
Size, placement and color combinations

ძვირფასო თეთრიწყაროელებო! 
მოგმართავთ იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც აღებული გვაქვს თითოეული თქვენგანის, ჩვენი 
ქვეყნის თითოეული მოქალაქის წინაშე!
თქვენ კარგად იცით სამშობლოს სიყვარულის, მშვიდობისა და თავისუფლების ფასი. ეს არის ის ღირებულებები, 
რომელთა ერთგულება თითოეული ჩვენგანის ვალია და რომლებმაც უნდა გაგვაერთიანოს ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის 
საკეთილდღეოდ. „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო, ჩვენი მრავალათასიანი გუნდის სახელით აცხადებს, რომ 
მყარად დაიცავს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და არავის მისცემს მძიმე წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას. 
„განვითარება ყველა რეგიონს“ – ეს არის ჩვენი მიზანი, რომელიც თქვენი მხარდაჭერით და თქვენთან ერთად, 
აუცილებლად შესრულდება.
ჩვენ მიერ წარდგენილი თეთრიწყაროს მერობის კანდიდატისა და თეთრიწყაროს საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული პროექტები, 
გაგრძელდეს თეთრიწყაროს განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს თეთრიწყარო და გვჯერა, რომ ჩვენი 
გუნდი თქვენგან კვლავაც მყარ მხარდაჭერას მიიღებს.
სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში ერთად უნდა ვიზეიმოთ ჩვენი საერთო გამარჯვება!

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაშიმოსვლისთანავე,ეკონომიკისსის
ტემური რეფორმირება დაიწყო. ჩვე ნი 
გუნ დის მმარ თვე ლო ბის პი რო ბებ ში, 
ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი, 2012 
წელს არ სე ბუ ლი 27,2 მი ლი არ დი დან, 2020 
წელს, პან დე მი ის ფონ ზე, 49,4 მი ლი არდ 
ლარს გა უ თა ნაბ რდა. ხე ლი სუფ ლე ბის 
გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მის მი ხედ ვით, სა შუ
ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში, ქვეყ ნის ეკო ნო
მი კუ რი ზრდის ტემ პი, სა შუ ა ლოდ, 5%ის 
ფარ გლებ ში იქ ნე ბა. ამ ფონ ზე, აბ სო ლუ
ტუ რი სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლის გა ნა
ხევ რე ბა იგეგ მე ბა, რაც 2030 წლის თვის 
10.7%მდე შემ ცი რე ბას გუ ლის ხმობს. 

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბის პირობებში, ბიზნესი გათავისუფ
ლდა პოლიტიკური წნეხისგან, შე სა
ბა მი სად, ბიზ ნეს სექ ტო რის ბრუნ ვის 
მო ცუ ლო ბა, 2012 წელს არ სე ბუ ლი 42 
მი ლი არ დი დან 2020 წელს, გლო ბა ლუ
რი პან დე მი ის მი უ ხე და ვად, 109,5 მი
ლი არდ ლარს გა უ ტოლ და. ჩვე ნი გუნ
დის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა მიზ ნად 
ისა ხავს ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნას და შემ დგო მი ოთ ხი წლის გან
მავ ლო ბა ში უმუ შევ რო ბის დო ნე შემ
ცირ დე ბა ერ თნიშ ნა მაჩ ვე ნებ ლამ დე.

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასულიწლებისგანმავლობაში,მნიშ

ვნელოვნად გაიზარდა ხელისუფლების
მიერ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტ
ში განხორციელებული პროგრამებისა
და პროექტების მოცულობა. იზ რდე ბა 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვი თი ნა
წი ლი – 2013 წელს 7,5 მლნ იყო, 2021 წლის 
საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე ბე ლი 21,7 მლნ ლა
რია, იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე
ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბიც – თუ 2013 
წელს თეთ რიწ ყა როს ბი უ ჯეტ მა გა და სა
ხა დე ბის ნა წილ ში შე მო სავ ლე ბის სა ხით 
2 მლნ ლა რი მი ი ღო, 2021 წლის გეგ მის მი
ხედ ვით, საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე ბე ლი 11,2 
მლნ ლარს შე ად გენს.

სოფლისმეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარე

ბა,სოფლისმეურნეობისპროდუქციის
წარმოებისგაზრდადასოფლადადა
მიანების დასაქმება სახელმწიფოს
ერთერთი პრიორიტეტია. „ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლის 
შემ დეგ, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი
ნან სე ბა, 2012 წელს არ სე ბუ ლი 228 მი
ლი ო ნი დან 2020 წლის თვის 434 მლნ 
ლა რამ დე გა ი ზარ და, ხო ლო სურ სა თის 
ექ სპორ ტი – 511 მლნ დო ლა რი დან 942 
მლნ დო ლა რამ დე. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში,
20152021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მით „დანერგე მო
მავალი“221 ჰექ ტარ ზე გან ხორ ცი ელ და 
62 პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 2 111 064 ლა რი). 
აგროდაზღვევისპროგრამით, 20142021 
წლებ ში, ჯა მუ რად, 546 ჰექ ტა რი და
იზ ღვა (მო სავ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 1  617 
810 ლა რი), რი თაც 169 ბე ნე ფი ცი არ მა 
ისარ გებ ლა. ფერ მე რე ბის თვის სტი ქი
ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლი 71 221 ლა რით 
ანაზ ღა ურ და. სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივებისხელშეწყობისპროგ
რა მით დღე ის თვის მოქ მე დებს 9 კო ო
პე რა ტი ვი (71 მე პა იე, მო ბი ლი ზე ბუ ლი 
კა პი ტა ლი 50 490 ლა რი). შეღავათიანი
აგროკრედიტით, 20132021 წლებ ში, ჯა
მუ რად 28 471 390 ლა რის პრო ექ ტე ბი 
გან ხორ ცი ელ და (თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 3 
504 636 ლა რი), რი თაც 249მა უნი კა ლურ
მა ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. სოფლის
მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარ
ზე წვდომისა და მოქნილობის თანა
დაფინანსების პროგრამით და ფი ნან
სდა 3 პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 38 532 ლა რი, 
თა ნა და ფი ნან სე ბა 15 413 ლა რი). 2019 
წელს და იწ ყო სასოფლოსამეურნეო
ტექნიკისთანადაფინანსებისპროგრა
მა,რომ ლის ფარ გლებ შიც შეს ყი დუ ლია 
632 868 ლა რის ტექ ნი კა (თა ნა მო ნა წი
ლე ო ბა 296 434 ლა რი). 2020 წლი დან 

ამოქ მედ და ახა ლი სა ხელ მწი ფო პროგ
რა მე ბი: მერძევეობისდარგისმოდერ
ნიზაციისადაბაზარზეწვდომისხელ
შეწყობის პროგრამით 2 პრო ექ ტის 
გან ვი თა რე ბას შე ეწ ყო ხე ლი (ჯა მუ რად 
283 653 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 219 
372 ლა რი), აგროწარმოების ხელშეწ
ყობის პროგრამით გან ხორ ცი ელ და 1 
პრო ექ ტი (3 271 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე
ბა 1 636 ლა რი), სოფლისგანვითარების
პროგრამით, 2020 წლი დან 2021 წლის 
30 ივ ნი სის მდგო მა რე ო ბით, 5 უნი კა
ლურ ბე ნე ფი ცი არს გა უ ფორ მდა 5 ხელ
შეკ რუ ლე ბა (851 533 ლა რი, სა ა გენ ტოს 
თა ნა და ფი ნან სე ბა – 648 758 ლა რი). სა
მელიორაციო სამუშაოებზე, 20132020 
წლებ ში, 553 067 ლა რი და ი ხარ ჯა, შე
დე გად წყა ლუზ რუნ ველ ყო ფი ლი მი წის 
ფარ თო ბი, ბო ლო წლებ ში, 0დან (2013 
წელს) 163 ჰექ ტრამ დე (2020 წელს) გა ი
ზარ და. 2013 წლი დან დღემ დე, ქვეყ ნის 
მას შტა ბით, სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე
რით, ცხო ველ თა მფლო ბე ლე ბის თვის 
უსას ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სხვა
დას ხვა ვეტერინარული ღონისძიე
ბა: ვაქ ცი ნა ცია (თურ ქუ ლის, ჯი ლე ხის, 
ბრუ ცე ლო ზის, მსხვილ ფე ხა პი რუტ ყვის 
ნო დუ ლა რუ ლი დერ მა ტი ტის, ცო ფის 
სა წი ნა აღ მდე გოდ), ცხო ველ თა და ა ვა
დე ბებ ზე ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე
ვე ბი, იდენ ტი ფი კა ციარე გის ტრა ცია და 
სხვა, რაც გა ნა პი რო ბებს მეც ხო ვე ლე
ო ბის გან ვი თა რე ბასა და სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდას.

 � მომ დევ ნო წლებ ში გაგ რძელ დე ბა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შემ წყო
ბი პროგ რა მე ბი, რაც, მომ დევ ნო 4 
წლის გან მავ ლო ბა ში, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში რამ დე ნი მე ასე ულ ახალ 
სა მუ შაო ად გილს შექ მნის და სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბუ
ლი ადა მი ა ნე ბის შე მო სავ ლე ბის 
ზრდას უზ რუნ ველ ყოფს;

 � ქვეყ ნის მას შტა ბით, 2024 წლამ
დე გან ხორ ცი ელ დე ბა 1.2 მი ლი ო

ნი ჰექ ტა რი მი წის სის ტე მუ რი რე
გის ტრა ცია, რი თაც პრაქ ტი კუ ლად 
მი წის რე გის ტრა ცი ის პრობ ლე მა 
სრუ ლად აღ მო იფ ხვრე ბა.

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობისგანვითარებადა,ზოგა

დად,სამეწარმეოსულისკვეთებისგაძ
ლიერება ხელისუფლების ერთერთი
მთავარიამოცანაა.ამთვალსაზრისით,
მოქმედებს რამდენიმე სახელმწიფო
პროგრამა, რომელიც ორიენტირებუ
ლიამეწარმეობისხელშეწყობაზე.

 თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარ
დამჭერი პროგრამით, „აწარ მოე სა
ქარ თვე ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 824 821 
ლა რის გრან ტი გა ი ცა, გან ხორ ცი ელ და 
1 031 552 ლა რის ინ ვეს ტი ცია, ჯა მუ რად 
და ფი ნან სდა 99 პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი 
ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით – 57, 
ახა ლი „სტარ ტა პის“ – მხარ და სა ჭე რად 
42 პრო ექ ტი). 

 � მო მა ვალ ში გაგ რძელ დე ბა და 
გა ფარ თოვ დე ბა მე წარ მე ო ბის 
მხარ დამ ჭე რი პრო ექ ტე ბის თუ 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა; 

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა ინო ვა ცი უ რი ეკო
სის ტე მის გან ვი თა რე ბას; 

 � წარ მო ე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად 
გაგ რძელ დე ბა ფი ნან სე ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის დახ ვე წა 
და მა თი ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდა.

