muSaoba.
Seqmnili mdgomareobidan gamomdinare mogmarTavT TxovniT mogvawodoT
mosaxleobisaTvis saWiro Semdegi informaciebi:


zugdidi-mestiis

ხუთკილომეტრიანი

monakveTis

latali-mestiis

saavtomobilo gzis mSeneblobis qseluri grafiki, romlis mixedviTac unda
mimdinareobdes samSeneblo samuSaoebi;



amave

meqanizmebi

monakveTze
samSeneblo

finansirebis

mosaxleobisagan

miwis

organizaciebisaTvis

sakiTxebze

pasuxismgebeli

da

nakveTebis
maTi

gadacemis

SesyidvisaTvis

organizaciis

sakontaqto

informaciebi;


proeqtis sajaro ganxilvis aqtebis aslebi.

vimedovnebT

Txovna

SesaZlebeli

da

samarTliania

da

mis

pasuxs

miviRebT TqvenTvis Cveuli da Sesabamisi kulturiT, risTvisac winaswar
gixdiT madlobas.
Rrma pativiscemiTa da didi madlierebis grZnobiT
„გურამ თიკანაძის სახ. სვანეთის ახალგაზრდული ცენტრი“
ლატალის თემის წარმომადგენლები

gigla farjiani (+995 99) 44 79 78
e-mail: latalicenter@yahoo.com
Georgia, village Latali

xelmowerebi

დანართი 1
არსებული მდგომარეობის აღწერა
სახელმწიფო თავს იკავებს გზის მშენებლობისათვის საჭირო,
მოსახლეობის
საკუთრებაში მყოფი მიწis nakveTebis კომპენსაციების გადახდაზე. ჩვენ და ჩვენი
აქტივისტები დროულად ჩავერთეთ ვითარების გარკვევაში. პირველადი ინფორმაციის
მისაღებად შევხვდით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, მათი
გადმოცემით ამ მონაკვეთის დამფინანსებელმა: აზიის განვითარების
ბანკმა უარი
თქვა კომპენსაციების გაცემაზე, აქედან გამომდინარე ეს თანხები უნდა გამოეყო
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ხოლო 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი უკვე
გაწერილი იყო და ამან შექმნა პრობლემა.
11 აგვისტო: ინფორმაციის დასაზუსტებლად ქ. თბილისში შევხვდით შემსრულებელი
კომპანიის დირექტორს ირაკლი უსანეთაშვილს, რომელმაც იგივე ინფორმაცია
მოგვაწოდა და დამატებით გვაცნობა, რომ კომპანია მზადაა გამოყოს 50000 ლარი
კომპენსაციებისათვის,
მაგრამ
პირველრიგში
უნდა
ჩატარდეს
აუდიტის
შეფასება/შესწავლა.
24 აგვისტო: მოსახლეობასთან ერთად შევხვდით ადგილზე მიმდინარე სამუშაოების
ხელმძღვანელს: გიორგი ხუციშვილს, რომელმაც შეგვატყობინა, რომ ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის დავალებით სოფელში შეაჩერეს სამუშაოების დაწყება, და თუ
მოსახლეობის მხრიდან კომპენსაციის მოთხოვნა არ შეჩერდა პროექტი გააგრძელონ
ლატალის გამოტოვებით.
30 სექტემბერი: არასამთავრობოებთან და ექსპერტებთან ერთად შევხვდით მესტიის
საკრებულოს წარმომადგენლობას: საკრებულოს თავჯდომარეს გოჩა გვარლიანს.
კომისიის წევრებს: დავით გვიჩიანს, გოჩა ხორგუანს და ლომარ ნიგურიანს.
განვიხილეთ კომპენსაციების საკითხი და მივაწოდეთ არსებული ინფორმაცია.
8 ოქტომბერი: გზიზ მშენებლობა სოფლის მიმართულებით შეჩერდა, შემსრულებელს
საკმარისი დrო ჰქონდა რათა ეს მონაკვეთი შემოდგომამდე დაემთავრებინა
ჩვენ იძულებული გავხდით მიგვემართა პროექტის დამფინანსებელთან, anu TqvenTan
აზიის განვითარების ბანკთან, რათა Tqveni მეშვეობით მივიღოთ სათანადო
ინფორმაცია და გავარკვიოთ არსებული მდგომარეობა da თავიდან ავიცილოთ
მდგომარეობის გარTულება.
პატივისცემით,
„გურამ თიკანაძის სახelobis სვანეთის ახალგაზრდული ცენტრი“–ს გამგეობის წევრი
/გიგლა ფარჯიანი/

