
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə həyata keçirilən müstəqil 
daxili və xarici siyasət nəticəsində 
son 11 ildə dövlətimiz uğurlu inki-
şaf yolu keçmiş, bütün sahələrdə 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Ölkə-
mizdə həm iqtisadi, həm də icti-
mai-siyasi sabitlik qorunmuşdur. 
Yola saldığımız 2014-cü ildə də 
ölkəmizin qarşısında duran bü-
tün vəzifələr uğurla icra edilmiş-
dir. Azərbaycan öz sürətli inkişaf 
tempini saxlaya bilmiş, iqtisadi və 
sosial proqramlar yerinə yetiril-
miş, böyük layihələr icra edilmiş-
dir. Keçən il dünyada və bölgədə 
müxtəlif proseslərin baş vermə-
sinə, gərginliyin artmasına baxma-
yaraq Azərbaycan xalqı təhlükə-
sizlik şəraitində yaşamışdır. Məhz 
bu uğurlu siyasi kursun nəticəsidir 
ki, Azərbaycan dünyada etibarlı 
tərəfdaş kimi tanınır və ölkəmizin 
beynəlxalq nüfuzu getdikcə artır.

Nazirlər Kabinetinin 2014-cü 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının ye-
kunlarına və qarşıda duran və-
zifələrə həsr olunan iclasında 
çıxış edən Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev  
giriş nitqində demişdir: “Bir neçə 
il bundan əvvəl dünyanı bürümüş 
iqtisadi və maliyyə böhranı, eyni 
zamanda, bölgədə baş verən xo-
şagəlməz hadisələr, toqquşmalar 
Azərbaycanın uğurlu inkişafına 
təsir etməmişdir. Bunun başlıca 
səbəbi Azərbaycanda ictimai-siya-
si vəziyyətin sabit olmasıdır, xalqla 
iqtidar arasındakı birlikdir və bizim 
bütün proqramlarımızın uğurla ic-
rasıdır”.

2014-cü ildə Azərbaycanda 
ümumi daxili məhsul 3 faiz, qey-
ri-neft sektoru  7 faiz artmış, infl-
yasiyanın səviyyəsi 1,4 faiz olmuş,  
əhalinin pul gəlirləri  isə 4,8 faizə 
yüksəlmişdir ki, bu da  inflyasiyanı 
3 dəfədən çox üstələmişdir.

Ötən ildə ölkə iqtisadiyyatına 
27 milyard dollar, o cümlədən 11 
milyard dollar xarici sərmayə he-
sabına investisiya qoyulmuşdur. 

Aparılan uğurlu siyasətin nə-
ticəsidir ki, Davos Dünya İqtisa-
di Forumunun hesablamalarına 
görə, 2014-cü ildə Azərbaycan 
iqtisadiyyatı dünyada rəqabət qa-
biliyyətliliyinə görə 38-ci yerə layiq 
görülmüş, ölkəmiz dünyanın ən 
rəqabətli 40 iqtisadiyyatı arasında 
yer tutmuşdur.

Ötən illər ərzində müasir inf-
rastruktur təminatının yaradılması, 
çoxsaylı layihələrin icrası, biznes 
və investisiya mühitinin davamlı 
olaraq yaxşılaşdırılması, sahibkar-
lığın inkişaf etdirilməsi və region-
ların inkişafı strategiyasının uğurla 
reallaşdırılması nəticəsində daya-
nıqlı iqtisadi inkişaf üçün möhkəm 
təməl formalaşmışdır.

İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının, kənd təsərrü-
fatının, turizmin inkişafı ilə bağlı 
görülən kompleks tədbirlər  qey-
ri-neft sektorunun sürətli inkişafına 
təkan vermiş, mürəkkəb regionda 
yerləşən ölkəmizin enerji, ərzaq, 
nəqliyyat və ekoloji təhlükəsizliyi-
nin gücləndirilməsini, əhalinin rifa-
hının davamlı şəkildə yaxşılaşma-
sını təmin etmişdir.

Dövlət büdcəsinin gəlirləri 18,4 
milyard manat, xərcləri isə 18,7 
milyard manat təşkil etmiş, qey-
ri-neft sektorundan dövlət büdcə-
sinə daxilolmalar 19,5 faiz çoxal-
mışdır. Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafının uğurlu nəticəsi olaraq 
regionlardan vergi daxilolmaları 
9,8 faiz artmışdır.

Hesabat ilində informasiya və 
rabitə xidmətlərinin həcmi 15,1 
faiz, nəqliyyat sektorunda yük 
daşınması 1,7 faiz, pərakəndə 
əmtəə dövriyyəsi 10 faiz, əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlər 7,2 faiz 
artmışdır.

Ötən il dövlət investisiyaları he-
sabına Şəmkirçay dəryaçası, Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı-
nın birinci mərhələsi və digər ob-
yektlər istifadəyə verilmiş, bir sıra 
magistral və 1 milyon nəfərə yaxın 
əhalisi olan 597 yaşayış məntəqə-
sini birləşdirən 1295 kilometr kənd 
yolları çəkilmişdir.

Hazırda təhsil və səhiyyə 
müəssisələrinin, birinci Avropa 
Oyunları üçün idman obyektlərinin 
tikintisi, 43 şəhər və rayon mərkə-
zində su və qaz təchizatının yaxşı-
laşdırılması, kanalizasiya şəbəkə-
sinin yenidən qurulması layihələri 
uğurla davam etdirilir.

Azərbaycanın ilk telekommu-
nikasiya peykinin xidmətlərinin 
genişləndirilməsi, aşağı orbitli mü-
şahidə peykinin orbitə çıxarılması, 
elektron xidmətlərin və internet 
trafikinin genişləndirilməsi, yüksək 
texnologiyalar parkının fəaliyyəti-
nin təşkili istiqamətində tədbirlərin 
görülməsi bu sahədə yeni imkan-
lar yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin əv-
vəlki illərdə olduğu kimi, 2014-cü 
ildə də regionlara mütəmadi səfər-
ləri, yeni müəssisələrin açılış və 
təməlqoyma mərasimlərində işti-
rakı, verdiyi tapşırıq və tövsiyələri 
regionların, eləcə də Bakı qəsə-
bələrinin inkişafına əhəmiyyətli 
töhfəsini vermiş, regionlarda 410-
dan artıq sənaye, kənd təsərrü-
fatı, xidmət və ticarət müəssisəsi 
fəaliyyətə başlamış, 530-dan artıq 
müəssisənin tikintisi isə davam et-
dirilir. Sosial sahələrin inkişafı da 
diqqət mərkəzində saxlanılmış, il 
ərzində regionlarda 190-dan çox 
tədris müəssisəsi, 60-dan çox 
tibb ocağı, 11 gənclər və idman, 
43 mədəniyyət və digər sosial ob-
yektlər tikilmiş və ya əsaslı təmir 
olunmuşdur.

Ötən il kənd təsərrüfatının 
inkişafı da diqqət mərkəzində 
saxlanılmışdır. Belə ki, aqrar sek-
torda dövlət dəstəyi tədbirləri 
davam etdirilmiş, istehsalçılara 
əlavə güzəştlər verilmişdir. Hazır-
da kənd təsərrüfatına yararlı tor-
paqlardan və su resurslarından 
səmərəli istifadə olunması məqsə-
dilə dövlətin dəstəyi ilə 12 rayonda 
30 min hektardan artıq sahədə 19 
iri fermer təsərrüfatının yaradılma-
sı işləri aparılır. Cənab Prezidentin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən  təd-
birlər nəticəsində bu gün ölkəmiz 
bir sıra əsas ərzaq məhsulları ilə 
özünü təmin edir. 

2014-cü ildə Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondu tərəfindən 

5560 sahibkara 295 milyon ma-
nat güzəştli kredit verilmişdir. Bu 
vəsait hesabına  39 iri istehsal, 
emal və infrastruktur müəssisəsi 
qurulmuşdur. Cari ildə isə daha 81 
müəssisənin istifadəyə veriləcəyi 
gözlənilir. 

Hesabat ilində əhalinin sosial 
şəraitinin daha da yaxşılaşdırıl-
masına xüsusi önəm verilmişdir. 
Bunun nəticəsində ötən il də əha-
linin rifahı yüksəlməkdə davam 
etmiş orta aylıq əmək haqqı 4,2 
faiz artaraq 443 manata çatmışdır. 
Dövlət büdcəsindən sosialyönüm-
lü xərclərə 9,9 faiz, o cümlədən 
sosial müdafiə və sosial təminat 
xərclərinə 12,6 faiz çox vəsait 
yönəldilmişdir. Əhalinin məşğulluq 
səviyyəsi artmış, 123 mindən çox 
yeni iş yeri yaradılmış, işsizlik  4,9 
faizə, yoxsulluğun səviyyəsi 5 fa-
izə enmişdir.

Prezident İlham Əliyev yekun 
nitqində demişdir: “2015-ci ildə 

ölkə qarşısında duran vəzifələr 
bəllidir. Biz çalışmalıyıq ki, iqtisadi 
inkişafımızı təmin edək. Əminəm 
ki, belə olacaq. Ancaq heç kəsə 
sirr deyil ki, 2015-ci il dünya iqtisa-
diyyatı üçün çox ağır il olacaqdır. 
2014-cü ilin sonlarında müşahidə 

olunan proseslər təbii ki, 2015-ci 
ildə də davam edəcək. 

Dünyada mövcud olan qey-
ri-sabit iqtisadi vəziyyət hələ bir 
müddət davam edəcəkdir. Neftin 
qiymətinin kəskin şəkildə aşağı 
düşməsi əlbəttə ki, təbii resurs-
larla zəngin ölkələr üçün bir sınaq 
olacaqdır.

Ancaq əvvəlki illərdə apar-
dığımız siyasət, şaxələndirmə, 
düşünülmüş iqtisadi islahatlar, ic-
timai-siyasi sabitlik, xalqla iqtidar 
arasındakı birlik və eyni zamanda, 
böhranlı vəziyyətlərə hazır olma-
ğımız əminəm ki, 2015-ci ili də 
uğurla başa vurmaq üçün bizə im-
kan yaradacaqdır”.

