
ა ნ გ ა რ ი შ ი  

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეროდი გორდელაძის მიერ  

2015 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

დავიბადე 1964 წლის 18 აპრილს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახვში,  1982 წელს სწავლა 

გავაგრძელე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დავამთავრე ჯერ ეკონომიკის, შემდეგ კი 

იურიდიული ფაკულტეტი. 

1984-1986 წლებში ვმსახურობდი საბჭოთა არმიის რიგებში. 

1987 წლიდან 1995 წლამდე ვმუშაობდი სხვადასხვა დანიშვნით და არჩევით 

თანამდებობებზე.  

1995 წლიდან 2011 წლამდე ვმუშაობდი შინაგან საქმეთა ორგანოებში.  

2012 წელს ჩავერთე საარჩევნო კამპანიაში, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების სრული 

გამარჯვებით დასრულდა. 

2014 წლის 15 ივნისს გამართულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 

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

წარდგენილ ვიქენი 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 რეგლამნეტით. 

2014 წლის 2 აგვისტოს ამირჩიეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამადატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარედ. საანგარიშო 

პერიოდის განმავლობაში ჩავატარე კომისიის 21 სხდომა, რომელზეც განხილული იქნა 31 საკითხი. 

საკრებულოს სხდომაზე განხილული საკითხებიდან  თითქმის ყველაზე დავაფიქსირე ჩემი 

თანხმობა, თუმცა იყო გარკვეული საკითხები რომელსაც არ დავუჭირე მხარი ან კენჭისყრაში არ 

მივიღე მონაწილეობა. 

2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას გამოვედი ინიციატივით მუნიციპალიტეტის 

პრემიალურ ფონდში პროექტით გათვალისწინებული თანხა 177 000 ლარიდან 157 000 ლარი 

მიგვემართა ინფარსტრუქტურის განვითარების სფეროში, ხოლო დანარჩენი მოხმარენოდა C 

ჰეპატიტით დაავადებულთა დიაგნოსტიკას. 

მხარი დავუჭირე სკოლამდელი აღზრდის საქმეში დასაქმებულ მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურების ზრდას. განათლების სფეროში არსებული პრობლემების გამოსწორებისა და 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების საკითხს, სპორტის განვითარებას. 

ვამზადებდით დასკვნებს, წინადადბებსა 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 ათ სხდომაში. როგორც საკრებულოს წევრი ვმონაწილეობდი მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სხდომების მომზადებასა და მუშაობაში.  



მოქალაქეთა მიღებას ვაწარმოებდი ყოველ სამუშაო დღეს. სხვადასხვა საკითხებთან 

დაკავშირებით მიღებული მყავს 150-ზე მეტი მოქალაქე, რომელთაც ჩემს მიერ მიეცათ სათანადო 

რჩევები და მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გაეწიათ დახმარება. 

საანგარიშო პერიოდში ამომრჩევლებთან მქონდა 17 შეხვერდა, რომლებიც ტარდებოდა 

პერიოდულად ცალკეული სოფლებისა და უბნების მიხედვით. შეხვედრებს ესწრებოდა 10-15 

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 მოიშალა ინფრასტრუქტურა, მოუწესრიგებელი გახდა 

გზები, გასაწმენდი შეიქნა სანიაღვრე არხები, სარესტავრაციო შეიქნა ხიდები, შეკეთებას აღარ 

ექვემდებარება წყალსაწენის მილები. სტიქიის შედეგად საცხოვრებელ სახლებს დაუზინდა 

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

მოგვარების თაობაზეც ამომრჩევლებთან შეხვედრისას მიხდებოდა საუბარი. 

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 ბახვში დაწყებულიყო საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რომელიც გათვლილია სამ 

ჯგუფზე, ბაღს ექნება საქვაბე მეურნეობა, გარე სანიტარული ქსელი, ტერიტორიის განათება, 

ბუნებრივი გაზი, რომელიც ჩართული იქნება ახალ ქსელში და ელ. გამანაწილებლეთა ქსელი. 

გეგმა-გრაფიკის მიხედვით მშენებლობა დასრულდება 2016 წლის მაისის თვეში და 

კეთილმოეწყობა ტერიტორია. 

- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნა 

44 226 ლარი, რითაც უზრუნევლყოფილი იქნა მდ. ბახვისწყლის 170 მეტრი მონაკვეთის 

გასწორხაზოვნება და 50 მეტრი სიგრძის გაბიონის მოწყობა. 

