
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 02 

2012 წლის 31 იანვარი 

დ. ლენტეხი 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის და „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 

მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 მუხლი 1 
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხა (დანართი №1-ის მიხედვით).  

 მუხლი 2 
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე               ვ. ქურასბედიანი 

 

დანართი №1 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხა 

ინდექსი საავტომობილო გზის დასახელება საერთო 

სიგრძე  (კმ) 

ა-1 ს.რცხმელური-ს.ზედა რცხმელურის გზა (საბავშვო ბაღიდან წყლის სათავე ნაგებობამდე) 2,5 

ა-2 ს.რცხმელურის შიდა საუბნო გზა შ-15 - დან ა-1 გზამდე ჩიხის ჩათვლით 0.8 

ა-3 ს.რცხმელურის შიდა საუბნო გზა შ-15 -დან მდ. ცხენისწყლამდე ჩიხის ჩათვლით 0,5 

ა-4 ს.რცხმელური-ქვაბნარის გზა,  ა-1 გზიდან ადგილ ჭალოდამდე 4 

ა-5 ს.ნაღომარი  | ჩიხი შ-15 გზიდან 0,5 

ა-6 ს.ნაღომარი  || ჩიხი შ-15 გზიდან 0,3 

ა-7 ს.ყვედრეშის გზა შ-15 დან წმ. ივლიტესა და კვირიკეს ეკლესიამდე 3 

ა-8 ს.ყვედრეშის | ჩიხი შ-15გზიდან 0,5 

ა-9 ს.ყვედრეშის || ჩიხი ა-7 გზიდან  0,7 

ა-10 ს.გვიმრალა-ოთიაშის გზა  შ-15 -დან ოთიას უბნის ბოლომდე 2,5 

ა-11 ს.ლაღარვაშის გზა ა-10  გზამდე 1 

ა-12 ს.ზედა გვიმრალას გზა ა-10 გზამდე 2 

ა-13 ს.ხოფური-ს.ნანარის გზა  შ-15 გზიდან ს. ნანარის ბოლომდე 8 

ა-14 ს.ხოფურის გზა ა-13-დან უბან ნალეგვარის ბოლომდე 1 

ა-15 ს.მაზაში- ჯამათშერის უბანი შ-15 გზიდან წყარომდე 1 

ა-16 შ-15 გზიდან ადგილ ზაინაკარის კოტეჯებამდე 8 

ა-17 ა-16 გზიდან ადგილ ლათქორიას კოტეჯებამდე 4 

ა-18 ს.ყარიში-ტელეკოშკი შ-15 გზიდან სატელევიზიო ანძამდე 8 

ა-19 დ.ლენტეხი-ს.გულიდა-ლაშკეროლდაშის კოტეჯებამდე 10 

ა-20 დ.ლენტეხი-ს.კახურა ადგილ ნანამდე 5 

ა-21 ს.კახურის შიდა საუბნო გზა ნაჩოლუარის უბნიდან ა-20 გზიდან დან ა-19 გზამდე 1,5 

