
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ნუგზარ 

კალანდარიშვილის ანგარიში 

    მოგახსენებთ, რომ ვარ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი   მაკვანეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულიდან.  ვარ საკრებულოს სამანდატო–საპროცედურო, იურიდიულ 

საკითხთა და ეთიკის, აგრეთვე აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხების კომისიების,  ასევე ფრაქცია „ქართული ოცნება, დემოკრატიული 

საქართველო“–ს წევრი. აქტიურად ვმონაწილეობ ყველა  საკითხის განხილვა– გადაწყვეტაში. 

მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმირებაში, მასში ცვლილებების თუ ფრაქციათა 

რეგისტრაციისა და გაუქმების საკითხებში.  

        კომისიებში განვიხილავდით შემოსულ კორესპოდენციებს, განცხადებებს, ვისმენდით 

აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი  სამსახურების ანგარიშებს და ვაფასებდით მათ 

მუშაობას. მათ შორის:მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო  ქონების 

და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების, ან სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის, ასევე ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის განხილვა 

დამტკიცება.  

 

      საანგარიშო პერიოდში სოფელში: 

      სოფლის პროგრამის ფარგლებში (51400ლარი) გაკეთდა: 

 სპორტული მოედანი სოფლის ცენტრში; 

ქუჩის განათება 2,5კმ. ცენტრიდან ეწრის მიმართულებით;  

შეკეთდა სამამულო ომში დაღუპულთა დიდების მემორიალი; 

ქუჩის განათება 1კმ. ცენტრიდან შოტაულის მიმართულებით;  

ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება; 

დაიგო ბეტონის გზა სოფლის სასაფლაოს ასასვლელ გზაზე 60მ; 

დასრულდა ბაგა–ბაღის შენობის რეაბილიტაცია, შეძენილ იქნა გენერატორი; 

       სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ პირველ ეტაპზე გაკეთდა 

მდინარე აგიდაყვის გასწორხაზოვნება და მოეწყო გაბიონები ყველა იმ ადგილზე, სადაც 

მდინარე საშიშროებას უქმნიდა მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებს; 

        დაიგო ბეტონის საფარი 135მ. გოგიეთში ძნელად ასასვლელ გზაზე. 

        სტიქიის მეორე ეტაპზე გაგრძელდა მდ. აგიდაყვაზე ნაპისამაგრი სამუშაოები. 

        მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველძე შემოიღობა, გაიწმინდა, დასუფთავდა და 

სანიტარულად დამუშავდა სასმელი წყლის (95ტ.) რეძერვუარი, რომელის ემსახურება 60 

ოჯახს. 

        ბერსენაძეების უბანში გაკეთდა სავარგულებთან დამაკავშირებელი საცალფეხო 

კაპიტალური ხიდი. 

        მოიხრეშა გზის დაზიანებული მონაკვეთები ქვემო მაკვანეთში და ჭალის უბანში. 

        დროულად და ხარისხიანად ჩატარდა სოფელში ხვნა–თესვის საგაზაფხულო სამუშაოები, 

რაშიც დიდი დაეხმარება გაუწია მოსახლეობას  სახელმწიფომ ვაუჩერების სახით. ასევე 



დროულად იქნა მოგვარებული ციტრუსების რეალიზაციის საქმე, რაშიც დიდი წვლილი 

მიუძღვის ნატანების მიმღებ–გადამამუშავებელ პავლიონს. 

        რაც შეეხება უხვთოვლიანი ზამთრის პრობლემებს, დროულად იქნა ყველა ზომა 

მიღებული გზის გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად. 

        2015 წელს მუნიციპალიტეტში დახმარებისათვის გაიგზავნა 82 შუამდგომლობა, 

დაკმაყოფილებულია 71 მათ შორის: 

         ოპერაცია – 20; 

         დიალიზი – 1; 

         უსინათლო – 2;  

         შშმპ – 4; 

         სხივური თერაპია – 2; 

         ონკოლოგია – 3;  

         ლეიკემია – 1;  

         C ჰეპატიტი – 2; 

         ეტლით მოსარგებლე – 2; 

         ბავშვები – 5; 

         ფულადი დახმარება მედიკამენტებზე – 25; 

         სახლის სახურავი გადაეცა და გადაიხურა მუნიციპალიტეტის ხარჯით 1 ოჯახს; 

         საამშენებლო მასალები გადაეცა – 2 ოჯახს; 

რა არის გასაკეთებელი სოფელში? 

     ძირითადი პრობლემა მაინც შიდა გზებია, თუმცა წელს გათვალისწინებულია ასფალტის 

სდაფარის დაგება ქვემო მაკვანეთში ქალაქის მიმართულებით (1კმ); 

      საბავშვო ბაღის ეზოს კეთლიმოწყობა და გაზიფიცირება; 

      სასურველია გაიზარდოს სანაგვე ურნების რაოდენობა; 

      ავტობუსის მოსაცდელები;  

      გარე განათების გაგრძელება; 

      მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნა სოფელში მაინც გაზიფიცირება და ელ. ენერგიის 

მიწოდემის საკითხების მოწესრიგებაა. 

       იმედს გამოვთქვამ, რომ 2016 წელს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

ერთობლივი ძალისხმევით უფრო მეტი სოციალური და ინფრასტრუქტურული საკითხების 

წარმატებით გადაჭრას შევძლებთ. 

   

 

 

 

 