Göründüyü kimi, ötən il də son 
11 ildə olduğu kimi, əhalinin sosial 
müdafiəsinin beynəlxalq standart-
lara uyğunlaşdırılması və maddi 
rifah halının yaxşılaşdırılması, 
neft gəlirlərini qeyri-neft sektoru-
na yönəltmək və modern texno-

logiyalara əsaslanmaqla yeni və 
qabaqcıl sənaye sahələrinin yara-
dılması, iqtisadi və sosial infrast-
rukturun, yol-nəqliyyat sektorunun 
davamlı inkişafı, eyni zamanda, 
dövlətimizin hərbi qüdrətinin yük-
səldilməsi ilə əlamətdar olmuş-
dur. Bu müddət ərzində ölkəboyu 
nəhəng tikinti-quruculuq və abad-
lıq işləri davam etdirilmiş, bir sıra 
sosial obyektlər tikilmiş, təhsil, mə-
dəniyyət, səhiyyə, idman, turizm, 
ekologiya sahələrində böyük irə-
liləyiş baş vermişdir. Ölkə rəhbər-
liyi səviyyəsində qəbul olunan və 
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, hu-
manitar-mədəni həyatın çoxşaxəli 
spektrini əhatə edən çoxsaylı kon-
septual-strateji mahiyyətli sənəd 
və dövlət proqramları da hazırda 
icra edilməkdədir. Görülən işlər 
və nəticələr bu gün deməyə əsas 
verir ki, Azərbaycan dünyaya özü-
nün uğurlu inkişaf modelini təqdim 
edə bilmiş və qısa zaman kəsiyin-
də ölkəmizdə, sözün əsl mənasın-
da, inqilabi yeniləşmə və tərəqqiyə 
nail olunmuşdur.

Respublikamızda aparılan ar-
dıcıl, uğurlu iqtisadi reformalar 
rayonumuzun da sosial-iqtisadi 
inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. 
Rayonumuzun siması tanınmaz 
dərəcədə dəyişmiş, bütün əra-
zilərdə quruculuq-abadlıq işləri 
böyük vüsət almışdır. İqtisadiy-
yatın bütün sahələrində uğurlara 
imza atılmışdır.

Rayonumuz əsasən dağlıq rel-
yefdə yerləşdiyindən əhalinin əsas 
məşğuliyyəti və gəlir əldə etdiyi 
sahə kənd təsərrüfatıdır. 2014-
cü ildə rayonun kəndli, fermer və 
şəxsi təsərrüfatlarında payızlıq və 
yazlıq dənli və dənli-paxlalı bit-

kilərlə yanaşı kartof, tərəvəz və 
digər bitkiçilik məhsulları da yetiş-
dirilmişdir. 1332 hektar sahədən 
2427 ton taxıl, keçən ilə nisbətən 
368 ton az (əkin sahəsi keçən ilə 
nisbətən 213 hektar az olmuşdur), 
1291 hektar sahədən 17403 ton 
kartof, 376 ton çox, 420,2 hektar 
meyvə bağından 6304 ton meyvə, 
1066,4 ton az (ilin quraqlıq keçmə-
si səbəbindən),  295 hektar sahə-
dən 3967,7 ton tərəvəz, 14 ton çox 
məhsul əldə edilmişdir. 

Payızlıq əkinlər üçün 1244 
hektar sahədə herik şumu qaldırıl-
mış, 1196 hektar sahədə əkin iş-
ləri aparılmışdır. Əkin sahələrinin 
genişləndirilməsi, məhsuldarlığın 
artırılması üçün kənd təsərrüfatı 
texnikasının azlığı sahənin inkişa-
fını ləngidir.

Yeni cins mal qaranın yetiş-
dirilməsi ilə əlaqədar rayon icra 
hakimiyyəti tərəfindən alınmış 
toxumlar hesabına 2014-cü ildə 
352 baş heyvanda süni mayalan-
ma aparılmış, 126 baş sağlam 
buzov əldə edilmişdir. İribuynuzlu 
mal-qaranın baş sayı 37929 baş, 
keçən ilin müvafiq dövrünə nis-
bətən 130 baş çox, qoyun və ke-
çilərin sayı 132132 baş, 244 baş 
çox olmuşdur. Təsərrüfatlarda diri 
çəkidə 4915,2 ton ət, keçən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 56,2 
ton çox, 15194,2 ton süd, 84,6 
ton çox, 4435 min ədəd yumurta, 
6 min ədəd çox,  228 ton yun, 0,2 
ton çox istehsal olunmuşdur. 

2014-cü ilin 12 ayı ərzində bü-
tün maliyyə mənbələri hesabına 
tikinti komplekslərində 17499,7 
min manat məbləğində və yaxud 
2013-cü ilin müvafiq dövründən 
5761,3 min manat çox təmir-tikinti 
işləri həyata keçirilmişdir.

Nəqliyyat müəssisələri və av-
tomobil nəqliyyatı sahəsində fəa-
liyyət göstərən fiziki şəxslər tərə-
findən hesabat ilində 329 min ton 
və yaxud keçən ilə nisbətən 10 
min ton çox yük, 1457 min nəfər 
və ya 3,3 faiz çox sərnişin daşın-
mışdır. Nəticədə yük və sərnişin 

daşınmasından 2759,7 min ma-
nat, 2013-cü ilə nisbətən 60,7 min 
manat və ya 2,2 faiz çox gəlir əldə 
edilmişdir.

Rabitə müəssisələri tərəfindən 
hesabat ilində faktiki qiymətlərlə 
497,1 min manatlıq, o cümlədən 
əhaliyə 400,15 min manatlıq və ya 
keçən ildəkindən 19 faiz çox rabitə 
xidməti göstərilmişdir. Əraziləri-
mizdə internet xidməti şəbəkəsi 
genişləndirilmiş, yeni kabel xət-
ləri çəkilmiş, rabitə xətlərində tə-
mir-bərpa işləri aparılmışdır. Peş-
tətük kəndində 64 nömrəlik EATS 
tikilib istifadəyə verilmiş, Almu və 
Mistan kəndlərində isə hər bir 64 
nömrəlik iki EATS-in quraşdırılma-
sı üçün işlər davam etdirilir.

XXI əsrin elektron əsri, Azər-
baycanın süni peykə malik döv-
lət olmasına baxmayaraq bir çox 
kəndlərimizdə - Xanagah, Bibiya-

ni, Brkandul, Bilnə kəndlərində, 
Bürsülüm və Tülüconu inzibati 
ərazi dairəsinin heç bir kəndində 
telefonun olmaması əhalinin haq-
lı narazılığına səbəb olur. Rayon 
telekommunikasiya qovşağı bu 
yaşayış məntəqələrinin telefonlaş-
dırılması üçün əməli işlər görməli, 
nazirlik qarşısında məsələ qaldır-
malıdır.

Gəlirlərin artması ilə yanaşı 
əhalinin ticarət şəbəkələrindən 
aldıqları istehlak malları və onla-
ra göstərilən xidmətlərin çeşidi və 
həcmi də artmışdır. 2014-cü ildə 
əhaliyə 71066,4 min manatlıq is-
tehlak malları satılmış və pullu xid-
mət göstərilmişdir ki, bu da keçən 
ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,2 
faiz çoxdur. Pərakəndə əmtəə 
dövriyyəsi 1,8 faiz və ya 469,5 min 
manat, pullu xidmətlərin həcmi 
isə 2,2 faiz və ya 87,3 min manat 
çoxalmışdır.

Rayonda işləyənlərin orta ay-
lıq nominal əmək haqları 278,5 
manat olmuşdur ki, bu da keçən 
ilə nisbətən artmışdır. Muzdla iş-
ləyənlərin orta aylıq əmək haqları 
isə 2013-cü ilə nisbətən 10 faiz 
artmışdır. 

Hesabat ilində rayon əhalisi-
nin sayı 1,4 faiz artaraq 81,7 min 
nəfərə çatmışdır. Əhalinin 9,8 faizi 
şəhərdə, 90,2 faizi isə kənd yer-
lərində yaşayır. Rayon əhalisinin 
49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə 
qadınlar təşkil edir. 2014-cü ildə 
1502 doğum, 424 ölüm, 631 ni-
kah, 26 nikahın pozulması qeydi 
aparılmışdır. 

Rayon əhalisinin sağlamlığını 
qorumaq məqsədi ilə 7 xəstəxa-
na, 19 həkim və 51 tibb məntəqəsi  
fəaliyyət göstərir. Bu tibb ocaqla-
rında 56 həkim və 182 nəfər orta 
tibb işçisi çalışır. 2014-cü ildə ra-
yon mərkəzi xəstəxanası üçün ay-
rılmış büdcə vəsaiti hesabına 10 
ədəd kompüter dəsti, 10 ədəd 5,5 
kv elektrik generatoru, müxtəlif tə-
yinatlı tibbi avadanlıqlar, profilaktik 
peyvəndləri müvafiq stabil tempe-
raturda qoruyub saxlamaq üçün 

22 ədəd tək kameralı tibbi soyu-
ducu, eşitmə orqanlarının funksi-
yasını yoxlamaq üçün 1 ədəd au-
diometr alınmışdır. Hesabat ilində 
rayon üzrə qeydiyyatda olan 1020 
nəfər şəkərli diabetli xəstələr fa-
siləsiz olaraq şəkərsalıcı dərman-
lar və şəkər ölçən qlükometr testi 
ilə təmin edilmişdir. 

İl ərzində rayon mərkəzi 
xəstəxanasının səyyar həkim 
briqadaları rayonun Bibiyanı, Ha-
marat, Vizəzəmin, Nuravud, Bla-
band, Tülü-Conu, Siyov kəndlə-
rində olmuş, mərkəzi xəstəxanaya 
müraciət edə bilməyən 289 nəfər 
xroniki xəstəni müayinədən  ke-
çirərək onlara lazımi tibbi yardım 
göstərmiş, tövsiyələr vermişdir. 

Sosial-iqtisadi inkişafın uğurlu ili
Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Rövşən Bağırovun 2014-cü ilin yekunları ilə bağlı hesabatı 

Azərbaycan dünyada sabitlik adasıdır, inkişaf məkanıdır. Çünki 
Azərbaycanda xalqla iqtidar arasında birlik var, bizim bütün 
təşəbbüslərimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Bizim atılan bütün 
addımlarımız Azərbaycanın inkişafına xidmət edir. Ölkəmizdə ictimai, 
siyasi vəziyyət sabitdir, iqtisadiyyata böyük həcmdə investisiyalar 
qoyulur və iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi istiqamətində çox 
önəmli addımlar atılır.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

  ardı 2-ci səhifədə
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Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin tapşırığı əsasında 
rayonumuzda 7 minə yaxın uşaq 
və yeniyetmələr arasında kütləvi 
dispanserizasiya aparılmışdır və 
bu iş bütün yaş qrupları arasında 
2015-ci ildə də davam edəcəkdir.

2014-cü ildə Səhiyyə Nazirliyi 
tərəfindən rayonumuza işləmək 
üçün 2 mama-ginekoloq, 1 te-
rapevt göndərilsə də bu səhiyyə 
sahəsində olan kadr çatışmazlığı-
nı aradan qaldırmaq üçün kifayət 
etmir. Rayonumuzda ixtisaslı hə-
kim kadrlarına və tibb işçilərinə 
ciddi ehtiyac vardır. Tibb işçiləri-

nin çatışmaması səbəbindən bir 
sıra ərazilərimizdə həkim və tibb 
məntəqələrinin fəaliyyəti dayandı-
rılmışdır.