- დახმარების  მეორე და მესამე ეტაპზე 2014 წლის 5 ივნისს სტიქიის შედეგად 

დაზარალებულ 18 ოჯახს გადაეცა  საჭირო რაოდენობის თუნუქის სახურავი,  რამაც მთლიანობაში 

67 ოჯახი შეადგინა. უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული ოჯახებიდან 15 სოციალურად დაუცველია, 

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

უნარშეზღუდული.  

- სოფლის დახმარების პროგრამით გამოყოფილი თანხებიდან (57800) 

 

სოფელი ბახვში  

1. წყლის მაგისტრალის წერტილოვან შეკეთებას მოხმარდა 5766 ლარი; 

2. წყლის ჩამკეტი არხების მოწყობას 1346 ლარი; 

3. ე.წ სააგურეს გზის რეაბილიტაციას 6311 ლარი; 

4. გოგელია-ჯულაყიძის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას 4690 ლარი; 

5. სანიაღვრე არხების მოწყობას 5628 ლარი; 

6. ფეხბურთის სტადიონის შეღობვასთან დაკავშირებით დაიხარჯა 3165 ლარი; 

7. სოფლის ბავშვთა ბაღისათვის შეძენილი იქნა მაცივარი, ღირებულებით 1300 ლარი; 

8. სანიაღვრე არხი გაიწმინდა სოფ. ბახვის ცენტრსა და მეტონიძე-დოლიძის საცხოვრებელ 

სახლებს შორის მონაკვეთში; 

 

 

 



სოფელი ქვედა ბახვი 

 

1. თენიეშვილების უბანში გზის წერტილოვან შეკეთებას მოხმარდა 5336 ლარი; 

2. ყოფილი მეცხოველეობის ფერმიდან საყანე ფართობებში მიმავალი საავტომობილო 

გზის რეაბილიტაციას 5452 ლარი; 

3. ლომინაძის უბანში წყლის მაგისტრალის მოწყობას 5205 ლარი; 

4. სანიაღვრე არხებისა და მილხიდების მოწყობას 4845 ლარი; 

5. თვალავაძეების უბანში მდინარის კალაპოტის გაწმენდას 556 ლარი; 

 

ე.წ დღგ-ს ნარჩენი თანხიდან ბენდელიანების უბანში 11 მეტრის სიგრძეზე მოეწყო 

მილხიდი. შავიშვილის სახლთან მოეწყო დ-500 ზომის 6 მეტრი სიგრძის მილხიდი და 

გაიწმინდა 50 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხი. 

 

სოფელი მშვიდობაური 

1. მდ. ყულეფას ხიდიდან მაღალი ეწერის ჩაის ფაბრიკამდე საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაციის მილხიდების მოწყობასა და სანიაღვრე არხების გაწმენდაზე 

დაიხარჯა 10435 ლარი; 

2. სასმელი წლის შემკრების აღდგენაზე 18038 ლარი; 

3. სანიაღვრე არხების გაწმენდაზე 2179 ლარი; 

4. ე.წ მარიამის გორის საავტომობილო გზია რეაბილიტაციაზე 2492 ლარი; 

5. სასაფლაოს შესაღობად შეძენილი იქნა მავთულბადე ღირებულებით 718 ლარი, 

მობილიზებულია თანხები წყლის ჭაბურღილის გაწმენდის მიზნით; 

 

სამთავე სოფელში შეძენილი და მოწყობილი მილხიდების რაოდენობამ შეადგინა 6000 

ლარზე მეტი, შეძენილი იქნა 650 მ/კუბი ქვიშა-ღორღი, ხრეში ე.წ 0-40 280 მ/კუბი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხიდან შეგვიძინეს 100 

მ/კუბი ხრეში ე.წ 0-40 და მომაგრებული სათანადო ტექნიკის დახმარებით რეაბილიტაცია 

ჩაუტარდა საავტომობილო გზებს სვანების, ჭანიშვილების, ანთაძეების, დევიძის  

ანდღულაძის,  ჭელიძეებისა და ჟღერიების უბანში უბნებში. სანიაღვრე არხები იქნა 

გაწმენდილი ცქვიტინიძეების და ნიკოლაშვილების უბანში. 