ა-22 ს.ბაბილი-ს.მელურის  გზა, შ-15 გზიდან ა-19 გზამდე 1,5 

ა-23 ს. მელურის შიდა საუბნო გზა ა-19 გზიდან ა-22 გზამდე 1 

ა-24 ს.ნაკიდოშერის გზა, ა-19 გზიდან (გიოშერების უბანი) ა-19 გზამდე ა-28 გზამდე 1 

ა-25 ს.ბაბილი-ს.გულიდის გზა შ-15 გზიდან გულიდის სასოფლო კლუბის შენობამდე 1,5 



ა-26 გულიდის შიდა საუბნო გზა ა-19 გზიდან ადგილ ტვიბენარამდე 1,5 

ა-27 კახურის შიდა საუბნო გზა, ნაჩოლუარის უბნის ჩიხი  0,6 

ა-28 ს.ლასკადურა-ს.მელურის გზა ა-20 გზიდან ა-19 გზამდე 2 

ა-29 ს.კახურა-აკავანარის გზა, ა-20 გზიდან ადგილ აკავანარის კოტეჯებამდე 8 

ა-30 ს.ყარიში-ს.გაღმა ბაბილის გზა, ა-18 გზიდან ადგილ ბანამდე 2,5 

ა-31 ს.ბაბილი-ლაკაის გზა, ს-15 გზიდან ადგილ ლაკაის კოტეჯებამდე 5 

ა-32 მაცხვარლამეზურის გზა შ-15 გზიდან ს. მაცხვარლამეზურის ბოლომდე 2 

ა-33 ლექართის გზა, შ-15 გზიდან ლექართის დასახლების ბოლომდე 1 

ა-34 ს.ძუღარეშის გზა, შ-122 გზიდან ს. ძუღარეშის ბოლომდე 2 

ა-35 ს.ხელედის შიდა საუბნო გზა, შ-122 გზიდან ს. ხელედის კულტურის სახლამდე 1 

ა-36 ს.ხელედის შიდა საუბნო გზა, შ-122 გზიდან სახერხებამდე 1,5 

ა-37 ს.ხელედის შიდა საუბნო გზა, შ-122 გზიდან ა-34 გზამდე 0,8 

ა-38 ს.ხელედის შიდა საუბნო გზა, შ-122 გზიდან წყლის სათავე ნაგებობამდე 1 

ა-39 ს.წანაში-ს.ზედა წანაშის გზა შ-122 გზიდან ს. ზედა წანაშის ეკლესიამდე 3 

ა-40 ს.იფხალდის გზა, შ-122 გზიდან შ-122 გზამდე (სახერხამდე) 3,7 

ა-41 ს.წანაში-ედიაში- ა-38 გზიდან ადგილ ედიაშის კოტეჯებამდე 15 

ა-42 ს.ბავარი-ს.ცხუმალდის გზა, შ-122 გზიდან (ეკლესიიდან) ს. ცხუმალდის ბოლომდე 2 

ა-43 ს.შკედილდაშის გზა, შ-122 გზიდან ს. შკედილდაშის ბოლომდე 1 

ა-44 ს.ხაჩეშის შიდა საუბნო გზა, შ-122 გზიდან (კანტორა) სოფლის ბოლომდე 1 

ა-45 ს.ტვიბლედის შიდა საუბნო გზა, შ-122 გზიდან ს. ტვიბლედის ბოლომდე 1 

ა-46 ს.ლესემა-ს.ფაყის გზა, შ-122 გზიდან  ს. ფაყის ეკლესიამდე 6 

ა-47 ს.ფაყი-სკალდის გზა, ლენტეხის საჭიდო დარბაზიდან მთა სკალდის მთავარანგელოზის 

ეკლესიამდე 

14 

ა-48 ს.ლეხვდარეშის გზა, ა-31 გზიდან (სახერხი) ა-45 გზამდე (მაგთის ანძა) 4 

ა-49 ლესემის შიდა საუბნო გზა ა-45 გზიდან ა-44 გზამდე 1 

ა-50 ს.წანაში-ს.გულიდილის გზა, შ-122 გზიდან (წანაშის ხიდი) ა-44 გზამდე 1,5 

ა-51 ს.ფაყი-ხარაშის გზა, ა-45 გზიდან (მაგთის ანძა), ადგილ ხარაშის გავლით ფაყის წმ. 

მარიამის ტაძრამდე 

3 

ა-52 ს.თეკალი-ს.მამის გზა შ-15 გზიდან (ამბულატორიის შენობა) ს. მამის ეკლესიამდე 5 

ა-53 ს.მამი-ს.ედიყის გზა ა-50 გზიდან ს. ედიყის ბოლომდე 2 

ა-54 ს.მამი-ს.ზაგალოდის გზა, ა-50 გზიდან ს. ზაგალოდის ბოლომდე 3 

ა-55 ს.მამი-ს.ქუნიშის გზა, ა-50 გზიდან ს. ქუნიშის ბოლომდე 1 

ა-56 ს.თეკალი-ს.ტვიბი-მუწდის გზა, შ-15 გზიდან (სკოლა)  8 

ა-57 ს.ტვიბი-ს.მუწდის გზა, ა-54 გზიდან (მდ.მუხრა) ა-54 გზის გადაკვეთამდე (ლეკვასტანის 