2014-2015-ci tədris ilində ra-
yonda 107 ümumtəhsil məktəbin-
də 7677 nəfər şagird təhsil alır ki, 
onların 87,5 faizi birinci növbə-
də, 12,54 faizi isə ikinci növbədə 
oxuyurlar. 2013-2014-cü tədris 
ilinə nisbətən şagirdlərin sayı 238 
nəfər və ya 3,1 faiz azalmışdır. 
Təəssüflər olsun ki, bu azalma 
artıq hər tədris ilində hiss olun-

maqdadır. Azalmanın əsas səbəbi 
kəndlərimizdən gənc ailələrin Bakı 
və respublikanın digər şəhərlə-
rinə köçməsidir. Aparılan təhlillər 
göstərir ki, rayonumuzun Blaband, 
Mondigah, Gürdəsər, Murya, Rva-
rud, Rəzgov və digər kəndlərindən 
köçmələr daha intensivdir.   

Rayonda fəaliyyət göstərən 
16 uşaq bağçasında 501 nəfər 
uşaq tərbiyə alır. Ümumilikdə ra-
yonda fəaliyyət göstərən təhsil 
müəssisələrində və uşaq bağça-
larında uşaqların təlim-tərbiyəsi 
ilə 1487 nəfər müəllim və pedaqoji 

işçi məşğul olur. Rayonumuzda 
ümumtəhsil məktəblərində, mək-
təbəqədər müəssisələrdə mad-
di-texniki bazanın yaxşılaşdırılma-
sı ilə yanaşı təhsilin səviyyəsində 
də uğurlar müşahidə olunmaq-
dadır. Son 11 ildə rayonda 50-yə 
yaxın məktəb, 3 uşaq bağçası 
inşa edilmiş, onlarla məktəb və 
uşaq bağçaları əsaslı təmir edil-
mişdir. Hesabat ilində 180 şagird 
yerlik Vizəzəmin və Nücü kənd 
tam orta məktəbləri inşa edilmiş, 
Lerik şəhər 3 saylı tam orta məktə-
binin dam örtüyü, akt zalı, Mastail 

kənd tam orta məktəbi əsaslı təmir 
edilərək istifadəyə verilmişdir.  180 
şagird yerlik Pirasora, Boykəndil, 
Anbu kənd tam orta və Əvilə kənd 
ümumi orta məktəblərinin, Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü və 
vəsaiti hesabına Lerik şəhərin-
də 100 uşaq yerlik, ikimərtəbəli 
uşaq bağçasının tikintisində son 
tamamlanma işləri həyata keçi-
rilir. Hazırda rayon üzrə elmlər 
namizədlərinin sayı 17 nəfər, ali 
təhsilli mütəxəssislərin sayı 2948 
nəfər, orta ixtisas mütəxəssislərin 
sayı isə 3054 nəfərdir. Lakin təh-
sil, səhiyyə, mədəniyyət və digər 
zəruri sahələrimizdə ali və orta 
ixtisas təhsilli mütəxəssislərə cid-

di ehtiyaclar vardır. Bu boşluqların 
doldurulması üçün isə rayonu-
muzda heç bir ali və orta ixtisas 
təhsil verən təhsil müəssisələri 
fəaliyyət göstərmir. 

Heç bir maddi-texniki bazaya 
malik olmayan, keçən əsrin orta-
larında inşa edilmiş, hal-hazırda 
tam qəza vəziyyətində olan möv-
cud peşə məktəbində il ərzində 
90-120 nəfər şagirdimiz qadın 
bərbəri, kompüter mütəxəssisi, 
traktorçu və digər peşələr üzrə 
təhsil alır. Son illər rayonumuzda 
turizm istirahət əyləncə mərkəz-
lərinin, şadlıq saraylarının, icti-
mai iaşə obyektlərinin artmasını 
nəzərə alaraq peşə məktəbində 
bu sahələrdə fəaliyyət göstərmək 
üçün mütəxəssislərin hazırlanma-
sına diqqət artırılmalıdır. 

2014-cü ildə təhsil müəssislə-
rinə yeni avadanlıqlar, o cümlədən 
42 ədəd kompüter, 2 ədəd not-
book, 7 ədəd proyektor, 10 ədəd 
televizor və 190 ədəd parta veril-
miş, 9 tam orta məktəbi internet 
şəbəkəsinə qoşulmuşdur. 

2013-2014-cü tədris ilində IX 
sinif üzrə 737 şagird şəhadət-
namə, XI sinif üzrə isə 471 nəfər 
şagird attestat almışdır. 151 nəfər 
məzun ali məktəblərə qəbul olun-
muş, onlardan 14 nəfər 500-dən, 
4 nəfəri isə 600-dən yuxarı bal 
toplamışdır.

Son illər məktəb və məktə-
bəqədər uşaq müəssislərinin mad-

di texniki bazasının gücləndirilmə-
sinə baxmayaraq bu sahədə olan 
bir çox problemlər həll olunmaq 
əvəzinə daha da artır. Yeni inşa 
edilmiş 30-dan yuxarı məktəbin 
qızdırılması qazanxana sistemi 
ilə həyata keçirilir. Lakin yanacaq 
üçün ayrılan vəsaitin azlığı, əra-
zilərdə enerjinin tez-tez kəsilməsi 
məktəblərdə dərslərin davamiyyə-
tində, təhsilin səviyyəsinin aşağı 
düşməsində hiss olunmaqdadır. 
Rayon təhsil şöbəsi, rayon maliy-
yə idarəsi məsələni hərtərəfli araş-

dırmalı, məktəblərin istilik təminatı 
üçün tələb olunan vəsaitin alınma-
sına ciddi səy göstərməlidirlər.

Rayonumuzda 22 mədəniyyət 
evi, 44 klub, 64 kütləvi kitabxa-
na, Heydər Əliyev Mərkəzi, Tarix 
Diyarşünaslıq muzeyi, Uzunö-
mürlülər muzeyi, Rəsm Qalere-
yası fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət 
müəssisələrində 489 nəfər işləyir 
ki, onlardan 32 nəfəri ali, 54 nəfə-
ri orta ixtisas, 403 nəfəri isə orta 
təhsillidir. Mədəniyyət sahəsi üzrə 
ali təhsilli, ixtisaslı mütəxəssislə-
rin azlığı bu sahənin inkişafında, 
göstərilən xidmətlərdə müəyyən 
çətinliklər yaradır. Son illər mə-

dəniyyət və turizm sahəsində iş-
ləmək üçün ali məktəbləri bitirmiş 
gənclərimiz işlə bağlı müraciətlər 
etsə də vakant iş yeri olmadığın-
dan onları işlə təmin etmək müm-
kün olmamışdır. Rayon mədəniy-
yət və turizm şöbəsinin rəhbərliyi 
bu məsələni diqqətdə saxlamalı, 
günün tələblərinə cavab verə bil-
məyən işçiləri, ali təhsilli və gənc 
mütəxəssislərlə əvəzləməlidir. Atı-
lan bu addımlar həm də gənclərin 
rayonumuzdan gedişinin qarşısını 
almış olar. 

Rayon tarix və diyarşünaslıq 
muzeyinin günün tələbləri səviy-
yəsində olmaması, eksponatların 
nümayişi üçün otaqların azlığı və 
darısqallığı bir sıra çətinliklər ya-
ratsa da hesabat ilində muzeydə 
3,4 min nəfər ziyarətçi  rayonumu-
zun tarixini əks etdirən eksponat-
larla tanış olmuş, onlara rayonun 
tarixi, adət-ənənələri haqqında ət-
raflı məlumatlar verilmişdir. 

Heydər Əliyev Mərkəzində il 
ərzində 85 tədbir keçirilmiş, 3658 
nəfər ziyarətçi Ulu Öndərin həyat 
və fəaliyyətini əks etdirən ekspo-
nat, foto və digər arxiv sənədləri ilə 
tanış olmuşdur. 18 gənc cütlük bu 
müqəddəs məkanda nikah bağla-
mışdır. 

Keçən ilin fevral-may ayları 
ərzində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin zəngin irsinin öyrədilmə-
si məqsədilə rayonun ümumtəhsil 
məktəblərinin 479 nəfər 11-ci sinif 
şagirdi mərkəzdə keçirilən tarix 
dərslərinə cəlb edilmişdir. Hey-
dər Əliyev Mərkəzində 2014-cü 
ilin noyabr ayının 7-dən başlayan 
tarix dərsləri Ulu Öndərin anadan 
olmasının 92-ci ildönümü günü, 
mayın 10-da başa çatacaqdır. Bu 
dərslərdə 36 tam orta məktəbin 
545 nəfər 11-ci sinif şagirdi işti-

rak edərək xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin müstəqil 
Azərbaycanın çağdaş tarixindəki 
mühüm rolu haqqında məlumatlar 
əldə edəcəkdir. 

297,4 min ədəd kitab fonduna 
malik kitabxanalarımızdan il ərzin-
də 23,7 min nəfər oxucu istifadə 
etmişdir. 

Yeni il şənliyi, Novruz bayramı 
və digər ümumxalq bayramları 
rayonumuzda fəaliyyət göstərən 
“Rəfti Uzunömürlülüər”, “Lakto”, 
“Çiçək”, “Çəngəsər”, “Əvəsor”, 
“Zizə”, “Ənzəli”, “Bahar” musiqi 
kollektivlərinin rəngarəng musiqi 
nömrələri ilə daha da zənginləş-
mişdir. Xalqımızın qan yaddaşına 
əbədi olaraq yazılmış 20 yanvar, 
26 fevral, 31 mart və digər tarixi 
günlər rayon mədəniyyət və tu-
rizm şöbəsinin kollektivinin iştirakı 
ilə geniş şəkildə qeyd edilmişdir. 
Hesabat ilində rayonumuzda bir 
neçə teatr kollektivinin iştirakı ilə 
teatr tamaşaları göstərilmiş, həm-
yerlimiz, şair Ağacəfər Həsənlinin 
60 illik, rayon ağsaqqalı Ataxan 
Ağayevin 90 illik yubileyləri keçi-
rilmişdir. 

Hesabat ilində ən yadda qalan 
mədəni tədbirlərdən biri isə rayo-
numuzun uzunömürlülər diyarı 
kimi təbliğ edilməsi, ahıl insanların 
yaradıcılıq potensialının üzə çıxa-
rılması, regionlararası mədəniy-
yət mübadiləsinin gücləndirilməsi 
məqsədi ilə Azərbaycan Respub-
likasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi və Lerik Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 
sentyabrın 8-də “Relax” turizm-is-
tirahət mərkəzində müstəqil Azər-
baycanın tarixində ilk dəfə olaraq 
uzunömürlülərin yaradıcılıq festi-
valının keçirilməsi oldu.

Festivalda Lerik, Lənkəran, As-
tara, Yardımlı, Masallı, Cəlilabad, 
Biləsuvar, Salyan, Balakən və İs-
mayıllı rayonlarının folklor kollek-
tivləri, xalq tətbiqi sənətinin usta-
ları, respublikanın mədəniyyət və 
incəsənət ustaları iştirak edirdi.

