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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეროდი გორდელაძის მიერ  

2014 წელში (02.08-31.12) გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

დავიბადე 1964 წლის 18 აპრილს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახვში. 1982 წელს ჩავირიცხე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დავამთავრე ჯერ ეკონომიკის, შემდეგ კი იურიდიული 

ფაკულტეტი. 1987 წლიდან 1995 წლამდე ვმუშაობდი სხვადასხვა დანიშვნით და არჩევით 

თანამდებობებზე. 1995 წლიდან 2011 წლამდე ვმუშაობდი შინაგან საქმეთა ორგანოებში. გავლილი 

მაქვს ყველა საფეხური ინსპექტორიდან პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილის 

ჩათვლით. 

2014 წლის 15 ივნისს გამართულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 

პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს მიერ 

წარდგენილი ვიყავი დეპუტატობის მაჟორიტარ კანდიდატად ბახვის ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიულ ერთეულში. 

გამარჯვების შემდეგ საკრებულოს პირველსავე სხდომაზე სცნეს ჩემი უფლებამოსილება და 

მომენიჭა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სტატუსი, რომელიც არის კანონით 

განსაზღვრული სამართლებრივი მდგომარეობა, იგი მოიცავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობას, საქმიანობის წესსა და გარანტიებს, რომელიც 

განისაზღვრება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-სა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით. 

2014 წლის 2 აგვისტოს ამირჩიეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამადატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარედ. საანგარიშო 

პერიოდის განმავლობაში ჩავატარე კომისიის 9 სხდომა, რომელზეც განხილული იქნა 18 საკითხი, 

ორგანიზაციული საკითხებიდან ძირითადი იყო - კომისიის სამუშაო ჯგუფების შექმნის, ჯგუფის 

ხელმძღვანელების არჩევის, კომისიის წევრებს შორის ფუნქციების განაწილების, სამუშაო გეგმის 

შემუშავების და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებული საკითხები. ასევე 

განიხილებოდა საკითხები საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ, ფრაქციათა 

გაუქმებისა და შექმნის თაობაზე, საკრებულოს წევრის მოვალეობის შესრულებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების, თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცებისა და გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 

შესახებ. 

ვამზადებდით დასკვნებს, წინადადებებსა და შენიშვნებს ცალკეულ საკითხებთან 

დაკავშირებით მისაღებ გადაწყვეტილებათა პროექტებზე. 

სისტემატიურად ვიხილავდი შემოსულ წერილებსა და განცხადებებს.  

არ ვარ არცერთი პარტიისა და პოლიტიკური გაერთიანების წევრი. 

საკრებულოში გაერთიანებული ვარ ფრაქცია „ქართულ ოცნება“-ში და ვმონაწილეობდი მის 

მიერ გამართულ ხუთივე სხდომაში. როგორც საკრებულოს წევრი ვმონაწილეობდი 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 14-სავე სხდომის მომზადებასა და მუშაობაში. საკრებულოს 

სხომაზე განხილული 153 საკითხიდან სულ ყველაზე დავაფიქსირე ჩემი თანხმობა.  



განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობდი საკრებულოს, გამგეობის, მისი სტრუქტურული 

ერთეულების დებულებათა პროექტების შესწავლასა და გაანალიზებას. მუნიციპალიტეტის 2015 

წლის ბიუჯეტის პროექტს, მხარი დავუჭირე ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო“-ს ინიციატივას 100%-იანი გრანტის მომპოვებელი აბიტურიენტის 3000 ლარით, 

ხოლო მისი აღმზრდელი სკოლისთვის 1000 ლარის გადაცემის შესახებ დაყენებულ საკითხს. 

- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარების 100-დან 150 ლარამდე 

გაზრდას. 

- სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას - ახალგაზრდა და წარმატებული 

სპორტსმენების წახალისების ფონდის შექმნას. 

- ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლისთვის 

თანაშემწეთა დანიშვნის თაობაზე გავაკეთე არაერთი გაცხადება, რაც საბოლოოდ დადებითად 

გადაწყდა. 

მოქალაქეთა მიღებას ვაწარმოებდი ყოველ სამუშაო დღეს. სხვადასხვა საკითხებთან 

დაკავშირებით მიღებული მყავს 100-ზე მეტი მოქალაქე, რომელთაც ჩემს მიერ მიეცათ სათანადო 

რჩევები. 

საანგარიშო პერიოდში ამომრჩევლებთან მქონდა 7 შეხვედრა, რომლებიც ტარდებოდა 

პერიოდულად ცალკეული სოფლებისა და უბნების მიხედვით. შეხვედრებს ესწრებოდა 15-20 

ამომრჩეველი. 

ბახვი იყო და არის გამორჩეული კულტურის მატარებელი სოფელი - ღირსეული 

საზოგადოებით, განათლებითა და მდიდარი წარსულით. ბოლო 20 წლის მანძილზე მიმდინარე 

მოვლენებმა სოფელ ბახვსაც დაასვა დაღი (თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ გულხელდაკრეფილები ამ 

წლებშიც არ ვყოფილვართ) მოიშალა ინფრასტრუქტურა, მოუწესრიგებელი გახდა გზები, 

გასაწმენდი შეიქნა სანიაღვრე არხები, სარესტავრაციო შეიქნა ხიდები, შეკეთებას აღარ 

ექვემდებარება წყალსადენის მილები. სტიქიის შედეგად საცხოვრებელ სახლებს დაუზინდა 

სახურავი, მოიშალა გაბიონები, განადგურდა მოსავალი. აი ეს არის ის პრობლემები, რომელთა 

მოგვარების თაობაზეც  ამომრჩევლებთან  შეხვედრისას მიხდებოდა საუბარი. 

იყო ბახვის ტერიტორიული ერთეულის დეპუტატი ეს დიდი ტვირთია, რომლის ტარება 

ჩემთვის უდიდესი პასუხისმგებლობაა. ამომრჩევლის მიერ დაყენებული ყველა პრობლემის 

დროულად გადაწყვეტის მიზნით. არაერთხელ დავსვი საკითხი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისა და ცალკეული სამსახურების ხელმძღვანელების წინაშე, რომელთა მხარდაჭერით და 

თანადგომით შესაძლებელი გახდა: 

- სოფელ  მშვიდობაურში  დაგვეწყო  და  დაგვესრულებინა  ელექტრო  გამრიცხველიანება. 

- მოგვეხდინა სოფ. ბახვში მდინარე დურღანაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია, რომლის 

ღირებულება 80 000 ლარი შეადგინა.  

- 2014 წლის 5 ივნისს სტიქიის შედეგად დაზარალებული 70 ოჯახიდან 30 ოჯახს მიეცა 

საცხოვრებელი ბინის სრულად გადახურვისათვის საჭირო სახურავი, ხოლო საჭირო რაოდენობის 

სახურავი დაურიგდა და პრობლემა მოაგვარა 34-მ აოჯახმა, რამაც მთლიანობაში 64 ოჯახი 

შეადგინა. უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული ოჯახებიდან 14 სოციალურად დაუცველია, 12 



შეჭირვებული, 8 მარტოხელა, 2 ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, ხოლო 1 

უნარშეზღუდული.  

- სოფ. ქვედა ბახვში გაიწმინდა წყლის ავზები, გაკეთდა ჩასასვლელი კიბეები და სახურავი. 

-მოვახდინეთ წყლის ჩამკეტი ე.წ. ვინტილების შეძენა და აღსადგენი ვინტილების აღდგენა. 

- სოფ. ვაკიჯვრის ხელმძღვანელობის დახმარებით სათაო ავზში მოვახდინეთ „შკერნალისა 

და ნანალიების“ შენაკადების შეყვანა დებეტის გაზრდის მიზნით. 