ენერგეტიკა
საქართველოს ენერგეტიკული

პოლიტიკის უმთავრეს მიზანს წარ
მოადგენს ქვეყნის ენერგეტიკული
უსაფრთხოებისგაძლიერებადაენერ
გოდამოუკიდებლობის ხარისხის
ამაღლება. ჩვე ნი გუნ დის ენერ გე ტი
კუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თა დი ამო ცა ნა 

ეკონომიკა
თეთრისწყაროს მუნიციპალიტეტი

ასურეთისქუჩებისრეაბილიტაცია
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იმ პორ ტი რე ბულ ენერ გო რე სურ სებ ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ეტა პობ რივ შემ ცი
რე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის 
ეფექ ტურ ათ ვი სე ბას უკავ შირ დე ბა.

ქვემო ქართლის რეგიონში, 2012
2021 წლებში, ექსპლოატაციაში შევი
და: 5 ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი (პან
ტი ა ნი ჰე სი, კაზ რე თი ჰე სი, დე ბე და ჰე სი, 
მარ ნე უ ლი ჰე სი, ორო ჰე სი). სად გუ რე
ბის ჯა მუ რი დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე 9 
მე გა ვა ტია, ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო
ცუ ლო ბა 7 მლნ აშშ დო ლა რი. ასე ვე, 
ექ სპლო ა ტა ცი ა ში შე ვი და 2 თბო ე ლექ
ტრო სად გუ რი (გარ დაბ ნის თბო სად გუ
რი, გარ დაბ ნის თბო სად გუ რი 2) ჯა მუ რი 
დად გმუ ლი სიმ ძლავ რით 461 მე გა ვა ტი, 
ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო ცუ ლო ბა 410 
მლნ აშშ დო ლა რი. მშენებლობისეტაპ
ზეა ხრა მი ჰე სი (1 მლნ აშშ დო ლა რი, 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 1,13 მგვტ); ჯან და
რა ჰე სი (1,5 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ.
სიმ ძლავ რე 0,25 მგვტ); დუ მან მა შა ვე
რაჰე სი – სა ვა რა უ დოდ 2 712 000 მლნ 
აშშ დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 1,96 
მგვტ). ტექნიკურეკონომიკური კვლე
ვის ეტაპზეა შემ დე გი ენერ გე ტი კუ ლი 
პრო ექ ტე ბი: ყი ზი ლაჯ ლო ჰე სი (5,6 მლნ 
აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 4,10 
მგვტ); მტკვა რი კას კა დი 4 (136 მლნ აშშ 
დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 78,10 
მგვტ); ხრა მი ჰე სი 3 (41 მლნ აშშ დო ლა
რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 16,07 მგვტ); 
ხრა მი ჰე სი 4 (40 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 14,97 მგვტ); ხრა
მი ჰე სი 5 (50 მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ.
სიმ ძლავ რე – 19,89 მგვტ); ქვე მო ოროზ
მან ჰე სი (1,3 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. 
სიმ ძლავ რე – 0,63 მგვტ); მა შა ვე რა ჰე
სი 3 (8 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ
ძლავ რე – 4,20 მგვტ); მა შა ვე რა ჰე სი 2 (8 
მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე 
– 4,02 მგვტ); ზე მო ყა რა ბუ ლა ხი ჰე სი (1 
960 000 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ
ძლავ რე – 1,03 მგვტ); ნა ხი დუ რი ჰე სი (16 
მლნ. აშშ დო ლა რი დადგმ.სიმ ძლავ რე 9 
მგვტ); ხრა მი 7 ჰე სი (10,5 მლნ აშშ დო
ლა რი დადგმ.სიმ ძლავ რე 3 მგვტ); ტექ
ნიკურეკონომიკურიკვლევისეტაპზეა
ქარის ელექტროსადგურების პროექ
ტები: „პირ ვე ლი 1 ქა რის ელ.სად გუ რი“ 
(62 მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ. სიმ
ძლავ რე – 30,00 მგვტ); „სა ა კა ძე ქა რის 
ელ.სად გუ რი“ (28 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 15,00 მგვტ); მარ
ტყო ფის ქა რის ელ.სად გუ რი (69 მლნ 
აშშ დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 50 
მგვტ); სამ გო რის ქა რის ელ.სად გუ რი (4 
მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ.სიმ ძლავ რე 
– 8 მგვტ); „გარ დაბ ნის ბიოთბო ე ლექ
ტრო სად გუ რი“ (1,5 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 3,00 მგვტ).

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში,
20132021 წლებ ში, გაზიფიცირებულია
ჯა მუ რად 1 835 აბო ნენ ტი. ამ ეტაპ ზე სა
მუ შა ო ე ბი მიმ დი ნა რე ობს 2 სო ფელ ში 
(ცხრა კუ და ა ნი, ალ გე თი), რი თაც ბუ ნებ
რი ვი აი რით და მა ტე ბით 110 აბო ნენ ტი 
ისარ გებ ლებს. ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის 
თა ნახ მად, 20222024 წლებ ში, იგეგ მე ბა 
11 სოფ ლის (აბე ლი ა ნი, ჩხიკ ვთა, ტბი სი, 
ჭივ ჭა ვი (ად მის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლი), 
დი დი თო ნე თი, ღო ლო ვა ნი, ორ ბე თი, 
ახა ლი ზირ ბი თი, პა ტა რა თო ნე თი, დიდ
გო რი, ახა ლი პან თი ა ნი) გა ზი ფი ცი რე ბა. 
შე და გად და მა ტე ბით 1282 აბო ნენტს ექ
ნე ბა ბუ ნებ რივ აირ ზე წვდო მა. 20132017 
წლებ ში, 2 870 აბო ნენტს და უ მონ ტაჟ და 
ელექტროენერგიის ინდივიდუალუ
რი მრიცხველი, რი თაც მო სახ ლე ო ბის 
ელექ ტრო ე ნერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა კით ხი სრუ ლად მო წეს რიგ და.

ტურიზმი
„ქართული ოცნების“ გონივრული

პოლიტიკის შედეგად, ტურიზმის სფე
როს განვითარების თვალსაზრისით,
შთამბეჭდავი შედეგები იქნა მიღწეუ
ლი.2012წლისშემდეგ,გაორმაგდასა
ერთაშორისო ვიზიტორთა და მოგზა
ურთარაოდენობადა4,7მილიონიდან
2019წელს(პანდემიამდე)9,4მილიონს
გაუთანაბრდა.

ტურიზმის განვითარების მიზნით,
გან ხორ ცი ელ და რე გი ო ნის ტუ რის ტუ ლი 
რე სურ სე ბის სრუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცია, 
მიმ დი ნა რე ობს ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ
ტე ბის კვლე ვის პრო ექ ტი. „ღვი ნის გზის“ 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, გან ხორ ცი ელ და 
ღვი ნის ტუ რიზ მში ჩარ თუ ლი ობი ექ ტე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მათ თვის საგ ზაო 
მი მარ თუ ლე ბის მა ნიშ ნებ ლე ბის დამ ზა
დე ბამონ ტა ჟი. თეთ რიწ ყა რო ში გან ხორ
ცი ელ და ორ მხრი ვი მა ნა თო ბე ლი კონ
სტრუქ ცი ე ბის მონ ტა ჟი, სა ინ ფორ მა ციო 
სა ო რი ენ ტა ციო ში ნა არ სის სა რეკ ლა მო 
კონ სტრუქ ცი ა ზე გან თავ სე ბუ ლია რუ კა 
და ინ ფორ მა ცია ახ ლომ დე ბა რე ტუ რის
ტუ ლი ად გი ლე ბის შე სა ხებ; მარ კი რე ბა 
გა უ კეთ და სა ლაშ ქრო ბი ლი კებს.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიზნით თეთრიწყარო
ში განხორციელდა: და ბა მან გლი სის 
ტყეპარ კის ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის მოწ ყო ბა; არ სე ბუ ლი ტუ რის
ტუ ლი მარ შრუ ტე ბი სა და ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის მარ კი რე ბა; ტუ რის ტუ ლი 
ობი ექ ტე ბის თვის სა ინ ფორ მა ციო და
ფე ბის მონ ტა ჟი; ბირ თვი სის მი სას
ვლელ თან სა ინ ფორ მა ციო ბა ნე რი სა 
და სხვა ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო
ბა. 20172019 წლებ ში აშენ და ალ გე თის 
ეროვ ნუ ლი პარ კის ად მი ნის ტრა ცი ი სა 
და ვი ზი ტორ თა ცენ ტრი (1 257 720.33 ლა
რი). 20182019 წლებ ში მო ეწ ყო თო კე ბის 
პარ კი (268 000 ლა რი). 

 � „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გუნ დის გეგ
მის თა ნახ მად, სა შუ ა ლო ვა დი ან 
პე რი ოდ ში, 2025 წლის თვის, ქვე
ყა ნას 10 მლნ მოგ ზა უ რი ეწ ვე ვა, 
ხო ლო ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე
მო სა ვა ლი 4.2 მი ლი არდ დო ლარს 
გა უ თა ნაბ რდე ბა;

 � 2030 წლის თვის სა ქარ თვე ლო 13 
მი ლი ონ მოგ ზა ურს უმას პინ ძლებს, 
ხო ლო შე მო სავ ლე ბი 6,5 მი ლი არდ 
დო ლარს მი აღ წევს.

გარემოსდაცვადაბუნებრივი
რესურსებითსარგებლობა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაში მოსვლისთანავე, გარემოსდაც
ვითიღონისძიებებისთვალსაზრისით
არაერთირეფორმა გატარდა.ქვეყ ნის 
მას შტა ბით, თუ 2012 წელს და ცუ ლი ტე
რი ტო რი ე ბი 519 ათა სი ჰექ ტა რი იყო, 
დღე ი სათ ვის 798 ათა სი ჰექ ტა რია. 2012
2020 წლებ ში, შე იქ მნა 26 ახა ლი და გა
ფარ თოვ და 3 და ცუ ლი ტე რი ტო რია.

2021 წელს თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში და იწ ყო ტყის ინვენტა
რიზაცია, მომ ზად დე ბა ტყის მარ თვის 
10 წლი ა ნი გეგ მა. 20132020 წლებ
ში, თეთრიწყაროს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში, ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბის თვის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ყო ფაც ხოვ რე ბო 
სარ გებ ლო ბის მიზ ნით, გა ცე მუ ლია 75 
ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი მერქნული რე
სურსი.20142021 წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ხეტყის ორ გა
ნი ზე ბუ ლად დამ ზა დე ბის ფარ გლებ ში, 
დამ ზად და 386 კუ ბუ რი მეტ რი ხეტყე. 

რე გუ ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გან თავ
სე ბუ ლი ობიექტებისინსპექტირება.