 Festivalda iştirak edən Azər-
baycan Respublikasının mədə-
niyyət və turizm naziri Əbülfəz 
Qarayev, Milli Məclisin deputatla-
rı İqbal Məmmədov, Hüseynbala 
Mirələmov və Hadı Rəcəbli uzu-
nömürlülərin foto-şəkillərindən 
ibarət sərgi ilə tanış olmuş, rəsm 
və kitab sərgilərinə baxış keçiril-
miş, festivalda iştirak edən 150 
nəfərə yaxın uzunömürlü sakinlər-
lə görüşüb söhbət etmiş, onların 
problemləri ilə maraqlanmışlar.

Uzunömürlülərin yaradıcılıq 
festivalı çərçivəsində Azərbaycan 
mətbəxinin təbliği məqsədi ilə 
Azərbaycan Milli Kulinariya As-
sosiasiyasının və Milli Kulinariya 
Mərkəzinin birgə təşkil etdikləri 
plov müsabiqəsi keçirilmişdir.

Artıq ənənə halını almış və 
cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə 
hər il Bakıda keçirilən Beynəlxalq 
Humanitar Forumun iştirakçıları, 
dünyanın nüfuzlu ictimai xadim-
ləri, elm adamlarının bir qrupu 
hesabat ilində də rayonumuzda 
olmuş, Rayon Tarix-Diyarşünas-
lıq və “Uzunömürlülər” muzeyi və 
“Xəlifə Zəkəriyyə” türbəsi ilə, milli 
mətbəximizlə tanış olmuşlar. Qo-
naqlara rayonun tarixi, mədəniy-
yəti, iqtisadiyyatı, rayonda aparı-
lan tikinti-quruculuq işləri, turizm 
potensialı haqqında məlumatlar 
verilmişdir.

Lerik rayonunun hüquq mü-
hafizə orqanlarının əməkdaşla-
rı Azərbaycan  Respublikasının  
Konstitusiyasını, Azərbaycan  

Respublikasının  qanunlarını, 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin  fərman və sərəncamları-
nı rəhbər tutaraq, rayonda cinayət-
karlığa və hüquq pozuntularına 
qarşı mübarizə, qanunçuluğun 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
müəyyən işlər görmüşdür.

2014-cü ildə rayon üzrə 1056 
hüquqpozma faktı qeydə alınmış-
dır. Hüquqpozmalar əsasən yol 
nəqliyyat, məhkəmə, polis şöbə-
si, baytarlıq və digər idarə-müəs-
sisələr tərəfindən qeydə alınmış 
və aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən 
39850 manat cərimə tətbiq olun-
muşdur. 

2014-cü ildə 47 cinayət hadisə-
si qeydə alınmışdır ki, bu da 2013-
cü illə müqayisədə eyni olmuşdur.

Rayonumuzda cinayətkarlıq-
la mübarizə işinin günün tələbləri 
səviyyəsində qurulmasına bax-
mayaraq insanlığın bəlası olan 
narkomanlıqla mübarizədə hələ 
də ləngimələrə rast gəlinir. Son 
aylar Lerik şəhərində, rayonun 
Piran və digər kəndlərində narko-
tik vasitələrdən istifadə edənlərin 
sayının artması hüquq mühafizə 
orqanları ilə bərabər, ictimaiyyət 
nümayəndələrini, ağsaqqallarımı-
zı, ziyalılarımızı da dərindən dü-
şündürməlidir. 

Rayon ərazisində 40,5 min 
hektar meşə sahəsi vardır ki, bu 
da rayon ərazisinin 37 faizini təş-
kil edir. Hesabat ilində 19 hektar 
sahədə meşə səpini, 51 hektar 
sahədə isə meşə əkini işləri apa-
rılmışdır. Bundan başqa meşə 
sahələrindən 112 min ədəd ting 
çıxarılaraq respublikanın ayrı-ayrı 
rayonlarına əkin işlərinin aparılma-
sına görə verilmiş, tinglərin bir his-
səsi isə Lənkəran-Lerik avtomobil 

yolunun və kəndara avtomobil 
yollarının kənarlarında, boş meşə 
sahələrində əkilmişdir.  

“İDEA” İctimai Birliyi tərəfin-
dən həyata keçirilən I “Ümumres-
publika Yaşıllaşdırma” marafonu 
çərçivəsində  idarə, müəssisə və 
təşkilat kollektivlərinin iştirakı ilə 
Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun 
51, 52, 53 və 54 kilometrlərində 
iməcilik yolu ilə 450 ədəd  müxtəlif 
cinslərdən olan ağaclar əkilmişdir. 
Rayon yaşıllaşdırma idarəsinin iş-
çiləri tərəfindən xüsusi avadanlıq-
lar vasitəsi ilə ağaclar suvarılmış 
və onlara aqrotexniki qulluq göstə-
rilmişdir.

   Eyni zamanda yaşıllaşdırma 
aksiyası çərçivəsində rayon meşə 
mühafizəsi və bərpası müəssisə-
sinin kollektivi tərəfindən dövlət 
meşə fondu torpaqlarında - Raz-
vanaband, Vizəzəmin, Gürdəsər 
və Lerik meşəbəyiliyinin  müxtəlif 
dolaylarında akasiya, qoz, ağ-
caqayın, göyrüş, katolba cinsindən 

15 mindən yuxarı ağac əkilmişdir.
2014-cü ildə 56812 min ma-

natlıq 2114 kub metr odun təda-
rük edilərək təhsil, səhiyyə, mə-
dəniyyət və digər müəssislərə, 
əhaliyə satılmışdır. Bundan başqa 
qanunsuz qırıntıya görə 3283 ma-
nat cərimə, yardımçı təsərrüfatda 
istehsal olunan 200 kiloqram bal 

satışına görə 2600 manat, ot təda-
rükünə görə isə 2700 manat vəsait 
müəssisənin hesabına köçürül-
müşdür. 

Rayon elektrik şəbəkəsi rayo-
numuzun fasiləsiz elektrik enerjisi 
ilə təmin olunması üçün üzərilərinə 
düşən vəzifələrin öhdəsindən gəl-
məyə çalışmışlar. Lakin keçən əs-
rin 60-cı illərində qurulmuş, uzun 
illər əsaslı təmir aparılmadan is-
tismar edilən 35, 10 və 04 kv-luq 
hava xətlərinin idarə edilməsi il-
dən-ilə çətinləşir. Mal-materialların 
verilməməsi səbəbindən yay ayla-
rında elektrik hava xətlərində heç 

bir cari təmir işləri aparılmamışdır. 
Bunun nəticəsidir ki, havaların so-
yuması ilə ərazilərə enerjinin ve-
rilməsində uzunmüddətli fasilələr 
yaranır. Elektrik şəbəkəsində 
mütəxəssislərin, adi mantyorların 
çatışmaması, son bir neçə ildə 
işdən azad olunmuş mütəxəssis-
lərin yerinə digər işçilərin götürül-
məməsi də çox narahatedicidir.  
Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 
il ərzində daxili imkanlar hesabına 
alınmış 500-ə yaxın dəmir dayaq 
isə problemlərin həllində yetərli 
deyildir. Azərbaycan Respublikası 
Regionlarının sosial-iqtisadi inkişa-
fı Dövlət Proqramında bu sahənin 
yenidən qurulması nəzərdə tutulsa 
da əlaqədar təşkilatlar tərəfindən 
heç bir iş görülməmişdir.

Lerik şəhəri daxil olmaqla 38 
yaşayış məntəqəsi mavi yanacaq-
la təmin edilmişdir. Keçən müddət 
ərzində əhali, müəssisə və təşki-
latlarda istehlak olunan qazın pulu-
nun yığılmasında ciddi problemlər 
yaranmamışdır. 2013-cü ilin no-
yabr ayından rayonumuzda yaşa-
yış məntəqələrinin qazlaşması ilə 
bağlı həyata keçirilən tikinti işləri-
nin dayandırılması, iri, o cümlədən 
magistral qaz xətti üzərində yer-
ləşən yaşayış məntəqələrinin qaz-
laşdırılmaması da əhali tərəfindən 
birmənalı qarşılanmır. Biz inanırıq 
ki, III Dövlət Proqramında nəzərdə 
tutulduğu kimi rayonumuzun bütün 
yaşayış məntəqələri qısa müddət 
ərzində qazlaşdırılacaqdır. Qaz-
laşma təkcə məişətimizin yenilən-
məsi, rahatçılıq deyil, bu həmdə 
uzun illər pozulmuş ekoloji taraz-
lığın bərpası, kainatın  ağ ciyəri 
hesab edilən yaşıl meşələrimizin 
qorunmasıdır.

Son illər əhalinin içməli su təmi-
natının yaxşılaşdırılması üçün həm 
Regionların sosial iqtisadi inkişaf 
Dövlət Proqramlarına uyğun ola-
raq, həmdə daxili imkanlar hesabı-
na bir sıra uğurlara imza atılmışdır. 
İçməli su sarıdan əziyyət çəkən bir 
neçə kəndimizə su xətti çəkilmiş, 
artezian quyuları qazılmışdır. 

Lerik şəhərinin su təchizatının 
yaxşılaşdırılması və kanalizasiya 

sisteminin yaradılması ilə bağlı 
Dünya Bankının maliyyə dəstəyi 
ilə podratçı tikinti təşkilatı tərəfin-
dən 19 km-lik Qosmalian-Lerik və 
şəhər daxili su xətləri çəkilmiş, bir 
neçə məhəllədə su anbarları inşa 
edilmişdir. Artıq 3 ildən artıq bir 
vaxt keçməsinə baxmayaraq edil-
miş çoxsaylı müraciətlər  nəticəsiz 
qalmış, tikinti işləri başa çatdırıl-
mamışdır. Tikinti aparılarkən şəhər 
təsərrüfatına, ayrı-ayrı vətəndaş-
lara küllü miqdarda ziyan dəymiş, 
təşkilat tərəfindən ziyanın bərpası 
ilə bağlı heç bir iş görülməmişdir. 

          Etimadı əzmkarlıq və
  əvvəli 1-ci səhifədə
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Bütün küçə və xiyabanları, məhəl-
lədaxili  dalanları və hətta vətən-
daşların həyətləri asfalt olan Lerik 
şəhərindən əsər-əlamət belə qal-
mamışdır. Yay aylarında yüksək 
təzyiqli Qosmalian-Lerik su xəttin-
də bəzən hər gün baş verən qəza-
lar böyük dövlət vəsaiti hesabına 
inşa edilmiş Lerik-Qosmalian-Kəl-
vəz avtomobil yolunun dağılması-
na səbəb olmuşdur. Su xəttindəki 
qəzalar isə şəhər əhalisinin su 
təminatında ciddi problemlər ya-
ratmışdır. Rayon icra hakimiyyəti 
tərəfindən rayonda mövcud olan 
və qonşu rayonlardan cəlb edilmiş 
su maşınlarının köməyi ilə əhaliyə 
içməli su maşınlarla çatdırılmış-
dır. Lakin çox təəssüflə qeyd et-
məliyəm ki, Dövlət Proqramında 
nəzərdə tutulmuş tikinti işlərinin 
podratçı tikinti təşkilatı tərəfindən 
başa çatdırılmaması və ilin quraq 
keçməsi səbəbindən 2015-ci ildə 
də şəhər əhalisinin su təminatında 
çətinliklər yaşanacaqdır.