უბანი) 

3,5 

ა-58 ს.საყდარის გზა, შ-15 გზიდან ს. საყდრის ცენტრამდე (კულტურის სახლი) 1 

ა-59 ს. დურაშის გზა შ-15 გზიდან (საყდრის ხიდი) ს. დურაშის ბოლომდე (ძველ სახერხებამდე) 4 

ა-60 ს.საყდარი-ს.დურაშის გზა, ს. საყდრის ცენტრიდან ა-57 გზამდე 1,5 

ა-61 ს.საყდარი-ს.შტვილი-ს.ბულეშის გზა, ა-56 გზიდან სოფელ ბულეშის ბოლომდე  1,5 

ა-62 ს.ჭველიერის | ჩიხი შ-15 გზიდან (მინისტადიონი) 0,8 

ა-63 ს.ჭველიერის || ჩიხი შ-15 გზიდან (მაღაზია) 0,8 

ა-64 ს.საყდარი-ს.ესიერის გზა, ა56 გზიდან ს. ესიერის ბოლომდე 1 

ა-65 ს.ჭველფის გზა, შ-15 გზიდან (ჭველფის ხიდი) ს. ჭველფის ბოლომდე  1 

ა-66 ს.ლუჯის გზა, ა-63 გზიდან ადგლ ლაშოშამდე 6 

ა-67 ს.ლეუშერის შიდა საუბნო გზა, შ-15 გზიდან (მაღაზია) შ-15 გზამდე (ძველი ფერმა) 2,7 

ა-68 ს. ფანაგის ჩიხი, შ-15 გზიდან 0,5 

ა-69 ს.სასაში-ს.ლუჯის გზა, შ-15 გზიდან (მურგოულის ხიდი) ა-64 გზამდე 2 

ა-70 ს.სასაში-მუაშის გზა, შ-15 გზიდან (მაღალი ძაბვის სადგური) კურორტ მუაშამდე 3 

ა-71 ს.სასაშის შიდა საუბნო გზა, შ-15 გზიდან (მდ.სგიმრაშურის მარცხენა ნაპირი) მჟავე 

წყლებამდე 

1 

ა-72 ს.სასაშის შიდა საუბნო გზა, შ-15 გზიდან (მდ.სგიმრაშურის მარჯვენა ნაპირი) ეკლესიის 

გავლით შ-15 გზამდე 

1 



ა-73 ს.სასაშის შიდა საუბნო გზა, შ-15 გზიდან (მდ.ტუბრას მარჯვენა ნაპირი) ა-68 გზამდე 1,5 

ა-74 ს.სასაში-ს.მებეცი-ს.ლეკოსანდის გზა, შ-15 გზიდან (ყოფილი ბენზოგასამართი) სოფელ 

ლეკოსანდის ცენტრამდე 

3,3 

ა-75 ს.ჟახუნდერი-ს.ჩუკულის გზა, შ-15 გზიდან სოფელ ჩუკულის ბოლომდე 4 

ა-76 ს.ჟახუნდერი-სლამფალაშის გზა 1 

ა-77 ს.ჟახუნდრის შიდა საუბნო გზა, შ-15 გზიდან სკოლამდე 0,8 

ა-78 ს.ჟახუნდრის შიდა საუბნო გზა, შ-15 გზიდან ა-75 გზამდე 0,3 

ა-79 ს.ჟახუნდრის შიდა საუბნო გზა, ა-75 გზიდან ლეღვანის უბნის ბოლომდე 1 

ა-80 ს.ჟახუნდერი-ს.ნაკიშერის გზა, ა-73 გზიდან სოფელ ნაკიშერის ბოლომდე 1,5 

ა-81 ს.ლეკოსანდი-ს.ჟახუნდერის გზა, ა-73 გზიდან (ეკლესია) ა-72 გზამდე (ს.ლეკოსანდის 

ცენტრი) 