 � სა მო მავ ლოდ გაგ რძელ დე ბა ატ
მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის, ნი ა და გის და 
წყლის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი სა 
და შე ფა სე ბის სის ტე მე ბის გა ფარ
თო ე ბა;

 � გაგ რძელ დე ბა სტი ქი უ რი გე ო ლო
გი უ რი პრო ცე სე ბის ყო ველ წლი
უ რი მო ნი ტო რინ გი, შე ფას დე ბა 
გე ო ლო გი უ რი საფ რთხის ქვეშ არ
სე ბუ ლი და სახ ლე ბე ბი და ოჯა ხე
ბის (კომ ლი) სა კარ მი და მო ნაკ ვე
თე ბი, საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ობი ექ ტე ბი, 
გა ი ცე მა რე კო მენ და ცი ე ბი გა სა ტა
რე ბე ლი დამ ცა ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შე სა ხებ;

 � გაგ რძელ დე ბა გა რე მოს დაც ვი
თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მის 
გაძ ლი ე რე ბა, და გეგ მი ლია ინო ვა
ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ
გვა დარ ღვე ვა თა პრე ვენ ცი ის, გა
მოვ ლე ნი სა და აღ კვე თის მიზ ნით 
(„ცხე ლი წერ ტი ლე ბის“ კონ ტრო
ლი სა მეთ ვალ ყუ რეო კა მე რე ბით, 
ახა ლი თა ო ბის დრო ნე ბის გა მო ყე
ნე ბით და სხვა);

 � გა რე მოს დაც ვი თი სტან დარ ტე ბი 
თვი სებ რი ვად და უ ახ ლოვ დე ბა ევ
რო პულ მოთ ხოვ ნებს;

 � ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
2030 წლის თვის და ცუ ლი ტე რი ტო
რი ე ბის ფარ თო ბი 1 მი ლი ონ ჰექ
ტარს გა უ თა ნაბ რდე ბა.

ინფრასტრუქტურა და საზოგა
დოებრივიმომსახურება

20222023 წლებში, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში, ინფრასტრუქტუ
რისა და საზოგადოებრივი მომსახუ
რების გაუმჯობესებაგანვითარებაზე
განსაკუთრებულიაქცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, თეთ რიწ ყა რო ში, 
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზე
ბის რე ა ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბა ზე, 
ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ
ჯე ტი დან ჯა მუ რად, 21 მლნ ლა რამ დე 
და ი ხარ ჯა. რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 4 
ხიდს. სტიქიითდაზიანებულიინ ფრას
ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი ტა ცი ოდ ცენ
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 3,6 მი
ლი ო ნი ლა რის კომ პენ სა ცია გა მო ი ყო. 

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში თეთ რიწ
ყა როს ინტერნეტით უზრუნველყოფის
მიზ ნით, იგეგ მე ბა მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი  
ფარ თო ზო ლო ვა ნი ქსე ლის  მშე ნებ
ლო ბა. შე დე გად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 15 
და სახ ლე ბულ პუნ ქტში მცხოვ რებ 2 268 
ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ ტერ ნეტ ზე 
წვდო მა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, თეთ რიწ ყა როს 

წყალმომარაგებისადასაკანალიზაციო
ქსელის გან ვი თა რე ბა, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან ჯა მუ რად, 
4 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტით და ფი ნან
სდა. ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მით, 20212023 
წლებ ში, და მა ტე ბით 60 მი ლი ონ ლარ ზე 
მე ტი და ი ხარ ჯე ბა. თეთრიწყაროში უკ
ვემიმდინარეობსანიგეგმებაშემდეგი
წყალმომარაგების პროექტები: და ბა 
მან გლი სის წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე
მის რე ა ბი ლი ტა ცია (11 264 316 ლა რი), 15 
სოფ ლის (მა წე ვა ნი, გოლ თე თი, წინ წყა
რო, დი დი დურ ნუ კი, პა ტა რა დურ ნუ კი, 
ქო თი ში, ხა ი ში, ქო სა ლა რი, ტბი სი, ფარ
ცხი სი, საღ რა შე ნი, არ დი სუ ბა ნი, ენა გე
თი, შავ საყ და რი და ასუ რე თი) წყალ მო
მა რა გე ბის სის ტე მის მოწ ყო ბა (48  699 
999 ლა რი); ქ.თეთ რიწ ყა როს წყალ მო მა
რა გე ბის სის ტე მის პრო ექ ტი რე ბა/მშე
ნებ ლო ბა (14 881 000 ლა რი). 

20212022წლებისთვისთეთ
რიწყაროსმუნიციპალიტეტში
დაგეგმილიაანუკვეგანხორცი
ელებისფაზაშიაშემდეგიინ
ფრასტრუქტურულიპროექტები:

 � ენა გე თის სკო ლას თან მი სას ვლე
ლი გზა – 377 669 ლ;

 � სოფ. აბე ლი ა ნი სა და ხო პი სის მი
სას ვლე ლი ს/გზის რე ა ბი ლი ტა ცია 
– 1 000 000 ლ; 

 � სოფ.გოლ თეთ ში მი სას ვლე ლი და 
ში და ს/გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 1 
264 177 ლ; 

 � და ბა მან გლის ში, იო ა ნე მან გლე
ლის ქ. და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი
ის კე თილ მოწ ყო ბა – 1 052 632 ლ; 

 � ქ. თეთ რიწ ყა რო ში თა მარ მე ფის ქ. 
№19 კორ პუ სის ფა სა დის (პარ კთან) 
და ფარ ნა ვა ზის ქ. №1 კორ პუ სის 
ფა სა დი (ბა ზარ თან) რე ა ბი ლი ტა
ცია – 186 865 ლ; 

 � ქ. თეთ რიწ ყა რო ში რუს თა ვე ლის ქ. 
№2 (პო ლი ცი ას თან) კორ პუ სის რე
ა ბი ლი ტა ცია – 220 140 ლ; 

 � ქ. თეთ რიწ ყა რო ში, კოს ტა ვას ქ. 
№9ში მდე ბა რე კორ პუ სის (მზრუნ
ვე ლო ბას მოკ ლე ბულ თა სა სა დი
ლო) ფა სა დი ს რე ა ბი ლი ტა ცია – 78 
785 ლ;

 � სოფ. მუ ხათ ში (ე.წ. ფაბ რი კის და
სახ ლე ბა ში) გზის სა რე ა ბი ლი ტა
ციო სა მუ შა ო ე ბი – 206 406,63 ლ;

 � სოფ. საღ რა შენ ში სკო ლას თან მი
სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 
60 235,86 ლ;

 � სოფ. ერ ტის ში გზის რე ა ბი ლი ტა
ცია – 600 859,56 ლ;

 � სოფ. ჭივ ჭა ვის სას მე ლი წყლის ში
დაქ სე ლის მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი 
– 150 000 ლ;

 � და ბა მან გლის ში, ბა და ლაშ ვი ლი სა 
და მა რაბ დის ქუ ჩებს შო რის არ სე
ბუ ლ სკვერ ში გა რე გა ნა თე ბის მოწ
ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი – 30 000 ლ;

 � ქ. თეთ რიწ ყა რო სა და სოფ. წინ წყა
რო ში არ სე ბუ ლი სპორ ტუ ლი მო
ედ ნის რე ა ბი ლი ტა ცია – 80 000 ლ;

 � ქ. თეთ რიწ ყა რო ში, თა მარ მე ფის 
№4 შე ნო ბის მიმ დე ბა რედ არ სე ბუ
ლი კედ ლის დე მონ ტა ჟი და ახ ლის 
მოწ ყო ბა – 40 000 ლ;

 � ქ. თეთ რიწ ყა რო ში თა მარ მე ფის 
ქუ ჩა №12ში მდე ბა რე მრა ვალ ბი
ნი ა ნი საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლის სა
ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია – 44 477 ლ;

 � სოფ.ჯორ ჯი აშ ვი ლი სა და ბოგ
ვის ში და ქუ ჩე ბის მოხ რეშ ვა – 
220 000 ლ;

 � ქ. თეთ რიწ ყა რო ში, „ვარ ხუ ნოს და
სახ ლე ბა ში“ სა საფ ლა ოს თან მი
სას ვლე ლი ს/გზის რე ა ბი ლი ტა ცია 
– 225 774 ლ.

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტისდაბა

მანგლისისგაზიფიცირების
სამწლიანიპროექტი
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– თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
და ბა მან გლის ში, ჩვე უ ლებ რივ, ტრა
დი ცი ულ ოჯახ ში და ვი ბა დე. მა მა, უშან
გი წიკ ლა უ რი, რო მელ საც მან გლის ში 
თენ გი ზის სა ხე ლით იც ნობ დნენ,  გან
სა კუთ რე ბუ ლი შრო მის მოყ ვა რე ო ბით 
გა მო ირ ჩე ო და. უზო მოდ კე თი ლი და 
მშობ ლი ურ მხა რე ზე უსაზ ღვროდ შეყ
ვა რე ბუ ლი ადა მი ა ნი იყო. წა მით არ 
ტო ვებ და სა კუ თარ მხა რეს და ყვე ლა
ფერს აკე თებ და სხვე ბის და სახ მა რებ
ლად. მა მა იუ მო რის სა ო ცა რი გრძნო
ბი თაც გა მო ირ ჩე ო და. დე დამ, მე რი 
ქავ თა რა ძემ, მთე ლი ცხოვ რე ბა არა 
მხო ლოდ სა კუ თა რი შვი ლე ბი სა და შვი
ლიშ ვი ლე ბის, არა მედ მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი სა და დე და ქა ლა ქის არა ერ თი ბავ
შვის აღ ზრდას მი უძ ღვნა – პრო ფე სი ით 
პე და გო გი, 48 წლის გან მავ ლო ბა ში, ჯერ 
სო ფელ შეხ ვე ტი ლა ში, შემ დეგ კი თბი
ლი სის №82  სა ჯა რო სკო ლა ში ას წავ
ლი და. დე და სა ო ცა რი სიმ შვი დი თა და 
კე თილ შო ბი ლე ბით გა მო ირ ჩე ო და. შვი
ლე ბის გან მხო ლოდ იმას მო ით ხოვ და, 
კაც თმოყ ვა რე ე ბი, ზრდი ლე ბი ვყო ფი
ლი ყა ვით და კარ გად გვეს წავ ლა. ორი 
ძმა მყავს. ლე ვა ნი აფ ხა ზე თის ომის 
ვე ტე რა ნი გახ ლავთ. 19 წლის ასაკ ში გა
მოს ცა და ომის სი სას ტი კე და სა კუ თა რი 
მი წაწყლი სა და ერის ღირ სე ბის და სა
ცა ვად მუ დამ სამ შობ ლოს სა და რა ჯო ზე 
დგას. 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის დრო
საც, რო გორც ვე ტე რა ნი, მო წი ნა ვე 
რი გებ ში იყო და მო სახ ლე ო ბას ეხ მა
რე ბო და – მო ქა ლა ქე ე ბი უსაფ რთხო 
ად გი ლებ ზე გა დაჰ ყავ და. ლე ვა ნი ამ ჟა
მად თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლო ში, მან გლი სის მა ჟო რი
ტა რი დე პუ ტა ტია და თუ კვლავ ექ ნე ბა 
მო სახ ლე ო ბის მხარ და ჭე რა, სი ა მოვ ნე
ბით გა აგ რძე ლებს საყ ვა რე ლი ხალ ხის 
სამ სა ხურ ში ყოფ ნას. უმ ცრო სი ძმა და
ვი თი კი, სა მარ თლი ა ნო ბის გან სა კუთ
რე ბუ ლი გრძნო ბით გა მო ირ ჩე ვა. ცხოვ
რე ბის უმე ტეს დროს და ბა მან გლის ში 
ატა რებს. და ვი თი ასა კო ვან მშობ ლებს 
სა ო ჯა ხო საქ მე ებ ში მუდ მი ვად ეხ მა
რე ბა. დღეს, ყვე ლა ზე დი დი სი ა მოვ ნე