Lerik rayonunda işləyən və iş-
siz əhalini əhatə edən iqtisadi fəal 
əhali 32287 nəfər təşkil etmişdir. İl 
ərzində rayon məşğulluq mərkəzi 
tərəfindən 38 nəfərə işsizlik statu-
su verilmiş və 5 nəfərə müavinət 
ödənilmişdir. Rayonda ənənə-
vi əmək yarmarkaları keçirilmiş, 
işaxtaran vətəndaşlara müvafiq 
işlər təklif edilmişdir. 

Rayonumuzda ilbəil artan tikin-
ti-quraşdırma işləri, açılmış yeni 
müəssisələr sakinlərimizin işsizlik 
problemlərini tam aradan qaldır-
mamışdır. Hələ də vətəndaşlar 
işlə bağlı rayon icra hakimiyyətinə 
müraciətlər edirlər. Min hektarlarla 
məhsuldar torpaq sahələrinə malik 
olan vətəndaşlarımızın bu sahənin 
inkişafına meyl göstərməməsi, 
əkin-biçin, maldarlıqla məşğul ol-
maması, ərazi icra nümayəndələ-
rini, bələdiyyə qurumlarını narahat 

etməlidir. Azərbaycan Respublika-
sı Prezidenti tərəfindən 2015-ci ilin 
“Kənd təsərrüfatı ili” elan olunma-
sı  rayonumuzda da hiss olunma-
lı, əkin sahələri genişləndirilməli, 
heyvandarlıq inkişaf etdirilməlidir. 

Çox narahatedici məsələlər-
dən biri də odur ki, idarə, müəs-
sisə və təşkilatlarda, ərazilərimiz-
də yaranan vakant iş yerləri heç 
bir növbə gözlənilmədən ehtiyacı 
olmayan vətəndaşlara verilir. Ra-
yon Məşğulluq mərkəzi rayonda 
fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə 
və təşkilatlarla işini birgə qurmalı, 
məşğulluq mərkəzinin təqdimatı 
olmadan işçi işə götürülməməli-
dir. Qanunun tələblərini pozanlar 
haqqında qanuna müvafiq tədbir-
lər həyata keçirilməlidir.  

Lerik şəhərinin təmizliyi, şəhər 
təsərrüfatının saxlanması, yaşıl-
lıqların qorunması və artırılma-
sı, kommunal mənzillərə xidmət 
göstərilməsi üçün rayon kommu-
nal müəssisələri istehsalat birliyi, 
yaşıllaşdırma sahəsi və mənzil 
istismar sahəsi fəaliyyət göstərir. 
Hər 3 müəssisə 2014-cü hesabat 
ilində bir sıra işlər görmüş, üzərilə-
rinə düşən vəzifələrin öhdəsindən 
gəlməyə çalışmışlar. İldən-ilə bu 
müəssisələrin maddi-texniki baza-
sı gücləndirilsə də, müəssisələrə 
yeni maşın və texnikalar, ava-
danlıqlar alınsa da göstərilən xid-
mətin səviyyəsində irəliləyişlər az 
hiss edilir. Belə ki, şəhərin mərkə-
zi küçəsi istisna olmaqla digər 
küçələrdə zibillərin qablaşdırılması 
üçün yeşiklərin qoyulmaması, zibi-

lin vaxtında daşınmaması, küçələ-
rin süpürülməməsi, suötürücü arx 
və kanalların təmizlənməməsi, 
park və xiyabanlarda olan ağacla-
ra, bəzək kollarına lazımi xidmətin 
göstərilməməsi, kommunal mən-
zillərin ətrafında həftələrlə zibilin 
yığılaraq qalması əhalinin haqlı 
narazılığına səbəb olur. 2014-cü 
ildə böyük dövlət vəsaiti hesabına 
alınaraq şəhərin park və xiyaban-
larında əkilmiş gül kolları, bəzək 
ağaclarından əsər-əlamət belə 
qalmamışdır. Ayrı-ayrı vətəndaş-
lara məxsus heyvanların şəhərin 
küçələrinə, park və xiyabanlarına 
nəzarətsiz buraxılması da nara-
hatedici məsələlərdəndir. Hər üç 
müəssisə büdcədən maliyyələş-
dirilsə də, bu müəssisələr həmdə 
özünü maliyyələşdirən təşkilatlar-
dır. Çox təəssüflər olsun ki, büd-
cə təşkilatları istisna olmaqla heç 
bir digər hüquqi və fiziki şəxslər-
dən, fərdi vətəndaşlardan müəs-
sisələrin hesabına vəsait daxil 
olmamışdır. Kommersiya dükan-
ları, şadlıq evləri və vətəndaşlarla 
müqavilələrin bağlanmaması və 
ya bağlanmış müqavilələrə əməl 
olunmaması da ciddi çətinliklər 
yaradır. Şəhər icra nümayəndə-
liyi bu məsələləri ciddi nəzarətə 
götürməli, göstərilən xidmətlərə 
görə müqavilələrin bağlanmasını 
və rüsumların yığılmasını təmin 
etməlidir.

Lerik şəhərində, Lənkəran-Le-
rik avtomobil yolunun kənarında 
yerləşən ərazilərdə, kəndlərimiz-
də hələ də ayrı-ayrı vətəndaşlar 
tərəfindən qanunsuz tikinti işləri-
nin aparılması davam etdirilir. Bu 
məsələnin rayon icra hakimiy-
yətində bir neçə dəfə müzakirə 
edilməsinə baxmayaraq hələ də 
əlaqədar qurumlar bu cür qanun-
suzluqların qarşısının alınmasında 
gözləmə mövqeyi tuturlar. Hamı 

bilməlidir ki, rayonda aparılan 
hər-hansı qanunsuz tikinti işləri 
sonda rayonumuzun ümumi gö-
rünüşünə, tikintilərin qeydiyyatsız 
qalmasına, baş verə biləcək bəd-
bəxt hadisələrin artmasına şərait 
yaradır.

 Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 27 fevral 2014-cü il ta-
rixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proq-
ramı”nda rayonumuzun sosial-iq-
tisadi inkişafı ilə bağlı 22 tədbirin 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutul-
muşdur. Dövlət Proqramının vax-
tında icra edilməsindən ötrü rayon 
icra hakimiyyəti tərəfindən ayrı-ay-
rı əlaqədar yuxarı dövlət orqanları-

na müraciətlər edilmişdir. 
2014-cü ildə rayonda aparılan 

tikinti abadlıq işlərində, sahibkarlıq 
subyektlərində, digər sahələrdə 
575 nəfər rayon sakini işlə təmin 
edilmişdir ki, bunlardan da  329-
u daimi iş yerləridir. Ümumilikdə 
Dövlət Proqramlarının icrası ilə 
bağlı rayonumuzda bu günə kimi 
9599 yeni iş yeri açılmışdır.

Hesabat ilində də Lerik şəhə-

rində və ərazilərimizdə tikinti qu-
raşdırma işləri davam etmişdir. Le-
rik şəhərində “Azersell” ekspress 
ofisi,  Vistən və Orand kəndlərində 
tibb məntəqələri inşa edilmişdir. 
Lerik şəhər uşaq bağçası əsaslı 
təmir edilmiş, bağçada yeni qrup-
lar fəaliyyətə başlamış, 10-dan 
yuxarı rayon sakini daimi işlə tə-
min olunmuşdur.

“Sənaye ili” elan edilmiş 2014-

cü ildə rayonumuzun ərazisində 
də sənaye müəssisələrinin açıl-
ması üçün münbit şərait yaradıl-
mış, Cəngəmiran kəndi ərazisin-
də “sənaye parkı”nın yaradılması 
məqsədi ilə torpaq sahəsi ayrılmış-
dır. Piran kəndində fəaliyyətə baş-
layan broyler fabrikinin məhsulları 
“Lebro” əmtəə nişanı ilə satışa 
çıxarılmışdır. Peştətük kəndində 
fəaliyyətə başlayan çörək zavodu-
nun istehsalı daha da artırılmışdır. 

Lerik şəhərində çörək zavodunun, 
mebel sexinin, Peştətük kəndində 
şirə sexinin tikintisində işlər sürətlə 
davam etdirilir.

 İş adamları tərəfindən Lerik 
şəhərində şadlıq sarayı, ticarət 
və iaşə obyektləri, Lənkəran-Le-
rik yolu boyunca və rayonumuzun 

digər ərazilərində turizm istirahət 
əyləncə mərkəzləri, onlarca ticarət 
və iaşə obyektləri inşa edilmişdir. 

Hesabat ilində rayon ərazisin-
də, əsasən Lerik şəhəri olmaq-
la 1226 m2 istinad divarı bərpa 
olunmuş, 3743,4 m2 divar ağlay 
plitələri ilə üzlənmiş, səkilərə 600 
m2 tamet plitəsi döşənmişdir. Lerik 
şəhərinin küçə və yollarında 22,8 
min m2 asfalt örtüyü salınmış, 

yeni müasir işıqlanma sistemləri 
qurulmaqla 91 ədəd estetik cəhət-
dən daha müasir elektrik dirəkləri 
şəhərin küçə və meydanların-
da    yerləşdirilmişdir. C.Cabbarlı, 
İ.Yaqubov, H.Heydər, V.Müslümov 
küçələrində işıqlandırma sistemi 
bərpa edilmişdir. 4 kommunal və 
6 fərdi yaşayış evinin dam örtüyü 
dəyişdirilmiş, kommunal binalar-
da təmir işləri aparılmışdır. Daxili 
imkanlar hesabına XV-XVI əsrə 
aid “Xəlifə Zəkəriyyə” türbəsinin, 
Lerik və Noda kənd qəbiristanlıq-
larının ətrafı abadlaşdırılmış, əra-
zi milli ornamentlərlə bəzədilmiş 
hasara alınmışdır. Lerik şəhəri 
və Piran kəndində ulu öndərimiz 
Heydər Əliyevin əzəmətli portreti 
ucaldılmışdır. Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid-
mətinin Lerik rayon şöbəsində və 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 
rayon şöbəsinin inzibati binaların-
da təmir-bərpa işləri aparılmışdır. 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərə-
findən rayonda yeni yaradılacaq 
kənd təsərrüfatı idarəsi üçün inzi-
bati idarə binası inşasına başla-
nılmışdır. Rayon ərazisində digər 
abadlıq işləri həyata keçirilmişdir.  

