
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   

წევრის ვახტანგ ნიჟარაძის  

 

ა  ნ  გ  ა  რ  ი  შ  ი 
 

 

 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი არჩევნების შედეგად  ,,ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ საარჩევნო ბლოკიდან  არჩეული ვარ ოზურგეთის  

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრად  ვაკიჯვრის თემიდან.  შექმნის დღიდან, 2015 1 

აპრილიდან ვარ ფრაქცია ,,ქართული ოცნება – კონსერვატორები“  წევრი, ასევე საკრებულოს 

ორი კომისიის: სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე 

აგრარულ საკითხთა , ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების  კომისიების 

წევრი.        

საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა მივიღე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ ჩატარებულ 21  სხდომაში, რომლის ფარგლებში მიღებულ იქნა 98  

განკარგულება და დამტკიცდა 46 დადგენილება. ასევე მონაწილეობა მივიღე ,როგორც 

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ მიერ ჩატარებულ  ასევე  ,,სივრცით–

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის“ და  ,,აგრარულ საკითხთა , ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის“ მიერ ჩატარებულ სხდომებში, 

რომლის მიმდინარეობისას  მიიღებოდა  მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები.  

 

 საანგარიშო პერიოდში არაოფიციალური შეხვედრების გარდა, მაქვს ჩატარებული  

ამომრჩევლებთან  გეგმიური  შეხვედრა  და  მიღება,  რეგლამენტის მიხედვით 

განსაზღვრული რაოდენობით . აღნიშნულ შეხვედრების დროს განხილული იყო სხვადასხვა 

სახის პრობლემატური საკითხები. მათ შორის განსაკუთრებით გამოვყოფდი სასმელი წყლის 

პრობლემებს, როგორც სოფელ ფამფალეთში, ასევე სოფელ ვაკიჯვარში. შეხვედრების დროს 

დასმული პრობლემები ეხებოდა ასევე ფამფალეთის გზის,  გაზიფიცირების საკითხებს, 

სოფლისთვის მაღალმთიანის სტატუსის გაუქმებას, სანაგვე ურნების დადგმას,  

დაზიანებული სანიაღვრე არხების კალაპოტებისა თუ სათავე ნაგებობების მოწესრიგებას და 

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების პრობლემის მოგვარებას. ასევე სოციალურად 

დაუცველები ითხოვდნენ ფინანსურ დახმარებას. 

საანგარიშო პერიოდში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი იყო 

37815 ლარი.საიდანაც  ფამფალეთის წყლის პრობლემაზე 24443 ლარის  ღირებულების 

სამუშაოები შესრულდა, კონკრეტულად 2,5 კმ სიგრძის მილით დამატებითი წყლის დებეტის 

დაერთება მოხდა ფამფალეთის არსებულ წყლის მილზე და ვაკიჯვრის წყალზე  7616 ლარი 



დაიხარჯა , რომლის ფარგლებში ვაკიჯვრის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე 176 მეტრის 

სიგრძის ამორტიზებული მილის შეცვლა და ცენტრის ტერიტორიაზე წყლის მილზე წნევის 

დამგდების დაყენება მოხდა . ასევე სტიქიის შედეგად  ვაკიჯვრის სარწყავი არხის სათავე 

ნაგებობაზე 15 მეტრის სიგრძის დაზიანებული კედელი ჩამოისხა. ამავე არხზე მოეწყო 3 

ერთეული წყლის ჩამკეტი, რომლის ღირებულება 822 ლარია. ფამფალეთში მდინარე 

დურღანაზე მოხდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული 23 მეტრის სიგრის დამბის აღდგენა. 

ასევე ფამფალეთის ტერიტორიაზე მოხდა სამანქანო გზაზე დაზიანებული ხიდის გაახლება . 