ბით, მან გლის ში გა ტა რე ბულ ბავ შვო
ბის ბედ ნი ერ, მშობ ლებ თან, ძმებ სა 
და ბავ შვო ბის მე გობ რებ თან ერ თად 
გა ტა რე ბულ წლებს ვიხ სე ნებ. ჩე მი მხა
რე უზო მოდ მიყ ვარს და თეთ რიწ ყა როს 
ყვე ლა კუთ ხე ოჯა ხის წევ რებ თან ერ
თად ფე ხით მაქვს  შე მოვ ლი ლი. თეთ
რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა მა მად 
შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ „ის ტო რი ის დი
დი წყა რო“. ბავ შო ბი დან მო ყო ლე ბუ
ლი, ყო ველ თვის გვსურ და, ის ტო რი უ ლი 
და კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბით მდი და რი 
მშობ ლი უ რი კუთ ხე მოგ ვე ნა ხუ ლე ბი ნა 
და „აღ მოგ ვე ჩი ნა“. უკონ ფლიქ ტო და 
მშვი დი ბავ შვი ვი ყა ვი. გან სა კუთ რე
ბით  მა ბედ ნი ე რებ და სკო ლის არ და
დე გებ ზე საყ ვა რელ სო ფელ ში, შეხ ვე
ტი ლა ში ბე ბო სა და პა პას თან ყოფ ნა. 
პა პას ვეხ მა რე ბო დი, მას თან ერ თად მე
ნა ხი რე დაც დავ დი ო დი, მის გან სა ო ცარ 
ის ტო რი ებს ვის მენ დი... და უზო მოდ 
მწყდე ბო და გუ ლი, რო ცა არ და დე გე ბის 
და სას რუ ლი ახ ლოვ დე ბო და. შეხ ვე ტი
ლას და ტო ვე ბა არ მინ დო და, თო რემ 
სკო ლაც მიყ ვარ და. კარ გი მოს წავ ლე 
ვი ყა ვი... გან სა კუთ რე ბით მიყ ვარ და ის
ტო რია, მაგ რამ დღემ დე ვერ ვხვდე ბი, 
რა ტომ ვსწავ ლობ დი ქი მი ა სა და ფი ზი
კას (იცი ნის). გა მო გიტ ყდე ბით, ბავ შვო
ბა ში ფეხ ბურ თე ლო ბა ზე ვოც ნე ბობ დი 
და დღემ დე მახ სოვს ის ემო ცია, რო ცა 
მშობ ლებ მა, ვე ლო სი პე დი და ბურ თი 
მი ყი დეს. ისე, რა ღაც ეტაპ ზე, რა ი კო მის 
მდივ ნო ბაც მინ დო და.

–მაგრამარცფეხბურთელიგახდით
და არც რაიკომის მდივანი. წლების
განმავლობაში სახელმწიფო უსაფ
რთხოების სამსახურში მუშაობდით.
დღეს ამ სისტემის მუშაობით კმაყო
ფილიხართ?

– დი ახ, 25 წლის გან მავ ლო ბა ში სა
ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხო
ე ბის სამ სა ხუ რის სხვა დას ხვა და ნა
ყოფ ში, ხელ მძღვა ნელ პო ზი ცი ებ ზე 
ვი მუ შა ვე. სხვა დას ხვა დროს ვი ყა ვი 
ბოლ ნი სი სა და დმა ნი სის, ასე ვე წალ
კი სა და თეთ რიწ ყა როს კონ ტრდაზ
ვერ ვის დე პარ ტა მენ ტის სამ სა ხუ რის 

გიორგიწიკლაური:„თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტის
წინსვლისთვისყველაფერსგავაკეთებ!“
თეთრიწყაროსმერობისკანდიდატი„ქართულიოცნებიდან“გიორ
გი წიკლაური, მუნიციპალიტეტში დაბადებულგაზრდილია. აქ მის
ოჯახსაცკარგადიცნობენ.კანდიდატი,წლებისგანმავლობაშიმო
ქალაქეების უსაფრთხოებაზე ზრუნავდა. მიმდინარე წლის ივნისი
დანკი,თეთრიწყაროსმერისმოადგილედდაინიშნა.ამბობს,რომამ
თანამდებობაზეყოფნისას,დეტალურადგაეცნომუნიციპალიტეტში
„ქართულიოცნების“მიერგანხორციელებულ,დაწყებულთუდაგეგ
მილპროექტებს; ამბობსიმასაც,რომამმცირედროში,თეთრიწყა
როელების საჭიროებებიც უკეთ დაინახა და აქ არსებული გამოწ
ვევებიც. მერის თანამდებობისთვის სწორედ იმ მიზნით იბრძვის,
რომ გამოწვევების საპასუხოდ, გუნდთან ერთად, მნიშვნელოვანი
პროექტებიგანახორციელოს.გამარჯვებაშიდარწმუნებულიგიორ
გიწიკლაურიგვიამბობს,როგორიბავშვობაგაატარამუნიციპალი
ტეტში,რატომდადგა„ქართულიოცნების“გვერდითდარაგეგმები
აქვსმშობლიურ,საყვარელთეთრიწყაროსთანდაკავშირებით.

დაიბადა დაბა მანგლისში.  განათლებით ისტორიკოსია. დაამთავრა სულხან 
საბა ორბელიანის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სწა
ვლობდა საქართველოს უშიშროების აკადემიაში, ასევე დამთავრებული აქვს, 
თბილისის ბიზნესისა და  მარკეტინგის უმაღლესი სკოლაინსტიტუტი, სპეცია
ლობით – ფინანსები და კრედიტები.

25 წლის განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხო
ების სხვადასხვა დანაყოფში, ხელმძღვანელ პოზიციებზე, ბოლნისისა და დმა
ნისის, ასევე წალკათეთრიწყაროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის სამსახუ
რის უფროსად. 

2021 წლის 18 ივნისს დაინიშნა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის მო
ადგილედ.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

უფ რო სი. პრო ფე სი ის არ ჩე ვი სას მნიშ
ვნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა სა ი დუმ
ლო სამ სა ხუ რე ბის მი მართ ინ ტე რეს მა. 
სხვა თა შო რის, თა ვი დან, ჯარ ში წას
ვლამ დე, ძრა ვის ხე ლოს ნა დაც ვი მუ
შა ვე... სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო 
უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხუ რი მუდ მი ვად 
ზრუ ნავს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის უსაფ
რთხო გა რე მოს შექ მნა ზე, რომ ქვეყ ნის 
თა ვი სუფ ლე ბას თან ერ თად, თი თო ე უ
ლი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბა და თა ვი სუფ
ლე ბა იყოს და ცუ ლი. ამას კი, „ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა ექ ცე ვა. 
სხვა თა შო რის, ეს ერთერ თი მთა ვა რი 
მი ზე ზია, რის გა მოც, თა ვის დრო ზე, ამ 
გუნ დის წევ რი გავ ხდი და დღემ დე მი სი 
ერ თგუ ლი ვარ.

–ივნისიდანთეთრიწყაროსმუნიცი
პალიტეტის მერის მოადგილეც ხართ,
დღესკი,მერობისთვისიბრძვით.თეთ
რიწყაროს მერობა რატომ გადაწყვი
ტეთ?

– მე რის მო ად გი ლის თა ნამ დე ბო ბა 
2021 წლის 18 ივ ნისს და ვი კა ვე. უდი დე
სი პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ცდა მქონ და. 
სხვა თა შო რის, სამ წუ ხა როდ ამ გან
ცდას, იმა ვე დღეს მა მის გარ დაც ვა ლე
ბით გა მოწ ვე უ ლი ტკი ვი ლი და ერ თო... 
მი უ ხე და ვად ამ ტრა გე დი ი სა, ვე ცა დე 
საქ მეს მაქ სი მა ლუ რად მო ბი ლი ზე ბუ
ლი და უდი დე სი პა სუ ხის მგებ ლო ბით 
შევ დგო მო დი. ამ ორი თვის გან მავ ლო
ბა ში, თეთ რიწ ყა რო ში გან ხორ ცი ე ლე
ბულ, დაწ ყე ბულ თუ და გეგ მილ პრო
ექ ტებს დე ტა ლუ რად გა ვე ცა ნი;  თუმ ცა, 
ერ თი შე ხედ ვი თაც მკა ფი ოდ ჩანს, რომ 
გა სუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში არა ერ თი მნიშ ვნე ლო
ვა ნი რამ გა კეთ და. თეთ რიწ ყა რო ნამ
დვი ლად შე იც ვა ლა. არ შე მიძ ლია, არ 
აღ ვნიშ ნო ამ პრო ცე სებ ში მოქ მე დი მე
რის, გი ორ გი ქო რი ძის აქ ტი უ რი ჩარ თუ
ლო ბა. მინ და, მეც შე ვი ტა ნო წვლი ლი 
ჩე მი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე
ბა სა და უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრო ექ ტე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. მი ხა რია, რომ 
გუნ დმა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რო ბის 
კან დი და ტად და მა სა ხე ლა. ბედ ნი ე რი 
და ამა ყი ვარ, რომ მო მე ცა შე საძ ლებ
ლო ბა, ჩე მი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა 
მო ვახ მა რო ქვე ყა ნა სა და მშობ ლი
ურ მხა რეს. ვი ყო თეთ რიწ ყა როს მე რი, 
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ისტორია,უცნაური„წინასწარმეტყველება“,
„მამასოცნებისქალი“და„საამაყოვაჟი“
წლე ბის წინ, მა ია ცა ლუ ღე ლაშ ვი ლის ოჯახ მა ბი ნა შე იც ვა ლა. ახალ მო ბი ნად

რე ებს კორ პუ სის მაც ხოვ რებ ლე ბი დი დი ინ ტე რე სით ელოდ ნენ. ერთ დი ლას, სამ
სა ხურ ში მი მა ვალს, მე ზო ბე ლი გა მო ე ლა პა რა კა  გა ეც ნო და იქ ვე მყო ფი რამ დე
ნი მე მე ზო ბე ლიც გა აც ნო. მათ შო რის იყო გი ორ გი წიკ ლა უ რი, რო მელ საც ეზო ში 
პა ტა რა ძმის შვი ლი ჰყავ და ჩაყ ვა ნი ლი სა სე ირ ნოდ. სამ სა ხურ ში ეჩ ქა რე ბო და და 
ახალ მე ზობ ლებ თან მხო ლოდ 1015 წუ თით შე ყოვ ნდა. რო ცა სა უ ბა რი ოჯახს შე
ე ხო, გი ორ გიმ თქვა, სა მი ძმა ნი ვართ, ძმის შვი ლიც ბი ჭია, ყო ველ თვის მინ დო და 
და მყო ლო და, ასე არ მოხ და, მაგ რამ დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, მო მა ვალ ში, პირ ვე ლი 
შვი ლი გო გო იქ ნე ბა და მა რი ამს და ვარ ქმე ვო. „ეს ნათ ქვა მი სა სა ცი ლოდ მო მეჩ ვე
ნა, მაგ რამ ისე თი ლა ღი იყო, ისე გუ ლახ დი ლად სა უბ რობ და ჩე მი თან დას წრე ბით, 
თით ქოს დი დი ხნის ნაც ნო ბე ბი ვი ყა ვით. უც ნა უ რი შეგ რძნე ბა იყო  მი სი პი როვ ნუ
ლი ღირ სე ბე ბით მა შინ ვე მო ვი ხიბ ლე და მის მი მართ და დე ბი თად გან ვეწ ყე. მის 
გულ წრფე ლო ბა ში რი დიც იგ რძნო ბო და და ზო გა დად, ქა ლი სა და ოჯა ხის პა ტი ვის
ცე მა, სიყ ვა რუ ლიც“,  ასე იხ სე ნებს ქალ ბა ტო ნი მა ია გი ორ გი წიკ ლა ურ თან პირ
ველ შეხ ვედ რას.