 

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ და შეჭივრებულ მოსახლეობას გადეცა: საამშნებლო 

ბლოკი, ცემენტი, ალმატურა, ხრეში, ფიცარი, კოჭი და სახურავი. გადაუხურავი დარჩა ხანძრის 

შედეგად დაზარალებულ პაქსაძის სახლი რომელიც შეპირებისამებრ გამგეობის მიერ იქნება 

გადახურული აპრილის თვემდე. 

 

დასრულებული სამუშაოები: 

- სოფელ მშვიდობაურში დავასრულეთ გასულ წელს დაწყებული ელექტრო 

გამრიცხველიანება. 

- დავასრულეთ სოფ. ბახვში მდინარე დურღანაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია. 

რომლის ღირებულებამ შეადგინა 80 000 ლარი.  

- სოფ. ქვედა ბახვში დავასრულეთ წყლის ბასეინების გაწმენდა, გაკეთდა ჩასასვლელი 

კიბეები და სახურავი. 

- ქვედა ბახვში ადმინისტრაციულ შენობაზე მოვაწყვეთ თუნუქისგან დამცავი საფარი. 

 



- ვერ დავადგით თავი სოფელ მშვიდობაურში შემსრულებლის მიერ მიტოვებული 

ჭაბურღილიდან წყლის მიღების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 

- გაზიფიკაციის სამუშაოების გაგრძელების მიზნით მომზადებულ იქნა პროექტი, როგორც 

სოფელ ქვ. ბახვის, ისე სოფელ მშვიდობაურის მიმართულებით, ოზურგეთის მაჟორიტარ 

დეპუტათან ზვიად კვაჭანტირაძესთან გაგაზავნილი იქნა კოლექტიური წერილი, რომელმაც 

აღგვითქვა დახმარება და იმედია გაზიფიცირება დასრულდება მომდევნო საანგარიშო წელში.  

- სოციალური სამსახურის მიერ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამით 

მკურნალობისათვის ფინანსური დახმარება გაეწია 69 ოჯახს, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 10200 

ლარი. 

- სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობა დაუფინანსდა 4 პირს, რამაც მთლიანობაში 

შესადგინა 1470 ლარი. 

- უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამის მიხედვით დახმარება გაეწია 1 პირს. 

- კვლევა დაუფინანსდა 1 პირს. 

-თანადაფინანსების პროგრამით ოპერაცია ჩაუტარდა 6 პირს გაწეული მომსახურების 

თანხამ შეადგინა 2200 ლარი. 

 არ ყოფილა არცერთი შემთხვევა მუნიციპალიტეტის გამგებელს მოსახლეობის დახმარების 

გაწევის თაობაზე  შუმადგომლობა არ დაეკმაყოფილებინოს. 

- სოციალური დახმარების პროგრამის მიხედვით დახმარება გაეწია მრავალშვილიან 5 

ოჯახს. 

- იძულებით გადაადგილების პირთა პროგრამით ერთ ოჯახს. 

- ომის ვეტერანთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის მიზნით გაწეულმა ხარჯმა 

შეადგინა 550 ლარი. 

გული მწყდება რომ ვერ შევძელით მდ. წყალწითელაზე წყალდიდობის შედეგად წაღებული 

ხიდის აღდგენა. 

მდ. ბახვისწყალზე სოფლების ბახვისა და მშვიდობაურის დამაკავშირებელი ხიდის 

რეაბილიტაცია, ოროკის დასახლებაში სასმელი წყლის მიღება. 

2016 წელს პრიორიტეტად მესახება ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მოსახლეობის 

საოციალური პირობების გაუმჯობესება. 

დამატებითი პრობლემები წარმოშვა სტიქიამ, რომელიც დროებით მოგვარებული იქნა, 

მაგრამ სასწრაფოდ ჩარევას საჭიროებს.  

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

სოფელში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ 

განაპირობებს სოფლის ეკონომიკურ განვითარებას.  ბახვს ნამდვილად ააქვს ყველანაირი რესურსი 

იმისა, რომ აქ ხელი შეეწყოს ბიზნესის განვითარებას და კერძო სექტორმა იგრძნოს სასიკეთო 

ცვლილებები. გაჩნდეს სამომავლო პერსპექტივები.  

იმედს ვიტოვებ, რომ 2016 წლის ანგარიშის განხილვისას გაცილებით მეტი გაკეთებული 

საქმის შესახებ ვისაუბრებთ და თქვენ უფრო კმაყოფილი და მადლიერი იქნებით. 

 

 

 

საკრებულოს წევრი:      ეროდი გორდელაძე  