Heç bir yol infrastrukturuna 
malik olmayan rayonumuzda yol-
ların təmiri və bərpası ilə bağlı son 
illərdə böyük işlər həyata keçiril-
mişdir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin müvafiq sərəncamı 
ilə 26 kilometrlik Lerik-Qosmali-
an-Kəlvəz yolunun tikintisi başa 
çatdırılmış, 30 min nəfər əhalinin 
yaşadığı, 50 yaşayış məntəqə-
sini birləşdirən 36 kilometrlik 
Noda-Şingədulan-Xanagah av-
tomobil yolunun tikintisinə başla-
nılmışdır. Sözün əsil mənasında 
ərazidə yaşayan əhali üçün inqilab 
sayıla biləcək yolun 18 kilometri 
asfaltlaşdırılmış, yolun digər hissə-
sində isə tikinti işləri sürətlə davam 
etdirilir. 

Rayon büdcəsinin vəsaiti he-

sabına şəhərin bir neçə küçəsində 
və kəndara yollarında asfalt işləri 
həyata keçirilmişdir.

Rayon icra hakimiyyətinin daxi-
li imkanları və ayrı-ayrı iş adamla-
rının, kənd sakinlərinin köməyi ilə 
kəndara yollarında təmir-bərpa iş-
ləri aparılmışdır. 2014-cü ildə əra-

zidə yaşayan vətəndaşların müra-
ciəti nəzərə alınaraq Milli Məclisin 
deputatı, hörmətli İqbal Məmmə-
dovun yaxından köməyi ilə Almu, 
Davradibi kəndlərinin yaxınlığın-
dan axan çayların üzərində kör-
pülər inşa edilmişdir. 

Əhalinin daha sıx yaşadığı Əli-
abad-Vamazğon, Lerik-Nuravud, 
Blaband-Çayrud, Piran-Veri və di-
gər kəndara yollarının yenidən qu-

rulması ilə bağlı müvafiq sənədlər 
hazırlanaraq Prezident Administra-
siyasına təqdim edilmişdir.

Kiçik sahibkarlığın daha da in-
kişaf etdirilməsi üçün Lerik şəhə-
rində “Azəri finans” və “Finca” bank 
olmayan kredit təşkilatları və “Ka-
pital” bankın rayon şöbəsi fəaliyyət 
göstərir.

 “Kapital” bankın rayon şöbəsi 
tərəfindən 158 hüquqi şəxsə, 2320 
fiziki şəxsə xidmət göstərilir. Filial 
tərəfindən hesabat ilində Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondunun rayon 
şöbəsinin sifarişi əsasında 19 mil-
yon 322 min manat, Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Mərkəzinin sifarişi 
əsasında 4 milyon 403 min manat, 
büdcədən maliyyələşən təşkilatla-
ra 5 milyon 486 min manat,  1810 
nəfər məhsul istehlakçısına isə 77 
min manat məbləğində vəsait ban-
komat vasitəsi ilə ödənilmişdir.

2014-cü ildə fəaliyyətə başla-
yan Bank olmayan Kredit təşkilatı 
“Azəri Finans” Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyətdə 7 nəfər rayon 
sakini daimi işlə təmin edilmişdir. 
Keçən qısa vaxt ərzində 263 müş-
təriyə 483,4 min manat kredit ödə-
nilmişdir. 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazir-
liyinin Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondunun vasitəsilə 2002-2014-
cü illər ərzində Lerik rayonu üzrə 
150 sahibkara 14 milyon manat, 
o cümlədən 2014-cü ildə 43 sahi-
bkara 4,8 milyon manat güzəştli 
kreditləri verilmişdir. Bu kreditlər 
hesabına 1417, o cümlədən 2014-
cü ildə 69 yeni iş yerinin açılması 
mümkün olmuşdur. Son illər ve-
rilmiş güzəştli kreditlər hesabına 
Lerik rayonu üzrə müasir texno-
logiyalardan istifadə edilməklə illik 
istehsal gücü 3,5 min ton quş əti 
olan 2 quşçuluq təsərrüfatı, illik 
istehsal gücü 18 min ton qüvvəli 
yem olan 1 müəssisə, gündəlik is-
tehsal gücü 7,7 (illik istehsal gücü 
2,8 min) ton olan 2 çörək zavodu 

(bir çörək zavodunun tikintisində 
iş davam etdirilir) inşa edilmiş, illik 
istehsal gücü 4,6 milyon litr süfrə 
suları olan 1 müəssisənin tikintisin-
də işlər davam etdirilir. Bu müəs-
sisələrin maliyyələşdirilməsi nəti-
cəsində 203 yeni iş yeri açılmışdır.

Cənab Prezidentin tapşırığına 

uyğun olaraq imtiyazlı kateqoriya-
dan olan şəxslər, şəhid ailələri və 
Qarabağ əlilləri, Böyük Vətən Mü-
haribəsi iştirakçıları, əlilləri, Çer-
nobıl əlilləri, imkansız ailələr daim 
rayon icra hakimiyyətinin diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Bütün milli 
və dini bayramlarda bu kateqoriya-
dan olan vətəndaşlara maddi yar-
dım və ərzaq bağlamaları verilmiş, 
onlarla tez-tez görüşlər təşkil edil-
mişdir. Ramazan bayramı və Qur-
ban bayramı münasibəti ilə rayon 
sakinlərinə 2 tona yaxın ət və digər 
ərzaq bağlamaları verilmiş, maddi 
yardımlar göstərilmişdir. Şəhid və 
Qarabağ əlillərinin ailələri üçün toy 
mərasimləri keçirilmiş, gənc ailələr 
məişət avadanlıqları, mebellərlə 
təmin edilmişdir. Əliabad kənd sa-
kini II qrup Qarabağ müharibəsi 
əlili Gəray Hacıyevin yaşayış evi 
əsaslı təmir edilmiş, Lerik şəhər 
sakini II qrup Qarabağ müharibəsi 
əlili Bəhlul Rəhimovun evinin tikin-
tisinə görə ona tikinti materialları 
verilmişdir. 

Vəfat etmiş bütün Böyük Vətən 
və Qarabağ müharibəsi əlillərinin, 
şəhid valideynlərinin hüzr məra-
simlərinin keçirilməsi rayon icra ha-
kimiyyəti tərəfindən daim diqqətdə 
saxlanılmış və mərasimlər təşkil 
edilmiş, vəfat etmiş şəxslərin mə-
zarları götürülmüşdür. 

2014-cü ildə rayon əhalinin so-
sial müdafiəsi mərkəzi tərəfindən 
1021 nəfər ailəyə ünvanlı dövlət 
sosial yardımı, 3661 nəfərə isə 
sosial müavinət ödənişi həyata 
keçirilmişdir. Ünvanlı dövlət sosial 
yardımın təyinatı və ödənişi sahə-
sində bir sıra işlər görülsə də hələ 
də bu sahədə nöqsanlara rast gə-
linir. Ünvanlı dövlət sosial yardımın 
mahiyyəti, təyinatı ilə bağlı tələb 
olunan sənədlər, ödənilmə qaydası 
haqqında əhali arasında maariflən-
dirmə işləri düzgün aparılmadığın-
dan vətəndaşlar tərəfindən lazım-

sız yazışmalar, şikayətlər hələ də 
davam etməkdədir. Əhalinin Sosial 
Müdafiə Mərkəzinin əməkdaşları, 
ərazi icra nümayəndələri, bələdiy-
yə qurumları bu məsələni daim 
diqqətdə saxlamalıdırlar.

Hesabat ilində Əmək və Əha-
linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
tərəfindən rayonumuzun 8 nəfər 
sakininə pulsuz avtomobillər ve-
rilmişdir.  Rayon icra hakimiyyəti 
tərəfindən növbəlilik prinsipləri 
gözlənilməklə, 10 nəfər xüsusi 
imtiyaza malik şəxslər üçün fərdi 
yaşayış evinin tikintisinə görə tələb 
olunan müvafiq sənədlər  hazırla-
naraq nazirliyə təqdim edilmişdir.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu-
nun rayon şöbəsində 142 nəfər 
hüquqi şəxs, 311 nəfər fiziki şəxs, 
692 nəfər torpaq mülkiyyətçisi, 
21780 nəfər sığorta şəhadətnamə-
si alan şəxs, 9960 nəfər pensiya 
alan vətəndaş qeydiyyatdadır və 
onlara fond tərəfindən xidmət göstə-
rilir. 2014-cü il ərzində büdcə təşki-
latlarından 2992,9 min manat və ya 
96 faiz, qeyri büdcə təşkilatlarından 
286,3 min manat və ya 96,7 faiz və-
sait daxil olmuşdur ki, bu da pensiya 
və müavinətlərin vaxtında və tam 

ödənilməsinə zəmin yaratmışdır.
2014-cü ildə rayonumuzun yerli 

gəlir və xərcləri 18093 min manat 
proqnozlaşdırılmış və  17868,7 min 
manat vəsait xərclənmişdir. Yerli bü-
dcənin mədaxil hissəsinin cari gəlir-
ləri 2114 manata qarşı 2162,4 min 
manat icra edilmişdir. 2015-ci il üçün 
rayonumuzun yerli gəlir və xərcləri 
18291 min manat, o cümlədən bü-
dcənin mədaxil hissəsinin yerli gəlir-
ləri isə 2228 min manat proqnozlaş-
dırılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
idmana göstərdiyi yüksək diqqət 
və qayğı nəticəsində Azərbaycan 
artıq beynəlxalq aləmdə idman 
ölkəsi imicini qazanmışdır. 2015-ci 
ildə ilk Avropa Olimpiya oyunlarının 
ölkəmizdə keçirilməsi bunun bariz 
nümunəsidir. Sevindirici haldır ki, 
ilk Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat 
Komitəsi tərəfindən Lerik rayonu da  
Məşəl Estafetinin keçiriləcəyi ərazi 
kimi seçilmişdir. Məşəl Yürüşünün 
rayonumuzun ərazisində yüksək 
səviyyədə  təşkil edilməsi üçün 
Gənclər və idman nazirliyi ilə birgə 
tədbirlər görülür. Mən fürsətdən isti-
fadə edib rayonumuza göstərilən bu 
diqqətə görə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinə əhalimiz adından 
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

2014-cü ildə  rayonumuzda da 
idman sahəsində bir sıra uğurla-
ra imza atılmışdır. Yeniyetmə və 
gənclərin iştirakı ilə müxtəlif idman 
yarışları keçirilmiş, gənclərin, yeni-
yetmələrin, əhalinin kütləvi idmana 
daha yaxından cəlb olunmasına səy 
göstərilmişdir. İdmançılarımız futbol, 
voleybol, sərbəst güləş, atletika, ta-
ekvando, şahmat və ağır atletika 
idman növləri üzrə keçirilən zona və 
Respublika səviyyəli yarışlarda  qü-
vvələrini sınamışlar. 