მა შინ ვერც წარ მო იდ გენ და, რომ ამ ლა ღი, ზრდი ლი, გულ წრფე ლო ბით გა მორ
ჩე უ ლი ახალ გაზ რდის ცო ლი გახ დე ბო და. ქალ ბა ტო ნი მა ია ვერც იმას წარ მო იდ
გენ და, რომ მი სი და გი ორ გის პირ ვე ლი სა უ ბა რი, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე სა სა
ცი ლოდ მო ეჩ ვე ნა, ზედ მი წევ ნით ახ დე ბო და  პირ ვე ლი შვი ლი გო გო ნა შე ე ძი ნათ. 
ცხა დია, მა რი ა მი  და არ ქვეს, რო მელ საც კან დი და ტი დღემ დე „მა მას ოც ნე ბის 
ქალს“ ეძა ხის. მა რი ა მი უკ ვე 24 წლი საა და ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს თა ნამ
შრო მე ლია. ბედ ნი ერ წყვილს ვა ჟიც ჰყავს  20 წლის ავ თან დი ლი, რო მე ლიც სა ა
ვი ა ციო უნი ვერ სი ტე ტის III კურ სის სტუ დენ ტია. 

ოჯა ხი გაც ნო ბი დან 3 წლის შემ დეგ შექ მნეს. ამ სამ წელ ში ბევ რი რამ იყო, რა
საც წყვი ლი დღემ დე სი ა მოვ ნე ბით იხ სე ნებს  ემო ცი ე ბის ქა ღალ დზე გად მო ცე მა 
და „ნამ დვი ლი წე რი ლე ბის“ წე რა, აჩ რდი ლი ვით კუდ ში დევ ნა, ვი თომ შემ თხვე
ვით შეხ ვედ რე ბი, საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნის და დევ ნე ბი სას სწრა ფი სირ ბი ლის გა მო 
ძაღ ლის გა მო კი დე ბა და მი სი კბი ლე ბით გა მოგ ლე ჯი ლი შარ ვა ლი, სა ერ თო სა
დარ ბა ზო ში შეს რუ ლე ბუ ლი სე რე ნა დე ბი... გა სახ სე ნე ბე ლი თა ნაც ხოვ რე ბის არას
რულ 26 წელ შიც ბევ რია. იშ ვი ა თად შეხ ვდე ბით წყვილს, რო მე ლიც წლე ბის შემ
დეგ ასე თა მა მად იტ ყვის ჩვე ნი ცხოვ რე ბის ყო ვე ლი დღე წი ნა დღე ზე უკე თე სი აო. 
ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, არც ერ თი შვე ბუ ლე ბა ერ თმა ნე თის გა რე შე არ გა უ ტა
რე ბი ათ, არც ერ თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ერ თმა ნეთ თან შე თან ხმე ბის გა რე შე არ მი
უ ღი ათ. ცხა დია, იყო სირ თუ ლე ე ბიც, მაგ რამ ყო ველ თვის, ყვე ლა მათ გა ნი ერ თად, 
ღირ სე უ ლად გა და ლა ხეს. ამა ში კი, ყვე ლა ზე მე ტად, ოჯა ხის თავ კა ცის პი როვ ნუ ლი 
თვი სე ბე ბი და ხა სი ა თი ეხ მა რე ბო დათ. „კე თი ლი, თბი ლი, მო სიყ ვა რუ ლე, მე ო ჯა
ხე, ერ თგუ ლი“,  ასე თია ოჯა ხის წევ რე ბის თვა ლით და ნა ხუ ლი გი ორ გი წიკ ლა უ რი. 
ფიქ რობთ, ისი ნი სუ ბი ექ ტუ რე ბი არი ან? თუ ასეა, თა ნამ შრომ ლე ბი სა და რი გი თი 
ნაც ნო ბე ბის თვა ლით და ნა ხულ გი ორ გი წიკ ლა ურ საც გა გაც ნობთ: „კე თი ლი, პა ტი
ო სა ნი, კო მუ ნი კა ბე ლუ რი, გულ წრფე ლი, იუ მო რის სა ო ცა რი გრძნო ბით, უშუ ა ლო, 
ლი დე რი. გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბი სას, 
შე უძ ლია ერ თდრო უ ლად გა დაწ ყვი ტოს რა მო დე ნი მე ამო ცა ნა. მუ დამ მზად არის 
ახა ლი იდე ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. გა ურ კვე ველ მდგო მა რე ო ბა შიც კი ავ ლენს 
სიმ ტკი ცეს. ყო ველ თვის მზა დაა, და ეხ მა როს ადა მი ა ნებს“.

ოჯახ ში ერ თმა ნე თის არ ჩე ვანს პა ტივს სცე მენ. გან სა კუთ რე ბულ პა ტი ვის ცე მას 
კი, ბა ტო ნი გი ორ გის გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი მართ იჩე ნენ. მი ზე ზი ისაა, რომ იცი
ან  აქვს უნა რი, ზუს ტად გან საზ ღვროს ვი თა რე ბა, გა ა კე თოს ანა ლი ზი, შე ა ფა სოს 
რის კე ბი და სწო რად და სა ხოს გეგ მე ბი. პა ტი ვის ცე მით შეხ ვდნენ მი ღე ბულ გა
დაწ ყვე ტი ლე ბა საც  გახ დეს თეთ რიწ ყა როს მე რი. ოჯა ხის თავს მხარს უჭე რენ და 
გვერ დით უდ გა ნან. დარ წმუ ნე ბუ ლე ბი არი ან, რომ გი ორ გი წიკ ლა ურს, სამ შობ ლო
სა და საყ ვა რე ლი თეთ რიწ ყა როს თვის ბევ რი სი კე თის მო ტა ნა შე უძ ლია. იმა შიც 
დარ წმუ ნე ბუ ლე ბი არი ან, რომ ამის თვის კან დი და ტი თავს არ და ზო გავს. სა ა მი სო 
მი ზე ზი ბევ რი აქვს: უსაზ ღვროდ უყ ვარს თეთ რიწ ყა რო, მა მის საყ ვა რე ლი მხა რის 
გან ვი თა რე ბა ში წვლი ლის შე ტა ნით მის ხსოვ ნა საც მი ა გებს პა ტივს და იმა საც აუ
ცი ლებ ლად მი აღ წევს, რომ წლე ბის შემ დეგ, „მა მას სა ოც ნე ბო ქალ სა“ და „სა ა მა
ყო ვაჟ კაცს“, გი ორ გი წიკ ლა უ რის სა ხე ლი, წინ დახ ვდეთ!

პირ ველ რიგ ში, უდი დე სი პა სუ ხის მგებ
ლო ბაა. ვფიქ რობ, ეს სე რი ო ზუ ლი გა
მოწ ვე ვაა, რაც აუ ცი ლებ ლად უნ და მი
მე ღო.

–ამბობთ,რომთეთრიწყაროშიგან
ხორციელებულთუდაგეგმილ პროექ
ტებს დეტალურად გაეცანით. მათგან
ყველაზემნიშვნელოვანირომელია?

– მთავ რო ბის სამ წლი ა ნი გეგ მის 
ფარ გლებ ში, 20192020 წლებ ში, ეკო
ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტროს  და ვა ლე ბით, სა ქარ თვე
ლოს გა ზის ტრან სპორ ტი რე ბის კომ პა
ნი ამ და ბა მან გლი სის გა ზი ფი ცი რე ბის 
„სა უ კუ ნის პრო ექ ტი“ განახორციელა. 
პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა 11 163 418 ათა სი 
ლა რია და შე დე გად, ბუ ნებ რი ვი აი რით, 
1600 აბო ნენ ტი ისარ გებ ლებს. ასე ვე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფო პრო ექ
ტი, რომ ლის ფარ გლებ შიც, სა ქარ თვე
ლოს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი წყალ მო მა რა გე
ბის კომ პა ნია, ქა ლაქ თეთ რიწ ყა რო ში, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 15 სო ფელსა და და
ბა მან გლის ში, წყალ მო მა რა გე ბის 
სის ტე მის სრულ რე ა ბი ლი ტა ცი ას გა
ნა ხორ ცი ე ლებს. უპ რე ცენ დენ ტო პრო
ექ ტია პრე მი ერმი ნის ტრის, ირაკ ლი 
ღა რი ბაშ ვი ლის ინი ცი ა ტი ვა – „გა ნახ
ლე ბუ ლი რე გი ო ნე ბი“, რომ ლის ფარ
გლებ შიც, ქვეყ ნის 63 მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, მათ შო რის თეთ რიწ ყა რო შიც 
მოხ დე ბა კულ ტუ რუ ლი და ის ტო რი უ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია, რეკ რე ა ცი უ ლი სივ რცე ე ბის მოწ
ყო ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ მოხ დე ბა 
ქა ლაქ თეთ რიწ ყა როს ცენ ტრა ლუ რი, 
თა მარ მე ფის  ქუ ჩის, ურ ბა ნუ ლი გა ნახ
ლე ბა, გა ნა შე ნი ა ნე ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია. 
აღ დგე ბა და მო ეწ ყო ბა ქუ ჩა ზე გამ წვა
ნე ბის თარ გე ბი, გა ნახ ლდე ბა გა რე გა
ნა თე ბა, რე ა ბი ლი ტირ დე ბა შე ნო ბე ბის 
ფა სა დე ბი, მო წეს რიგ დე ბა სა ნი აღ ვრე
ე ბი, ტრო ტუ ა რე ბი, ღო ბე ე ბი, რაც ხელს 
შე უწ ყობს ქა ლა ქის მიმ ზიდ ვე ლო ბას 
და გაზ რდის ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბას. 
გაჩ ნდე ბა ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი 
ეს ყო ვე ლი ვე გა მო იწ ვევს რე გი ო ნის 
ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

– ამ ფონზე, რეგიონის განვითარე
ბის პერსპექტივიდან გამომდინარე,
თქვენთვისპრიორიტეტირამიმართუ
ლებაიქნება?