მოხდა  9  ერთეული ნაგვის ურნის დადგმა , რომელიც გადანაწილებულია ვაკიჯვარსა და 

ფამფალეთში . ასევე მოხერხდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული სარწყავი არხების 

კალაპოტების მნიშვნელოვანი ნაწილის გაწმენდა . ფამფალეთის გზის  დაგრეიდერება. აქვე 

უნდა აღინიშნოს  ჩვენ სოფელში მოქმედი საკალმახე მეურნეობის შპს ,,აგია“–ს  თანადგომის 

შესახებ , რომელთა შრომითი რესურსის და ტექნიკის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა 

ვაკიჯვრის წყლის სათავე ნაგებობაზე სალექარი აუზების გაწმენდა , რომელიც არ 

გაწმენდილი  2008 წლის შემდეგ და ფამფალეთის სამანქანო გზაზე დაზიანებული ხიდის  

აღდგენის დროს  ტექნიკით დახმარება.   ასევე სამუშაოები მიმდინარეობს ცხრისულის 

ღელის მილის აღდგენაზე რომელიც სტიქიის დროს დაზიანდა და მისი აღდგენისთვის 4935 

ლარია გათვალისწინებული. 

  საანგარიშო პერიოდში 13 ოჯახისთვის მოხერხდა სტიქიის დროს დაზიანებული 

სახურავების თუნუქის მასალით უზრუნველყოფა .  2 ოჯახისთვის 3,5 კბ მეტრი ხის მასალით 

უზრუნველყოფა. სტიქიით დაზარალებული 1 ოჯახს გადაეცა 1200 ცალი ბლოკი , 6 ტონა 

ცემენტი და  1,2  ტონა არმატურა . ასევე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია 22 

სოციალურად დაუცველს, რომლის საერთო თანხამ 3300 ლარი შეადგინა და სარეზერვო 

ფონდიდან დაფინანსდა 13 სოციალურად დაუცველი 4118 ლარის ოდენობის თანხით , ასევე 

მოხდა 1 დევნილი ოჯახის სათბობით უზრუნველყოფა. 3 უსინათლოსათის გაიცა 600 ლარის 

ოდენობით დახმარება.  

2016 წლის ბიუჯეტში მოხდა C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისთვის კვლევების 

დაფინანსება . ასევე გრძელდება წარმატებული აბიტურიენტებისთვის 3000 ლარის , ხოლო ამ 

აბიტურიენტის აღმზრდელი სკოლითვის 1000 ლარის გადაცემის პრაქტიკა. ასევე სკოლების 

კაპიტალური რემონტისთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 60 ათასი ლარი . შიქმნა შპს 

,,სატისი“, რომელიც სასმელი წყლის პრობლემაზე იმუშავებს. 

2016 წლის განსახორციელებელ პროექტებს შორის განსაკუთრების მნიშვნელოვანია 

ფამფალეთი–მთისპირის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია , რომელიც რეგიონული 

განვითარების ფონდიდან დასაფინასებელ გარდამავალ პროექტებშია გათვალისწინებული. 

ასევე ფრაქცია ,, ქართული ოცნება – კონსერვატორები’’–ს მიერ დასმული იქნა საკითხი 

ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში ჩაბმის მიზნით, რაგბის ჯგუფის მწვრთნელის 



დაფინანსების შესახებ. საკითხი განიხილა საკრებულოს ასევე  გამგეობის შესაბამისმა 

სამსახურებმა და მხარდაჭერილ იქნა. შესაბამისად მოვიძიეთ კვალიფიციური 

ლიცენზირებული  მწვრთნელი, გაუფორმდა ხელშეკრულება და  რომელიც უახლოეს 

მომავალში შეუდგება მოვალეობის შესრულებას. 

 წლების განმავლობაში დაგროვილი  პრობლემები ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. მათ 

შორის ფამფალეთის სასმელ წყალზე კიდევ დარჩენილია 500 მეტრზე მეტი სიგრძის 

ამორტიზებული მილი. სასურველია გაიზარდოს სანაგვე ურნების რაოდენობა, 

მოსაწესრიგებელია სპორტული მოედანი , სოფლებს არ აქვს ავტობუსის მოსაცდელები. 

ჩამონათვალი შეიძლება კიდევ უფრო  დიდი იყოს თუმცა მოსახლეობის აქტიური 

ჩართულობით, მათი ინტერესების გათვალისწინებით ბევრი პრობლემის მოგვარება 

შეიძლება.  

იმედს გამოვთქვამ , რომ 2016 წელს საკრებულოსა და გამგეობის ერთობლივი 

ძალისხმევით უფრო მეტი სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული საკითხის წარმატებით 

გადაჭრას შევძლებთ. 

 

 