Çağırışyaşlı gənclərin hərbi xid-
mətə hazırlanması, vətənə məhəb-
bət ruhunda tərbiyə edilməsinə nail 

olmaq məqsədi ilə Böyük Vətən 
müharibəsi və Qarabağ müharibəsi 
iştirakçıları ilə onların görüşlərinin 
keçirilməsi daim diqqət mərkəzində 
saxlanılmışdır. Hər il Böyük Vətən 
müharibəsində Qələbənin ildönü-
mü gənclərin iştirakı ilə təntənəli 
qeyd edilmişdir. Oktyabr 2014-cü 
ildə hərbi xidmətə gənclərin Hey-
dər Əliyev Meydanından təntənəli 
şəkildə yola salınması mərasimi 
uzun illər çağırışçı gənclərimi-
zin yaddaşından silinməyəcəkdir. 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Ça-
ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon 
şöbəsi gələcəkdə də bu cür tədbir-
lərin vaxtaşırı keçirilməsini diqqət-
də saxlamalıdır.  

Gənclərdə sağlam həyat tərzi-
nin formalaşdırılması, onların nar-
komaniya kimi zərərli vərdişlərdən 
çəkindirilməsi istiqamətində tədbirlər 
keçirilmiş, gənclərlə maarifləndirici 
söhbətlər aparılmışdır. Gənclərdə 
sağlam həyat tərzinin formalaşdırıl-
ması, onları zərərli vərdişlərdən çə-
kindirmək məqsədi ilə hazırlanmış 
plakatlar, buklet-kitabçalar paylanıl-
mışdır.

uğurlu nəticələr doğruldur
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Rayonumuzda dini dözüm-
lülüyün təmin edilməsi məqsə-
di ilə dini icmalarla əlaqəli işin 
qurulması təmin edilmişdir. Mil-
li-mənəvi dəyərlərimiz olan dini 
ibadət yerləri, məscidlər və zi-
yarətgahların bərpası diqqətdə 
saxlanılmışdır. Lerik şəhər məs-
cidində təmir bərpa işləri aparıl-
mış, yeni minarələr ucaldılmış, 
həyətinə asfalt döşənmişdir. Le-
rik şəhəri, Gürdəsər və Boykən-
dil kəndlərində xeyir-şər evləri 
inşa edilmişdir.

Gündən-günə inkişaf edən 
Azərbaycanda ideoloji siyasəti 
gücləndirmək, dövlət-din mü-
nasibətlərinin daha yaxşı tən-
zimlənməsinə nail olmaq, dün-
yaya nümunə olan tolerantlıq 
mühitinin qorunması və inkişaf 
etdirilməsi, dünyəvi təhsillə dini 
təhsil arasında, məscidlə ta-
rixi abidələr arasında əlaqələr 
yaratmaq, həm dini, həm mə-
dəni, həm də milli məsələlərdə 
etnik qruplar, azsaylı xalqlarla 
birlikdə çalışmaqla dövlətin mə-
nafeyini qorumaq məqsədi ilə 
cənab Prezidentin Sərəncamı 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
millətlərarası, multikulturalizm 
və dini məsələlər üzrə Dövlət 
müşavirinin xidməti yaradılmış-

dır. Hesabat ilində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Mil-
lətlərarası, multikulturalizm və 
dini məsələlər üzrə Dövlət mü-
şaviri Kamal Abdullayev və Azər-
baycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının Regional 
idarəetmə və yerli özünüidarəet-
mə orqanları ilə iş şöbəsinin baş 
məsləhətçisi Vəfadar Bağırovun, 
din xadimləri və ziyalıların, ağ-
saqqalların iştirakı ilə  dövlət-din 
münasibətləri ilə bağlı geniş təd-
bir keçirilmişdir. 

Rayonda 11 siyasi partiyanın 
yerli təşkilatı fəaliyyət göstərir. 
Bu partiyalardan 1-i iqtidar, 2-si 
iqtidaryönümlü, 8-i müxalifət par-
tiyasıdır. İqtidaryönlü və müxa-
lifət partiya üzvlərinin ümumi 
sayı 354 nəfərdir. 

Respublikanın hər yerində ol-
duğu kimi rayonumuzda da YAP 
ən nüfuzlu, bütün sahələrdə öz 
sözünü deməyi bacaran, sıraları 
günü-günə artan, xalqın böyük 
əksəriyyətini özündə birləşdir-
məyi bacaran partiyadır. Partiya 
üzvlərinin sayı 2014-cü il ərzində 
3709 nəfərə çatmışdır ki, bunun 
da 633 nəfəri qadın, 1675 nəfəri-
ni isə gənclər təşkil edir. Hesabat 
ilində 116 nəfər qəbul partiyaya 
olmuşdur. 

Hər il olduğu kimi 2014-cü 
ildə də “Yay məktəbi” layihəsi 
əsasında 400 nəfərə yaxın gənc 
rayonumuza gəlmiş, rayonumu-
zun təbiəti, tarixi və milli mətbəxi 
ilə tanış olmuşlar.

Müxalifət partiyalarının ra-
yon təşkilatları tərəfindən heç 
bir kütləvi tədbir keçirilməmişdir. 
Rayonda ictimai-siyasi vəziyyət 
sabitdir.

2014-cü il həm də növbə-
ti bələdiyyə seçkiləri ilə yad-
da qalmışdır. 29 bələdiyə üzrə 
namizədliyi qeydə alınmış 620 
nəfərdən 261 nəfəri bələdiyyə 
üzvü seçilmişdir. Seçki prosesi 

zamanı heç bir qanun pozuntusu 
halına rast gəlinməmişdir. Əvvəl-
ki illərdən fərqli olaraq seçilən 
namizədlərin əksəriyyəti ali təh-
silli və gənclərdir. Biz inanırıq ki, 
illər boyu bələdiyyələr tərəfindən 
həllini tapa bilməyən problemlər 
yeni formalaşmış bələdiyyə qu-
rumları tərəfindən həll ediləcək, 
onlar əhalini narahat edən yerli 
problemlərin həllində səylərini 
əsirgəməyəcəklər.

2014-cü ildə rayon icra haki-
miyyəti başçısı yanında Şuranın 

28 iclası keçirilmişdir. Bu iclas-
larda iqtisadi, sosial-mədəni və 
digər yerli əhəmiyyətli 48 məsələ 
müzakirə edilmişdir. Şuranın ic-
laslarında qəbul edilmiş qərarlar 
protokollarla rəsmiləşdirilmişdir. 
Rayon icra hakimiyyəti başçısı 
tərəfindən ayrı-ayrı məsələlərlə 
bağlı 149 sərəncam və 139 əmr 
verilmişdir. 

Şura iclaslarında rayon icra 
hakimiyyəti başçısı aparatının 

müvafiq şöbələrinə, ərazi icra 
nümayəndələrinə tapşırıqlar, 
müvafiq idarə, təşkilat və müəs-
sisə rəhbərlərinə tövsiyələr ve-
rilmiş, qərarların surətləri onlara 
çatdırılmışdır. Eyni zamanda Şu-
ranın iclas qərarlarının icrasına 
nəzarət aparatın Sənədlərlə və 
vətəndaşların müraciətləri ilə iş 
şöbəsi tərəfindən təmin edilmiş-
dir. Bununla əlaqədar sənədlərlə 
və vətəndaşların müraciətləri ilə 
iş şöbəsində xüsusi kitab ayrıl-

mış və müvafiq qeydlər aparıl-
mışdır.

Ölkə başçısının vətən-
daş-məmur münasibətiləri ilə 
bağlı tələbkarlığına uyğun ola-
raq rayon icra hakimiyyəti vətən-
daşlarla müntəzəm ələqəni daim 
nəzarətdə saxlamış sakinlərin 
müraciətlərinə, ərizə və şikayət-
lərinə diqqətlə yanaşmaga səy 
göstərmişdir

2014-cü il ərzində rayonun 
bütün inzibati ərazi dairələrində 
rayon icra hakimiyyəti başçı-

sı tərəfindən rayonda fəaliyyət 
göstərən idarə, təşkilat və müəs-
sisələrin, rayonun hüquq müha-
fizə orqanlarının rəhbərləri ilə 
birlikdə  səyyar qəbul və əhali ilə 
görüşlər keçirilmişdir. Ərazilər-
də keçirilmiş səyyar qəbullar-
da 4173 nəfər vətəndaş iştirak 
etmiş, 501 nəfər qəbul edilmiş 
və onların müraciətlərinə baxıl-
mışdır. Vətəndaşlar su proble-
mini, məktəb, tibb müəssisələ-

rin, elektrik xətlərinin və yolların 
tikintisini və təmirini, kəndlərə 
qaz xətlərinin çəkilməsini, işlə 
təmin olunmasını, evlərinə dəy-
miş ziyanın bərpasını, evlə təmin 
olunmasını və digər problemləri-
nin həllinə köməklik göstərilmə-
sini xahiş etmişlər. Müraciətlərin 
bir çoxu yerində həll edilmiş və 
ya həll edilməsi üçün əlaqədar 
təşkilatlara tapşırıqlar verilmiş, 
rayonda həlli mümkün olmayan 
digər məsələlər barədə yuxarı 

dövlət orqanları qarşısında və-
satət qaldırılmışdır. 

Hesabat ilində Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının Sənədlərlə və 
vətəndaşların müraciətləri ilə 
iş şöbəsi tərəfindən “Lerik Ra-
yon İcra Hakimiyyəti başçısının 
aparatında, dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının yerli qurumların-
da vətəndaşların müraciətlərinə 
baxılması, onların qəbulu və 
sənədlərlə işin vəziyyəti” araş-
dırılmış, şöbə tərəfindən arayış 
hazırlanmış və arayış rayon icra 
hakimiyyəti başçısı yanında Şu-
ranın 02 iyun 2014-cü il tarixli 
geniş iclasında Prezident Admi-
nistrasiyası komissiyası üzvlə-
rinin birgə iştirakı ilə müzakirə 
edilmişdir. Aşkar edilmiş nöqsan-
ların aradan qaldırılması üçün 
aidiyyəti dövlət orqanlarına tap-
şırıq və tövsiyyələr verilmişdir. 

Qeyd edilən çatışmamazlıq-
ların aradan qaldırılması üçün 
qısa müddətdə ciddi tədbirlər 
həyata keçirilmiş, vətəndaşların 
müraciətlərinə baxılması, səyyar 
qəbulların təşkili, kargüzarlığın 
aparılması vəziyyəti rayon icra 
hakimiyyəti başçısı yanında ge-
niş Şura iclaslarında müzakirə 
edilmiş, seminar müşavirələr ke-
çirilmişdir. İdarə və təşkilatlarda, 
ərazi icra nümayəndəliklərində 
vətəndaşların qəbulu, müraciət-
lərinin və daxil olan digər xidməti 
sənədlərin qeydiyyatı jurnalları 
təlimatın tələbinə uyğun olaraq 
hazırlanmışdır. 

Rayonumuzun dövlət qulluq-
çuları və vəzifəli şəxsləri rayon 
icra hakimiyyəti başçısının bi-
lavasitə rəhbərliyi ilə, eyni za-
manda mövcud qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun olaraq vətən-
daşların yazılı və şifahi müra-
ciətlərinə diqqətlə yanaşmağa, 
onların haqlı tələblərini qanuna 
müvafiq həll etməyə çalışmışdır. 
Görülmüş məqsədyönlü tədbirlər 
nəticəsində vətəndaşlar tərəfin-

dən yuxarı dövlət orqanlarına 
edilən müraciətlərin sayı azal-
mışdır. 