– რე გი ო ნის ეკო ნო მიკ უ რი გაძ ლი ე
რე ბა და მო კი დე ბუ ლია შე სა ბა მი სი ინ
ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა ზე. ამ მი მარ თუ ლე ბით, 
რო გორც მო გახ სე ნეთ, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სი ახ ლე ე ბი გვაქვს და ეს ჩე მი პრი ო რი
ტე ტიც იქ ნე ბა. ვფიქ რობ, მცი რე მე წარ
მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბით 
უნ და და ვიწ ყოთ, რად გან სწო რედ ამ 
სფე როს გან ვი თა რე ბა, გაძ ლი ე რე ბა შე
უწ ყობს ხელს რე გი ონ ში გაჩ ნდეს ბევ
რი ეკო ნო მი კუ რად ძლი ე რი სო ფე ლი. 
პა რა ლე ლუ რად, სა სი კე თო ცვლი ლე
ბე ბი მინ და გან ვა ხორ ცი ე ლო ში და ტუ

რიზ მი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან
ვი თა რე ბის მხრივ.

– განხორციელებული და დაგეგმი
ლი პროექტების მიუხედავად, ალბათ
თეთრიწყაროში არაერთი გამოწვევა
დღემდერჩება.რასაჭიროებებიაქვთ
მუნიციპალიტეტისმკვიდრებსდამათ
რასჰპირდებით?

   გა მოწ ვე ვა, რა თქმა უნ და, კი დევ 
ბევ რია. მე რის მო ად გი ლედ მუ შა ო ბის 
პე რი ოდ ში ნათ ლად და ვი ნა ხე ყვე ლა 
ის სა ჭი რო ე ბა, რა საც ჩვე ნი მო სახ ლე
ო ბა აწ ყდე ბა. სას მე ლი და სარ წყა ვი 
წყლის პრობ ლე მა სოფ ლებ ში დღემ
დე დგას. მი სას ვლე ლი და ში დაგზე ბი 
მო სა წეს რი გე ბე ლია. მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ასე ვე სა ბავ შვო ბა ღე ბი სა და სა გან მა
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მშე
ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია. თეთ რიწ
ყა რო ე ლებს ვპირ დე ბი, ყო ველ თვის 
ვიქ ნე ბი მათ გვერ დით, მო ვუს მენ და 
გეგ მებს, მათ თან ერ თად დავ სა ხავ. 
ჩვენ – მე რი, ხე ლი სუფ ლე ბა და ხალ ხი, 
ერ თად, თეთ რიწ ყა როს თვის არა ერთ 
სა სი კე თო საქ მეს გა ვა კე თებთ. პრინ ცი
პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, რომ ყვე ლა 
გა ვერ თი ან დეთ ერ თი მიზ ნის თვის – 
თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წინ
სვლის თვის!

–ფიქრობთ, ამის საშუალება მოგე
ცემათ? 2 ოქტომბერს, ადგილობრივი
თვითმმართველობისარჩევნებშიმო
სახლეობა მხარსთქვენდა „ქართულ
ოცნებას“დაგიჭერთ?

– რა თქმა უნ და. „ქარ თუ ლი ოც ნე
ბის“ გუნდს სა ზო გა დო ე ბა ში ძა ლი ან 
მა ღა ლი რე ი ტინ გი აქვს. სა ქარ თვე ლოს 
ყო ვე ლი მე ო რე მო ქა ლა ქე ჩვე ნი მხარ
დამ ჭე რია. მხარ და ჭე რას პი რა დად 
მეც ვგრძნობ. ვფიქ რობ, წი ნა სა არ ჩევ
ნო კამ პა ნი ის დროს არ გა მი ჭირ დე ბა 
და ვუმ ტკი ცო ხალხს, რომ კონ კუ რენტ 
კან დი და ტებ თან შე და რე ბით, აშ კა რა 
უპი რა ტე სო ბა მაქვს. საქ მე ზე სა უბ რით, 
ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე
ბის  მკა ფიო გეგ მე ბის შე თა ვა ზე ბით, 
ყვე ლა ფერს გა ვა კე თებ, რომ კი დევ უფ
რო დი დი ნდო ბა მო ვი პო ვო მშობ ლი ურ 
კუთ ხე ში.

– ეთნიკური მრავალფეროვნებით
გამორჩეულ მუნიციპალიტეტში, ეთ
ნიკურიუმცირესობებისმხარდაჭერის
იმედიცგაქვთ?

– ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო
მად გენ ლებ თან ძა ლი ან თბი ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბა მაქვს. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სტუ მარ თმოყ ვა რე ო ბით გა მო ირ ჩე ვი
ან აზერ ბა ი ჯა ნე ლი მწყემ სე ბი. ხში რად, 
მათ თან ერ თად, მთა ში, რამ დე ნი მე კვი
რის გან მავ ლო ბა ში დავ რჩე ნილ ვარ. შე
ვე ცა დე, ელე მენ ტა რულ დო ნე ზე მა ინც 
მეს წავ ლა   აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი და სომ ხუ
რი ენე ბი. მათ თან ხში რი კო მუ ნი კა ცია 
მაქვს. ბევ რი მე გო ბა რი მყავს და დი ახ, 
მა თი მხარ და ჭე რის იმე დიც მაქვს.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2012 წლის შემდეგ უპრეცედენტოდ,
4,5ჯერ გაიზარდა ჯანდაცვის დაფი
ნანსება.

2013 წელს საყოველთაოჯანდაცვის
პროგრამის ამოქ მე დე ბით, „ქარ თულ
მა ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა  ჯან
დაც ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე უნი
ვერ სა ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 2017 
წლი დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი ა რე
ბის შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი ფე
რენ ცი ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. შე
დე გად, 40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ და 
მო სახ ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც ვა, და
ფი ნან სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ თხვე
ვა (2,8 მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც   4,6 
მლრდ ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო. 2013
2020 წლებ ში, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 
პროგ რა მით, თეთრიწყაროს მუნიცი
პალიტეტზე გა მო ყო ფი ლი 25 388 476 
ლა რით და ფი ნან სდა 39 927 შემ თხვე ვა. 
მათ შო რის: გეგმური ამბულატორიუ
ლი (89558,5 ლა რით 65 483 ბე ნე ფი ცი ა
რი), გადაუდებელი ამბულატორიული
(738  644 ლა რით 21 306 მე ტი შემ თხვე
ვა), გადაუდებელი სტაციონარული
(17  342  360  ლა რით 11 546 შემ თხვე ვა), 
გეგმური ქირურგიული  (3  484 331 ლა
რით 3 356 შემ თხვე ვა), მშობიარობადა
საკეისრო კვეთა  (8 989  150 ლა რით 1 
708 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,ჰორმონოდა
სხივურითერაპია(854 637 ლა რით 1 576 
შემ თხვე ვა). გა ი ზარ და ონ კო ლო გი უ რი 
პა ცი ენ ტე ბის ქი მი ო თე რა პია/სხი ვუ
რი თე რა პი ის კომ პო ნენ ტში არ სე ბუ ლი 
ლი მი ტი 8 000 ლა რის ოდე ნო ბით.

ქრონიკულიდაავადებისმქონემოწ
ყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკამენ
ტებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამა
ამოქ მედ და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
პი რე ბის (სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 100 ათა
სამ დე), სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა ქე ე
ბი სა  და შშმ ბავ შვე ბის თვის, ვე ტე რა
ნე ბი სა და გამ ყო ფი ხა ზის სოფ ლე ბის 
მო სახ ლე ო ბის თვის. 20172021 წლებ ში 
(ივ ლი სის მდგომ.), 20172021 წლებ ში, 
პროგ რა მით, თეთ რიწ ყა რო ში  და ფი
ნან სდა 3118 ბე ნე ფი ცი ა რი (117 265 ლ).

2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 29,0 მი

ლი ო ნი დან 100,7 მი ლი ონ ლა რამ დე 
გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფი
ნანსება, მათ შო რის, უპ რე ცე დენ ტოდ, 
7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციისპროგრა
მისბიუჯეტი(24.1 მლნ ლა რი შე ად გი ნა). 
სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ ყოფს 13 და ა
ვა დე ბის პრე ვენ ცი ას, წარ მა ტე ბით და
ი ნერ გა 5 ახა ლი ვაქ ცი ნა. იმუ ნი ზა ცი ით 
მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე
ბე ლი, თეთრიწყაროში,2019 წელს, იმუ
ნი ზა ცი ით მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის მოც ვის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო 97,2%. ტუბერკულო
ზის ეროვნული პროგრამით გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად,. 
უკა ნას კნელ წლებ ში შემ ცირ და ტუ ბერ
კუ ლო ზის გავ რცე ლე ბა – 2013 წლის შემ
დეგ, თეთრიწყაროში, სტა ცი ო ნა რუ ლი 
მკურ ნა ლო ბით 77მა (323 417 ლა რი), ამ
ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბით –  835მა  
პა ცი ენ ტმა (95 236 ლა რი) ისარ გებ ლა.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელო
ბისსფეროშიხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
გა ტა რე ბუ ლი თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი
ტი კის შე დე გად, 2017 წელს და ფიქ სირ
და დე და თა სიკ ვდი ლო ბის ყვე ლა ზე 
და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლი, წი ნა წლებ თან 
შე და რე ბით (13.1/100 000 ცოც ხალ შო
ბილ ზე). 2018 წლი დან 8მდე გა ი ზარ და 

ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბა ორ სულ თათ ვის. 
2014 წლი დან ყვე ლა ორ სუ ლი უზ რუნ
ველ ყო ფი ლია ფო ლი უ მის მჟა ვი თა და 
რკი ნის პრე პა რა ტით. 20132020 წ.წ.,  მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში ან ტე ნა ტა ლუ რი სერ
ვი სი  2 552მა ორ სულ მა მი ი ღო (142 090 
ლა რი), მე დი კა მენ ტე ბი – 512მა.

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ
ლი ო ში პირ ვე ლად, და იწ ყო C ჰეპა
ტიტის ელიმინაციის (აღმოფხვრის)
პროგრამა (21,7 მლნ ლა რი). პროგ რა მა 
მო ი ცავს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე
ბი სათ ვის უფა სო სკრი ნინგს, და ა ვა
დე ბის დი აგ ნოს ტი კა სა და კომ პა ნია 
„გი ლე ა დის“ და ფი ნან სე ბით C ჰე პა ტი
ტით და ა ვა დე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის უფა
სო მკურ ნა ლო ბას უახ ლე სი თა ო ბის 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით.  
პროგ რა მის დაწ ყე ბი დან 2021 წლის 1 
მა ი სამ დე, გა მოკ ვლე უ ლია 2,3 მლნ ბე
ნე ფი ცი ა რი, მკურ ნა ლო ბა ში ჩა ერ თო  74 
ათას ზე მე ტი და და ას რუ ლა 70 ათას ზე 
მეტ მა პირ მა, მიღ წე უ ლია უპ რე ცე დენ
ტო შე დე გი – სრუ ლად გა ნი კურ ნა და ა
ვა დე ბულ თა 98,9%, გა დარ ჩა 68 ათა სი 
ადა მი ა ნის სი ცოც ხლე. სა ქარ თვე ლო 
Cჰე პა ტიტ თან ბრძო ლა ში გლო ბა ლურ 
ლი დე რა დაა აღი ა რე ბუ ლი. თეთ რიწ ყა
როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მკურ ნა ლო
ბა სა და სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში 
ჩარ თუ ლი იყო  339 პი რი (68 530 ლა რი).

