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    მოგახსენებთ, რომ  2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ვარ 

არჩეული „ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველოს“  საარჩევნო ბლოკიდან  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად მთისპირის თემიდან. გახლავართ უმრავლესობის ფრაქცია 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ წევრი, ასევე საკრებულოს  სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების კომისიების წევრი. 

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აქტიურად მუშაობს პოლიტიკური და ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. 

       გასულ  2015 წელს მონაწილეობა მივიღე 21, როგორც გეგმიური, რომელიც ტარდება ყოველი თვის 

პირველ  ოთხშაბათს, ასევე რიგგარეშე საკრებულოს სხდომებში. მიღებული იქნა 98 განკარგულება და 

დამტკიცდა 46 დადგენილება. ასევე ვმონაწილეობდი ზემოთაღნიშნული კომისიების 45 სხდომაში, 

რომლებზეც ვიხილავდით საკრებულოს სხდომაზე გასატან საკითხებს და ვიღებით მნიშვნელოვან 

გადაწყვეტილებებს. მოვისმინეთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი შპს-ების და 

ა(ა)იპის ხელმძღვანელების ანგარიში. ასევე ჩატარდა 5 გაერთიანებული კოალიციის და 13 ფრაქციის 

სხდომა, რომელზეც განხილული იქნა მნიშვნელოვანი საკითხები. 

        2015 წელს რეგლამენტით გათვალისწინებული რაოდენობით ჩატარებული მაქვს  ამომრჩევლებთან 

შეხვედრა და მიღება.შეხვედრების პერიოდში განხილული იქნა ის პრობლემატური საკითხები,რომელიც 

აწუხებს მოსახლეობას. განსაკუთრებით გამოვყოფდი სოფ: მთისპირისთვის მაღალმთიანობის სტატუსის 

შენარჩუნებასთან დაკავშირებული საკითხის მოგვარებას.ასევე მუნიციპალიტეტის ცენტრთან 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციას. სოფლის ყველა უბანში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციას. 

მოსახლეობა ითხოვს სტიქიისა და მეწყერის შედეგად დაზიანებული სახლების და საკარმიდამო 

ნაკვეთების საკითხის მოგვარებას. 

       სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გასულ წელს სოფლისთვის გამოყოფილი იყო 29472 ლარი. 

წყალმომარაგების მილების პრობლემიდან გამომდინარე მოსახლეობის მოთხოვნით უბნებში: მთისპირის 

ცენტრში და ოქროსქედში ამორტიზირებული  ლითონის მილები შეცვლილი იქნა პლასმასის მილებით. კაპ. 

რემონტი ჩაუტარდა სასოფლო ბიბლიოთეკას, ვანისქედსა და უკანავაში პრობლემატიურ, 

ამორტიზირებულ (ნაწილობრივ) გზაზე მოსახლეობის თანამონაწილეობით დაიგო ბეტონის საფარი. 

        გასულ წელს სტიქიამ ჩვენი სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი  სახლები სერიოზულად დააზიანა, 

მაგრამ  აღმასრულებელი ხელისუფლების მხარდაჭერით  არსებული პრობლემა მაქსიმალურად 



აღმოიფხვრა. 25 ოჯახს მიეწოდა თუნუქის სახურავი, 4 ოჯახს ხის მასალა.მთლიანად დაიხურა 1 ოჯახის 

საცხოვრებელი სახლის სახურავი. 

2014 წელს მიღებულ დადგენილებაში შევიდა ცვლილება და ერთჯერადი დახმარება ნაცვლად 100ლარისა 

გახდა 150 ლარი. 

     2016 წელს ბიუჯეტში  გათვალისწინებული იქნა C ჰეპატიტით  დაავადებულ პირთათვის კვლევების 

დაფინანსება. 

      ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სამედიცინო მომსახურეობისთვის გაეწია მთისპირში მაცხოვრებელ 

25-მდე პიროვნებას  3250 ლარის ოდენობით, გამგებლის სარეზერვო ფონდიდან დახმარება გაეწია 10 

პიროვნებას  1698 ლარის ოდენობით.  ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ  მოხდა 

საცხოვრისის შეძენა  მრავალშვილიანი ოჯახისთვის მეწყრის შედეგად დაზიანებული და საცხოვრებლად 

გამოუსადეგარი სახლის გამო. 

     უკვე მეორე წელია რაც დაინერგა პრაქტიკა წარჩინებული აბიტურიენტებისათვის 3000 ლარის, ხოლო 

აღმზრდელი სკოლისათვის 1000 ლარის გადაცემისა. 

    მინდა მოგახსენოთ იმ მნიშვნელოვან პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება მთისპირი-

ფამფალეთი-ვაკიჯვრის დამაკავშირებელი ასფალტირებულ გზას. მუნიციპალიტეტის გამგეობის  (კერძოდ 

გამგებლის) ჩართულობით დაფინანსდა აღნიშნული გზის პროექტი, რომლის მშენებლობასაც აფინანსებს 

რეგიონალური განვითარების ფონდი  და გათვალისწინებულია გარდამავალ პროექტებში. გზის 

მშენებლობა დაიწყება მიმდინარე წელს. 

       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით წყალსადენების 

პრობლემებთან დაკავშირებით  შეიქმნა  შპს „სატისი,“ რომელიც იმუშავებს პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად. 

         მოგახსენებთ,  სოფ: მთისპირი რაიონული ცენტრიდან 18 კილომეტრით არის დაშორებული. მისი 

მძიმე და მაღალმთიანი რელიეფი უამრავ პრობლემას უქმნის ყოფით ცხოვრებაში ადგილობრივ მკვიდრთ. 

სოფლის მოსახლეობის უმეტესობა  40 წელს გადაცილებულია. დამეწყრილი საკარმიდამო ნაკვეთები,  

უნაყოფო თუ ნაკლებადმოსავლიანი  ნიადაგები, უმუშევრობა - ეს ყველაფერი იწვევს მიგრაციას. ასეთი 

მძიმე და რთული რელიეფის მქონე სოფელზე, როგორიცაა მთისპირი იმედს გამოვთქვამ, რომ მეტ 

ყურადღებას გამოვიჩენთ და მოსახლეობის, საკრებულოს  და გამგეობის ერთობლივი ძალისხმევით მეტი 

ინფრასტრუქტურული თუ სოციალური პროექტების  განხორციელებას შევძლებთ.  