2014-cü ildə rayon icra ha-
kimiyyətinə 1274, keçən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 164 
az yazılı müraciət daxil olmuş, 
1204 nəfər, keçən ilə nisbətən 
14 nəfər az vətəndaş rayon icra 
hakimiyyəti başçısının qəbulun-
da qeydiyyata alınmışdır. 2014-
cü ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasından 

361 müraciət, 260 az, Milli Məc-
lisdən 31 müraciət, 9 az, Nazirlər 
Kabinetindən 36 müraciət, 14 az, 
mərkəzi qurumlardan 238 müra-
ciət, 73 az, rayon ərazisindən 
619 müraciət, 203 çox müraciət 
daxil olmuşdur. 

Hesabat ilində rayon icra 
hakimiyyəti və beş ərazi icra 
nümayəndəliyində fəaliyyət 
göstərən Operativ İdarəetmə 
Mərkəzləri vasitəsilə 26 vətən-
daş rayon mərkəzinə gəlmədən 
bu mərkəzlər vasitəsilə onlayın 
qəbul edilmiş, rayon icra haki-
miyyətinin internet saytı vasitəsi 
ilə müraciət etmiş 24 nəfərin 39 
müraciətinə elektron qaydada 
müvafiq cavab verilmişdir.

Vətəndaşlar tərəfindən daxil 
olan müraciətlər, əsasən, işlə tə-
min olunma, torpaq islahatı, təh-
sil haqqı, ünvanlı dövlət sosial 
yardım istəməsi, mənzil, tikinti, 
abadlıq, evinə dəymiş ziyanın 
bərpasına köməklik göstərilmə-
si, maddi yardım istəməsi və sa-
irə barədə olmuşdur. 

2014-cü ilin yekunları və 
qarşıda duran vəzifələrin müəy-
yənləşdirilməsini təmin etmək, 
əhalini narahat edən məsələlərin 
həllinə nail olmaq məqsədi ilə 
ictimaiyyətin nümayəndələrinin 
iştirakı ilə ərazi icra nümayən-
dələrinin açıq hesabat iclasla-
rının keçirilməsi başa çatdırıl-
mışdır. Hesabat yığıncaqlarında 
ictimaiyyətin nümayəndələri, 
ağsaqqallar tərəfindən kənda-
ra yollarının, 10 və 04 kv-luq 
elektrik hava xətlərinin əsaslı 
təmiri, Lerik şəhərində idman 
sağlamlıq mərkəzinin, avtovağ-
zalın, Gənclər evinin, Veteran-
lar evinin, uşaq və gənclər kita-
bxanasının, yaradıcılıq evinin, 
ərazilərdə yeni məktəblərin, tibb 
müəssisələrinin, rabitə şöbələ-
rinin, mədəniyyət obyektlərinin 
tikintisi, içməli su probleminin 
həlli, yaşayış məntəqələrinə qaz 
çəkilişi və əhalini narahat edən 

digər məsələlər əsas problem 
kimi səslənmişdir. Qaldırılan 
problemlərin, verilmiş təkliflərin 
icrasını vaxtında təmin etmək 
üçün rayon icra hakimiyyəti baş-
çısı tərəfindən görüləcək işlərə 
dair tədbirlər planı tərtib edilmiş, 
rayon icra hakimiyyəti başçısının 
səlahiyyətlərində olmayan təklif-
lərin növbəti Dövlət Proqramına 
daxil edilməsi üçün  yuxarı döv-
lət orqanlarına müraciətlər edil-
mişdir. 

Rayonumuzun sosial-iqtisa-
di göstəriciləri, vətəndaşların 
qəbulu, o cümlədən rayon icra 
hakimiyyəti başçısının səyyar 
qəbul-görüşləri, rayon ərazisin-
də keçirilən tədbirləri əks etdirən 
məlumatların Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Administra-
siyasının Regional idarəetmə və 
yerli özünüidarəetmə orqanları 
ilə iş şöbəsi tərəfindən müəyyən 
edilmiş qrafikə uyğun olaraq Rİ-
AİS-ə ötürülməsi, mərkəzi qəzet 
və televiziyalarda, yerli qəzetdə 
işıqlandırılması və rayon icra 
hakimiyyətinin internet saytında 
yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.

Rayon icra hakimiyyəti başçı-
sının 29 inzibatı ərazi dairəsi üzrə  
nümayəndələri işlərini Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 06 iyun tarixli 648 saylı 

Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Yer-
li icra hakimiyyətləri haqqında 
Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun 
qurmuşdur. Rayon icra hakimiy-
yəti başçısı aparatı tərəfindən 
inzibati ərazi nümayəndələrinin 
fəaliyyəti mütəmadi olaraq araş-
dırılmış, onların işindəki nöqsan 
və çatışmazlıqların aradan qal-
dırılması üçün müvafiq köməklik 
göstərilmişdir. Yerlərdə fəaliyyət 
göstərən idarə və müəssisələ-
rin, sahibkarlıq subyektlərinin 
işinin qurulması, vətəndaşların 
şikayətlərinin, qaldırdıqları so-
sial problemlərin həll edilməsi 
üçün ərazi icra nümayəndələri 
tərəfindən iş aparılmış, Azərbay-
can Respublikası Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin uğurla həyata 
keçirdiyi sosial-iqtisadi, siyasi 
islahatların məzmun və mahiy-
yətinin, respublikada və rayonu-
muzda aparılan tikinti-quruculuq 
işlərinin əhaliyə çatdırılması işi 
həyata keçirilmişdir. İnzibati  əra-
zi icra nümayəndələri tərəfindən 
gənclərin həqiqi hərbi xidmətə 
çağırılması işi təşkil olunmuş, 
ərazilərdə aparılan tikinti-abadlıq 
işlərinə rəhbərlik edilmiş, əhalini 
narahat edən yerli problemlərin 
aradan qaldırılması üçün tədbir-
lər həyata keçirilmişdir.

Rayon icra hakimiyyəti baş-
çısı aparatında inzibati və-
zifələrdə kadrlar ixtisas tələbləri 
nəzərə alınmaqla “Dövlət qullu-
ğu haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa müvafiq 
olaraq yerləşdirilmişdir. 

Rayon icra hakimiyyəti baş-
çısı aparatı və rayonda fəaliyyət 
göstərən bütün dövlət idarə və 
müəssisələri müasir kompüter 
avadanlıqları ilə təmin edilmiş, 
əksəriyyəti elektron informasiya 
şəbəkəsinə qoşulmuşdur.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2000-ci il 6 mart 

tarixli 347 saylı Sərəncamı ilə 
təsdiq olunmuş “Azərbaycan 
Respublikasının rayon, şəhər, 
şəhərlərdə rayon icra hakimiyyə-
ti başçıları aparatında sənədlərlə 
iş barədə Təlimat”ın tələblərinin 
uyğun olaraq rayon icra haki-
miyyəti aparatında və ərazi icra 
nümayəndəliklərində kargüzarlıq 
işləri vaxtı-vaxtında araşdırılır, 
müvafiq tədbirlərin görülməsi və 
qərarların qəbul edilməsi üçün 
rayon icra hakimiyyəti başçısı 
yanında Şura iclaslarında mü-
zakirə edilir. Şəhər, kənd ərazi 
icra nümayəndəliklərində sənəd-
lərlə işin vəziyyətinin yaxşılaşdı-
rılması, vətəndaşların yazılı və 
şifahi müraciətlərinə baxılması 
sahəsində nöqsanların vaxtında 
aradan qaldırılması üçün təsirli 
tədbirlər görülür.

Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti  
Azərbaycan Respublikası  qa-
nunlarının, Prezidentin fərman 
və sərəncamlarının, göstəriş-
lərinin, Nazirlər Kabinetinin qə-
rar və sərəncamlarının həyata 
keçirilməsi üçün tələb olunan 
bütün məsələlərin həllinə, yerli 
idarəetmə orqanlarının fəaliyyə-
tinin gücləndirilməsinə və onla-
rın işinə gündəlik nəzarətə səy 
göstərmişdir. Respublikamızda 
aparılan sosial-iqtisadi inkişafın 
dinamikliyini təmin etmək üçün 
rayon icra hakimiyyəti başçısı 
Şuranın, aparatın və şöbələ-
rin işini əlaqələndirmiş, bunun 
nəticəsində sosial-iqtisadi, ic-
timai-siyasi vəzifələrin yerinə 
yetirilməsində operativliyə nail 
olunmuşdur.

Rayonumuzda aparılan quru-

culuq abadlıq işləri, ictimai sta-
billik həmişə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin diqqət 
və nəzarətində olmuşdur. Məhz 
bunun nəticəsidir ki, cənab Pre-
zident tərəfindən rayon mərkəzi 
xəstəxanasının həkimi Sadiqə 
Rufullayeva “Əməkdar həkim” 
fəxri adı ilə, rayon polis idarəsinin 
rəisi Hüseynəli Məlikov “Vətən 
uğrunda” medalı ilə, Pirasora 
kənd ərazi icra nümayəndəsi Əli-
güşad Xalıqov “Dövlət qulluğun-
da fərqlənməyə görə” medalı ilə, 
Vizəzəmin kənd tam orta məktə-
binin riyaziyyat müəllimi Nüşabə 
Əmirova isə “Tərəqqi” medalı ilə 
təltif olunmuşdur. Dövlət rəhbə-
rinin ayrı-ayrı sahələrdə çalışan 
leriklilərə göstərdiyi diqqət və 
qayğı ümumilikdə bütün vətən-
daşlarımıza və rayonda görül-
müş işlərə verdiyi böyük qiymə-
tin təzahürüdür. 

Sonda rayonda aparılan qu-
ruculuq, abadlıq işlərinə, göstə-
rilən qayğı və diqqətə görə rayon 
əhalisi adından möhtərəm Prezi-
dentimizə dərin minnətdarlığımı-
zı bildirir və əmin edirik  ki, hər 
bir vətəndaşın yaxşı yaşaması 
və işləməsi üçün verdiyi tapşırıq-
lar, Nazirlər Kabinetinin 10 yan-
var 2015-ci il tarixli iclasındakı 
nitqindən irəli gələn vəzifələr la-
yiqincə yerinə yetiriləcək və Le-
rik rayonunun davamlı sosial-iq-
tisadi inkişafı təmin ediləcəkdir.

Əziz leriklilər!
Rayon icra hakimiyyeti baş-

çısının “2014-cü ilin yekunları və 
qarşıda duran vəzifələr barədə” 
hesabat məruzəsi müzakirənizə 
təqdim edilir. Hesabat haqqında 
rəy və təkliflərinizi gözləyirik 

Əsas vəzifəmiz xalqa xidmət etməkdir
  əvvəli 3-cü səhifədə