2012 წლის შემ დეგ, თეთრიწყაროს
მო სახ ლე ო ბის თვის მნიშ ვნე ლოვ ნად გა
ი ზარ და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის და
ფინანსება პრიორიტეტულ სფეროებში
(ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბა, დი ა ბე ტის 
მარ თვა,  დი ა ლი ზი და თირ კმლის ტრან
სპლან ტა ცია, პირ ვე ლა დი და გა და უ დე
ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა, რე ფე რა
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის პროგ რა მე ბი).  

2013წლიდანხორციელდებაპირვე
ლადი ჯანდაცვის განახლებული ქსე
ლისმოწყობა.პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვი სა 
და სოფ ლის ექი მის რო ლის გაძ ლი ე რე
ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან სა ხელ მწი
ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია გახ და „სოფ
ლისექიმის“პროგრამისმარ თვა.  2014 
წლის მა ი სი დან 30%ით გა ი ზარ და სოფ
ლისექიმებისადაექთნებისხელფასი;
2019 წელს „სოფ ლის ექი მის“ სა ხელ მწი
ფო პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე სოფ ლის 
ექი მე ბი/ექ თნე ბი  გა და ვიდ ნენ სსიპ 
სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის კო ორ დი ნა
ცი ი სა და გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის 
ცენ ტრის მარ თვა ში, სა ხელ მწი ფო აფი
ნან სებს მა თი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის აუ
ცი ლე ბელ ხარ ჯებს. მიკ რო ბიზ ნე სის 
სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კურ პი რად და რე
გის ტრი რე ბის შემ თხვე ვა ში, სოფ ლის 
ექი მე ბი/ექ თნე ბი თა ვი სუფ ლდე ბი ან 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან. თეთ
რიწყაროს მუნიციპალიტეტს 40 სოფ
ლისექიმიდაექთანიემსახურება.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020 წლებში, თეთრიწყაროს

მუნიციპალიტეტში, განხორციელდა
შემდეგი ინფრასტრუქტურული პრო
ექტები:ვაშ ლოვ ნის ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია სოფ ლებ ში: ვაშ ლო ვა
ნი (17 973 ლ), კო და (31 066 ლ), ბ ო რ 
ბა ლო (28 368 ლ), ორ ბე თი (25 043 ლ), 
ხა ი ში (13  549,2 ლ), ალექ სე ევ კა (9 690  
ლ);  ქ. თეთ რწყა რო ში სას წრა ფოსა მე
დი ცი ნო დახ მა რე ბი შე ნო ბის მშე ნებ
ლო ბა – 259 547 ლ; და ბა მან გლის ში, 
სას წრა ფოსა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
შე ნო ბის მშე ნებ ლო ბა– 269 000 ლა რი; 
ქ. თეთ რიწ ყა რო ში, ფარ ნა ვაზ მე ფის ქ., 
რე ა ბი ლი ტა ცია, ჭა ბურ ღი ლი სა და სა
რი ნე ლის მოწ ყო ბა, სარ და ფის და სუფ
თა ვე ბა (196 289 ლა რი).

2020 წელს, 2013 წელთან შედარე
ბით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს და
ფინანსება2ჯერგაიზარდა,ჯანმრთე
ლობის დაცვის ხარჯები და არაფი
ნანსურიაქტივებიკი–70,5ათასიდან
138,7ათასლარამდე.

მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციე
ლდება მუნიციპალიტეტის მიერ შე
ზღუდული შესაძლებლობის მქონე პი
რების დახმარება, მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნვე
ლყოფის ერთჯერადი დახმარება, მშო
ბიარეთა დახმარება, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარე
მოს უზრუნველყოფის პროგრამები.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

 � გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ხელ
მი საწ ვდო მო ბა  ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე და 
სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბებ ზე;

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი პერ
სო ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა და 
უწ ყვეტ გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ
ვდო მო ბა;

 � სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ
რა მით, კვლავ უზ რუნ ველ ყო ფი
ლი იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე
ბის ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა, მიზ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე
ბი ან შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო მომ
სა ხუ რე ბით და სამ კურ ნა ლო მე დი
კა მენ ტე ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ეფექ ტი ა ნი სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი სა ზო გა
დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის და 
პრი ო რი ტე ტულ სფე რო ებ ში მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბი სათ
ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
მი სა წო დებ ლად; 

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
მიზ ნობ რი ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ჯან დაც ვის 
სფე როს უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტის 
– პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე
მის რე ფორ მის მომ დევ ნო ეტა პი. 
გა იზ რდე ბა სის ტე მის „მე კა რიბ
ჭის“ ფუნ ქცია – უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნე ბა მო სახ ლე ო ბის ავა დო ბის 
ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნა და შე კა ვე ბა;

 � გა იზ რდე ბა სოფ ლის ექი მი სა და 
ოჯა ხის ექი მის რო ლი და მნიშ ვნე
ლო ბა;

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხრი დან ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის 
სფე როს და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მუ ნი ცი პა
ლუ რი პროგ რა მე ბი.

ჯანმრთელობისდაცვა
„ქართულიოცნებისთვის“უმთავრესიღირებულებაარისადამიანი,
ხოლოსაქმიანობისუმნიშვნელოვანესიპრინციპი–ადამიანზე,მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია
ნობისპრინციპზედაფუძნებულიჯანმრთელობისდაცვისსისტემის
შენარჩუნებადაშემდგომიგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ
ერთიუმთავრესიპრიორიტეტია.

თეთრიწყაროსსასწრაფო
დახმარებასჯიპისტიპის
სპეცმანქანაგადაეცა
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



სოციალურიდაცვა
2012 წლის შემდეგ, 2,7ჯერ – 1,7 მი

ლიარდიდან 4,7  მილიარდლარამდე
გაიზარდა სოციალური დაცვის სფე
როსდაფინანსება.

2012 წლის შემდეგ, ეტაპობრივად
გაიზარდასახელმწიფოპენსიისოდე
ნობები: 2012 წლი სათ ვის სა პენ სიო 
ასა კის პირ თა პენ სია 100 ლა რი იყო, 
2020 წლის იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი 
–  220 ლა რი,  70წლისდამეტიასაკის
მოქალაქეთა პენსია – 250 ლა რი; 2021 
წლი დან პენ სი ის ოდე ნო ბა 240 ლა
რით გა ნი საზ ღვრა, 70 წელს გა და ცი
ლე ბულ თა კი 275 ლა რით. 2016 წლი
დან გა ნი საზ ღვრა პენ სი ის და ნა მა ტი 
მაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივად
მცხოვრები მოქალაქეებისათვის, რაც 
შე ად გენს ასა კით პენ სი ის ოდე ნო ბის 
20%ს (264 ლა რის ნაც ვლად 288 ლა
რი, ხო ლო მთა ში მცხოვ რე ბი 70 წლის 
და მე ტი ასა კის პენ სი ო ნე რი – 330 ლა
რი). და ნა მატს იღე ბენ მა ღალ მთი ან 
და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი 
სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის მიმ ღე ბი პი რე
ბი (და ნა მა ტი – სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის 
20%). 2017 წლის იან ვრი დან გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლია მა ღალ მთი ა ნი აბო ნენ ტის 
(სა ყო ფაც ხოვ რე ბო მომ ხმა რებ ლის) 
მი ერ მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბა ში მოხ
მა რე ბუ ლი ელე ნერ გი ის ყო ველ თვი უ რი 
სა ფა სუ რის 50%ის ანაზ ღა უ რე ბა (არა 
უმე ტეს 100 კვტ/სთ).  თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში, სა ხელ მწი ფო პენ
სი ის მიმ ღე ბი  (01.04.2021 წ. მდგომ.) 4474 
პი რია. 2012 წლის შემ დეგ,  პენ სი ე ბის 
ანაზ ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 2,3ჯერ 
– 5 294 240დან 12 210 968 ლა რამ დე გა
ი ზარ და,  20132021 წლებ ში, ასა კით პენ
სი ო ნერ თა სა პენ სიო ანაზ ღა უ რე ბა ზე 
სულ 76  855 608 ლა რი და ი ხარ ჯა. 2013 
წლი დან და ზუს ტდა სახელმწიფოსწი
ნაშე განსაკუთრებული სამსახურის
გავ ლის, აგ რეთ ვე ამ პირ თა მი ერ შე
სა ბა მი სი ასა კის მიღ წე ვის, შესაძლებ
ლობის შეზღუდვისა და გარდაცვა
ლების გამო გა სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის 
ოდე ნო ბა. თეთ რიწ ყა რო ში, კომ პენ სა
ცი ის მიმ ღე ბია (01.04.2021 წ. მდგომ.) 80 
პი რი. 2012 წლის შემ დეგ, კომ პენ სა ცი
ებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 4,6ჯერ – 109 516  
ლა რი დან 507 525 ლა რამ დე გა ი ზარ და 
და, 20132021 წლებ ში, სულ 3  656 082 
ლა რი შე ად გი ნა.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბის სოციალური დახმარების პროგ
რამის ფარგლებში, სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
რე გის ტრი რე ბუ ლი, სი ღა რი ბის ზღვარ ს 
ქვემოთ მყო ფი ოჯა ხე ბი  უზ რუნ ველ ყო
ფილ ნი არი ან მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბით – სა არ სე ბო შემ წე ო ბით. 
პროგ რა მით ასე ვე  გა ი ცე მა: ორ სუ ლო
ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის მოვ
ლის, ახალ შო ბი ლის შვი ლა დაყ ვა ნის 
გა მო დახ მა რე ბის,  ლტოლ ვილ თა და 
დევ ნილ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის, შრო
მი თი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას 
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა და 
სხვა შემ წე ო ბე ბი. თეთრიწყაროს მუ
ნიციპალიტეტში, სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სი ღა რი ბის 
ზღვარ ს ქვე მოთ მყო ფი 2 228 ოჯა ხია 
(1.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის შემ დეგ, 
სა არ სე ბო შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ
ჯი 4,9ჯერ – 1 009 ათა სი დან 4 981 ათას 
ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021 წლებ ში, 
სა არ სე ბო შემ წე ო ბა ზე სულ და ი ხარ ჯა 
27 370 ათა სი ლა რი, მათ შო რის პენ სი
ო ნე რებ ზე – 7858 ათა სი, შშმ პი რებ ზე – 
1 581 ათა სი, ბავ შვებ ზე – 10 220 ათა სი. 
შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები
და სხვა სოციალურ კატეგორიებს მი
კუთვნებულ პირთა წრე ყო ველ თვი უ
რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტით – თეთ რიწ ყა რო ში სო ცი ა ლუ
რი პა კე ტით სარ გებ ლობს 791 მიზ ნობ
რი ვი ჯგუ ფი (01.04.2021 წ. მდგომ.), 2012 
წლის შემ დეგ, გა წე უ ლი ხარ ჯი 6,8ჯერ – 