1 

ა-82 ს.ლეკუმბასტის გზა, ა-73 გზიდან სოფელ ლეკუმბასტის ბოლომდე 0,6 

ა-83 ს.ლეკოსანდის გზა, შ-15 გზიდან (ს. ჟახუნდრის დასაწყისი) ა-78 გზამდე 0,5 

ა-84 ს.ხერიას გზა, შ-15 დან (ს. ლემზაგორის ცენტრი) სოფელ ხერიას ბოლომდე 1,5 

ა-85 ს. ხერია-აეროპორტის გზა, ა-82 გზიდან (ხერიას ხიდი) აეროპორტამდე 1 

ა-86 ს.შკედის გზა, შ-15 გზიდან (ს. ჩიხარეშის ცენტრი) წმ. სამების ეკლესიამდე 3 

ა-87 ს.შკედის შიდა საუბნო გზა, ა-84 გზიდან გაბიანების უბნის ბოლომდე ჭელიძეების უბნის 

ჩათვლით 

1,5 

ა-88 ს.შკედის შიდა საუბნო გზა, ა-84 გზიდან მაგთის ანძამდე 0,8 

ა-89 ს.შკედის შიდა საუბნო გზა, ა-84 გზიდან  (აეროპორტის ტერიტორია) ა-84 გზამდე (ხიდი 

მდ. ცხენშურზე) 

1 

 

ა-90 ს.შკედი-ს.მარგვიში-ს.ღობის გზა ა-84 გზიდან სოფელ ღობის ბოლომდე 4 

ა-91 ს.მარგვიში-ს.ნაცულის გზა, შ-15 გზიდან (ნაცულის ხიდი) სოფელ ნაცულის ეკლესიამდე 3 

ა-92 ს.ახალშენის გზა, შ-15 გზიდან (ს. ჩიხარეში) სოფელ ახალშენის ცენტრამდე 1,5 

ა-93 ს.ლაშხარაშის გზა, შ-15 გზიდან (ს. ჩიხარეში) სოფელ ლაშხარაშის ბოლომდე 1 

ა-94 ს.დაბიში-ს.ახალშენის გზა, -15 გზიდან (ს. ჩიხარეშის სასაფლაო) ს. ახალშენის ცენტრამდე 1,2 

ა-95 ს.ლეღვანი-სჩიხარეშის გზა, ა-91 გზიდან ა-77 გზამდე 2,5 

ა-96 ბენიერი-ლაგურკაშის გზა, შ-15 გზიდან სოფელ ლაგურკაშის ბოლომდე 5 

ა-97 ს.მახაში-ს.ლაგურკაშის გზა, შ-15 გზიდან (დარიშხანის საწარმო) ა-93 გზამდე (სოფელ 

ლაგურკაშის ცენტრი) 

1 

ა-98 სა.მამკვიშერის გზა, შ-15 გზიდან (მელეს ცენტრი) სოფელ მამკვიშერის ბოლომდე 1 

ა-100 ს.უწაშის გზა, შ-15 გზიდან (სკოლა) წმ. გიორგის ეკლესიამდე 1,5 

ა-101 ს.მელე-იწას გზა 1 

ა-102 ლაფურის გზა, შ-15 გზიდან (ლაფურის ხიდი) ლაფურის კოტეჯებამდე 15 

ა-103 ს.ცანის შიდა საუბნო გზა, შ-15 გზიდან (მიკროგესი) სოფელ ცანის მთავარანგელოზის 

ეკლესიამდე 

1,5 

ა-104 ს.ზესხოს შიდა საუბო გზა შ-123 გზიდან (ზესხოს | ხიდი) ადგილ ჭოროხამდე (ძველი 

ფერმები) 

1,2 

ა-105 ტურბაზა „ზესხო“-თოთილდაშის გზა, შ-123 (ტურბაზა) მთა თოთილდაშის კოტეჯებამდე 3 

ს ულ  272,9 

 

„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 27 მაისის №287 ბრძანებულებიდან 

გამომდინარე, ნუსხაში გამოყენებულ ინდექსებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) შ-15 გზა – ქუტაისი (წყალტუბოს გადასახვევი) – წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 

ბ) შ-122 გზა – ლენტეხი-ბავრის  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა; 

გ) შ-123 გზა – ცანა-ზესხოს  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა. 