- ავტო მოსაცდელების მოწესრიგება სოფელ ბახვის ცენტრსა და ჩაის ფაბრიკის 

გადასახვევზე. 

- ხიდის მოაჯირების შეკეთება და შეღებვა მდინარე ბახვისწალსა და ყულეფაზე. 

- ქვედა ბახვში ადმინისტრაციულ შენობაზე მოვაწყვეთ თუნუქისგან დამცავი საფარი. 

- მოსახლეობისთვის მოსავლის გამოტანის გაადვილების მიზნით საყანე ფართობებში 

შევიყვანეთ სპეცტექნიკა და მოვაწესრიგეთ გზები, ასევე გავწმინდეთ ე.წ. ფონი.  

- სოფელ ქვედა ბახვში გოგოლაშვილების უბანში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ უბანზე 

შევიტანეთ ხრეში და მოვასწორეთ ტრაქტორით. 

- სოფელ ქვედა ბახვში აღვადგინეთ სიმონ ახალაძის სახლთან მისასვლელი გზა. 

-სოფელ მშვიდობაურში ხიდიდან ჩ/ფაბრიკის შენობამდე საავტომობილო გზის 

მონაკვეთზე არხების ამოვსების მიზნით დაყრილი და მოსწორებული იქნა ხრეში, ასევე გაიჭრა 

სანიაღვრე არხები. 

- დახმარება გავუწიე მოსახლეობას, რათა დროულად ყოფილიყო დაფიქსირებული 

გეოლოგების მიერ ზვავებისა და მეწყერების შედეგად მათზე მიყენებული ზიანი.~ 

- 2014 წლის 23-29 სექტემბრის სტიქიის შედეგად მდინარე წყალწითელას მიერ წაღებული 

ხიდისა და ბახვის წყლის მიერ მოშლილი გაბიონების აღდგენის მიზნით გაგზავნილია 

დოკუმენტაცია და ველოდებით თანხის ჩამორიცხვას, რათა დროულად იქნეს მიღწეული 

შედეგები.  

გული მწყდება, რომ ვერ შევძელი სოფელ მშვიდობაურის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 

მოწყობა, რომელიც სასწრაფოდ მოგვარებას მოითხოვს. 

- ვერ დავადგით თავი სოფელ მშვიდობაურში შემსრულებლის მიერ მიტოვებული 

ჭაბურღილიდან წყლის მიღების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 

- მაღალი ეწერის მიმართულებით მიმავალი საავტომობილო გზის დაგრეიდერებას, 

სანიაღვრე არხებისა და მილხიდების მოწყობას. 

- სოფელ ბახვში შათირიშვილსა და გოგელიას შორის გზის სავალი მონაკვეთიდან 

ჩამოყრილი მიწის გატანასა და გზის მოწესრიგებას. 

- მძიმე მდგომარეობაა შექმნილი წყლით მომარაგების საქმეში. სოფლის მხარდამჭერი 

პროგრამებიდან გამოყოფილი იქნება თანხა  მილების აღდგენის მიზნით.  

- გაზიფიკაციის სამუშაოების გაგრძელების მიზნით მომზადებულ იქნა პროექტი, როგორც 

სოფელ ბახვის, ისე სოფელ მშვიდობაურის მიმართულებით, გვჭირდება დახმარება სამუშაოთა 

დროულად დაწყებისათვის. 

- გაწეული რეკომენდაციის შედეგად ექსკურსია დაუფინანსდა სკოლის მოსწავლეთა 2 

ჯგუფს. 



- ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ მიხეილ სირაძის ოჯახს გამოეყო 3000 ცალი 

სამშენებლო ბლოკი, 4 ტ. ცემენტი და 120 კვ.მ. თუნუქის სახურავი. 

- ჯონი პაქსაძის ოჯახს 3000 ცალი სამშენებლო ბლოკი, 4 ტ. ცემენტი, ხრეში და ერთჯერადი 

დახმარება 500 ლარი, მასვე დავეხმარებით სახურავით. 

- ნანი კვაჭანტირაძის ოჯახს გამოეყო 2 ტონა ცემენტი, ალმატურა და 120 კვ.მ. თუნუქის 

სახურავი. 

- ხანძრის შედეგად დაზარალებული ია ვაშალომიძისა და მერაბ ჯიშკარიანის ოჯახებს 

გამოეყოთ 2000 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალები. 

- სოციალური სამსახურის წინაშე გავუწიე შუამდგომლობა სოციალურად შეჭირვებულ 24 

პირს, რომელთაც ესაჭიროებოდათ მედიკამენტების შეძენა, ყველა მათგანი დაკმაყოფილებულ 

იქნა 100 ლარით. 

- სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობა დაუფინანსდა 2 პირს. 

- ერთჯერადი დახმარების გაწევაზე მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შუმადგომლობა 

გავუწიე 4 პირს, რომელთაგან ყველა დაკმაყოფილდა. 

- წინასაახალწლო პერიოდში გაეწია დახმარება მრავალშვილიან დედას დარეჯან დუმბაძეს, 

რომელსაც გადავეცით სხვადასხვა დასახელების არცთუ ისე უმნიშვნელო სასურსათო საქონელი. 

იგივე დახმარება გაეწია სოფ. ბახვში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ბესიკ დოლიძის 

ოჯახს. 

- საყოფაცხოვრებო დანიშნულების სხვადასხვა დასახელების საქონელი გადავეცით 

სოფელში მცხოვრებ უაღრესად შეჭირვებულებს  ჟანა გაგინიძესა და სერგო მარეკიანს. 

2015 წელს პრიორიტეტად მესახება ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მოსახლეობის 

საოციალური პირობების გაუმჯობესება, მეჩაიეობის ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 

მოსახლეობის მაქსიმალური დახმარება და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა. რა მიზნითაც 

კიდევ ერთი კარგი ნაბიჯი იქნა გადადგმული, გათვალიწინებული იქნა ბაღის გამგის თამარ 

თოიძის თხოვნა და მ/წელს სოფელ ბახვში აიგება თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი 

საბავშვო ბაღი, რომელიც გათვლილი იქნება სამ ჯგუფზე, რომელის ღირებულება შეადგენს 240000 

ლარს. 

ძნელია ყველა პრობლემას ერთდროულად გაწვდე, მით უფრო მაშინ, როცა თითოეულ 

სოფელში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ 

განაპირობებს სოფლის ეკონომიკურ განვითარებას. სულ მალე დაიწყება ბახვი-ასკანის 

საავტომობილო გზის მშენებლობა. ასკანის ცენტრში დაწყებულია ღვინის ქარხნის მშენებლობა, 

ინვესტორები დიდ ინტერესს იჩენენ ჩხავერის ჯიშის ყურძნის მიმართ და აპირებენ მოსახლეობაში 

ნერგების უფასოდ დარიგებას. ბახვს ნამდვილად აქვს ყველანაირი რესურსი იმისა, რომ აქ ხელი 

შეეწყოს ბიზნესის განვითარებას და კერძო სექტორმა იგრძნოს სასიკეთო ცვლილებები. გაჩნდეს 

სამომავლო პერსპექტივები, სულ მალე ამოქმედდება მეჩაიეობის დარგში დასაქმებულ პირთა 

ხელშეწყობის პროგრამა. თავის სიტყვას იტყვის დასუფთავების სამსახური. წინასწარ შერჩეულ 

ადგილებში განთავსდება ურნები და მიზერული თანხების სანაცვლოდ მოემსახურება სოფლის 

მოსახლეობას. 



იმედს ვიტოვებ, რომ 2015 წლის ანგარიშის განხილვისას გაცილებით მეტი გაკეთებული 

საქმის შესახებ ვისაუბრებთ და თქვენ უფრო კმაყოფილი და მადლიერი იქნებით. 