181 479დან 1 231 059 ლა რამ დე გა ი ზარ
და. 20132021  წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 7 
863 729 ლა რი. მუნიციპალიტეტში1334
დევნილია (01.04.2021 წ. მდგომ). 2012 
წლის შემ დეგ, შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი 
ხარ ჯი 325 108დან 740 700 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და და 20132021 წლებ ში სულ  
5 992 641 ლა რი და ი ხარ ჯა. დევნილებ
ზეზრუნ ვა,  მა თი  გან სახ ლე ბა და სო
ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბა  სა ხელ მწი ფოს ერთერ თი 
უმ თავ რე სი  პრი ო რი ტე ტია. 2013 წლი
დან, გან სახ ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბის 
შე სა ბა მი სად, დევ ნი ლებს ახა ლა შე ნე
ბულ კორ პუ სებ ში ბი ნე ბი და სოფ ლად 
სახ ლე ბი გა და ე ცე მათ. 2013 წლი დან 
(2021 წლის ივ ლი სის მო ნა ცე მე ბით), 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით,  გან სახ
ლე ბის პროგ რა მე ბით, საც ხოვ რე ბე
ლი ფარ თი 23 068მდე დევ ნილ ოჯახს 
გა და ე ცა, მათ გან თეთრიწყაროს მუ
ნიციპალიტეტში დაკ მა ყო ფილ და 469 
ოჯა ხი, პრო ექ ტით „სოფ ლად სახ ლი“  
სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 57 ოჯახს შე უს ყი
და; სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე
ბუ ლი ფარ თი 412 ოჯახს და უ კა ნონ და. 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მიმ დი ნა
რე წლის ბო ლომ დე, და მა ტე ბით 1 359 
დევ ნი ლი ოჯა ხი გან სახ ლდე ბა. სა ქარ
თვე ლოს მას შტა ბით, და მა ტე ბით 1 359 
დევ ნი ლი ოჯა ხი გან სახ ლდე ბა. ასე ვე 
გრძელ ვა დი ა ნი საც ხოვ რებ ლით სა
ხელ მწი ფომ, სა ქარ თვე ლოს მას შტა
ბით, 1997  ეკომიგრანტი ოჯახი და აკ
მა ყო ფი ლა: 20132021 წ.წ. 667 ოჯახს 
და უ კა ნონ და საც ხოვ რებ ლი ფარ თი 
და მი წის ნაკ ვე თი, 386 და კა ნო ნე ბის 
პრო ცეს შია. დემოგრაფიული მდგომა
რეობისგაუმჯობესებისხელშეწყობის
პროგრამით(მე სა მე და მომ დევ ნო ბავ
შვი) თეთ რიწ ყა რო ში და ფი ნან სე ბუ ლია 
106 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. მდგომ.), 
20162021 წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 767 
700 ლა რი, მათ შო რის, 2020 წელს – 172 
300 ლა რი.

ახალი კორონავირუსის გლობა
ლურ გამოწვევასთან სწრაფად და
ეფექტიანად გამკლავების მიზნით,
სოციალური დაცვის მიმართულებით
გატარდა მნიშვნელოვანი ღონისძიე
ბები, კერძოდ: სა ხელ მწი ფო გა სა ცემ
ლე ბის უწ ყვე ტად გა ცე მა, შეზ ღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის სტა ტუ სის იუ რი დი
უ ლი ძა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა და სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტის უწ ყვე ტად გაგ რძე ლე ბა, 
იან ვრი დან შე ჩე რე ბუ ლი სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბე ბის გა ნახ ლე ბა და სა არ სე
ბო შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი ოჯა ხე ბის თვის 

ფუ ლა დი დახ მა რე ბის გა ცე მის უწ ყვე
ტო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვ. ახალი
კორონავირუსით გამოწვეული სოცია
ლურეკონომიკურიმდგომარეობისგა
უარესებისგამო,მოსახლეობისსოცი
ალურიდახმარებისმიზნით,20202021 
წ.წ,  სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო ი
ყო 193 014 865 ლა რი, აქე დან თეთ რიწ
ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე  – 1 385 615 
ლა რი. ლა რი.  სახელმწიფოდახმარე
ბის მიღების უფლება 6 თვის ვადით
მოიპოვეს: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის
ტრი რე ბულ მა (65001100000 ქუ ლა) ოჯა
ხებ მა, წევ რთა რა ო დე ნო ბის შე სა ბა მი
სად (1წევ რი ა ნი – 70 ლ; 2წევ რი ა ნი – 90 
ლ; 3 და მე ტი წევ რი, თი თო ე ულ ზე – 35 
ლ). პროგ რა მა ში, 2020 წელს, თეთ რიწ
ყა რო ში, ჩარ თუ ლი იყო 602 ოჯა ხი, 2021 
წელს – 689. ყოველთვიური დახმარე
ბა(თვე ში 100 ლა რი) გა ნი საზ ღვრა სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო
ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
100 000მდე სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო ნე 
ოჯა ხე ბის თვი საც, რო მელ თაც ჰყავთ 
3 ან მე ტი 16 წლის ჩათ ვლით ასა კის 
შვი ლი. პროგ რა მით, თეთ რიწ ყა რო ში, 
2020 წელს ისარ გებ ლა 308მა ოჯახ მა, 
2021 წ.(ივ ნი სის მო ნაც) – 336მა.  მკვეთ
რადგამოხატულიშშმპირებისადა18
წლამდე შშმ ბავშვებისთვის, სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტით დახ მა რე ბას თან ერ
თად, და მა ტე ბით გა მო ი ყო 100 ლა რი (6 
თვით), თეთ რიწ ყა რო ში, 2020 წ. პროგ
რა მა ში ჩა ერ თო 176 პი რი, 2021 წ. (ივ ნი
სის მდგომ.) – 175.

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქებისმიზნობრივი,სახელმწი
ფოპროგრამისდამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 
4 მა ი სის №286 დად გე ნი ლე ბის თა ნახ
მად, სსიპ და საქ მე ბის სა ხელ წი ფო სა
ა გენ ტო გა ნი საზ ღვრა პროგ რა მის ერთ
ერთ გან მა ხორ ცი ე ლებლ უწ ყე ბად. 
სა ა გენ ტოს და ე ვა ლა კომ პენ სა ცი ე ბის 
გა ცე მა იმ და საქ მე ბულ/თვით და საქ მე
ბულ თათ ვის, ვინც პან დე მი ის შე დე გად  
სამ სა ხუ რი ან შე მო სა ვა ლი და კარ გა. 
დაქირავებით დასაქმებულებისთვის
კომპენსაციის ოდენობა  თვეში 200
ლარი6თვით,გა ი ცა ორ ეტა პად: I ეტა

პი – 2020 წლის მა ი სი დან და იწ ყო და 
162 271მა პირ მა მი ი ღო 131 237 800 ლა
რი; II ეტა პი – 2021 წლის იან ვრი დან 157 
638მა პირ მა მი ი ღო 141 947 400 ლა რი. 
არა ფორ მა ლუ რი თვით და საქ მე ბუ ლე
ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მათ თის 
ერ თჯე რა დი კომ პენ სა ცი ე ბის გა ცე მის 
მიზ ნით, შე იქ მნა უწ ყე ბა თა შო რი სი კო
მი სია, ხო ლო სა ა გენ ტომ შე ას რუ ლა 
კო მი სი ის სა მუ შაო ჯგუ ფის ფუნ ქცი ე ბი. 
ერთჯერადი 300ლარიანი კომპენსა
ციამი ი ღო 248 867მა ფორ მა ლურ მა და 
არა ფორ მა ლურ მა თვით და საქ მე ბულ
მა, ჯამ ში  გა და ი რიც ხა 74 660 000 ლა
რი. 2020 წლის 4 დე კემ ბრი დან და იწ ყო  
ერ თჯე რა დი, 300ლა რი ა ნი კომ პენ სა
ცი ე ბის გა ცე მის მე ო რე ტალ ღა იმ პი
რე ბის თვის, ვი საც შე ე ხო შეზ ღუდ ვე ბი, 
და კარ გეს შე მო სა ვა ლი ან შე უ ჩერ დათ 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა – 121 634 პირ
ზე ჯამ ში გა და ი რიც ხა 36 490 200 ლა რი.

2020 წელს, 2013 წელთან შედარე
ბით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
სოციალურიდაცვის ხარჯებიდა არა
ფინანსური აქტივები 465,5 ათასიდან
777,1ათასლარამდეგაიზარდა.

მუნიციპალიტეტის მიერ ხორ ცი ელ
დება მნიშვნელოვანი პროგრამები, მათ 
შორის, მარჩენალდაკარგულ პირთა, 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დახმარება, დევნილთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა დახმარება, 
ხანდაზმულთა დახმარება  სოციალუ
რად დაუცველი მოსახლეობის უფასო 
კვებით უზრუნველყოფა და სხვ.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანი სოციალური დაცვის სის
ტემის ფუნქციონირების, სიღატაკის
დაძლევისა და სიღარიბის შემცირე
ბის,მოსახლეობისსოციალურიმდგო
მარეობის შემდგომი გაუმჯობესებისა
დადასაქმებისუზრუნველყოფისმიზ
ნით:

 � შე იქ მნე ბა მდგრა დი, ეფექ ტი ა ნი, 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის სის ტე მის სა კა ნონ მდებ
ლო გა რან ტი ე ბი;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც
ვის მე ქა ნიზ მე ბი, ყო ვე ლი მო ქა
ლა ქის სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი 
რის კე ბი სა გან დაც ვის მიზ ნით;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა და საქ მე ბი სა და სო
ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის სის ტე მა;

 � გა იზ რდე ბა სა ხელ მწი ფო მიზ ნობ
რი ვი პროგ რა მე ბის ხა რის ხი და 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი კვლავ უზ რუნ
ველ ყო ფილ ნი იქ ნე ბი ან სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბით;

 � გაგ რძელ დე ბა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ
ფე ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის 
გა ცე მა;

 � გაგ რძელ დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი 
მდგო მა რე ო ბის ხელ შემ წყო ბი ღო
ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

 � გა იზ რდე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მიზ
ნობ რი ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ჩარ თუ
ლო ბით;

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხრი დან სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სფე როს და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა 
სო ცი ა ლუ რი სფე როს მუ ნი ცი პა ლუ
რი პროგ რა მე ბი.
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გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სფე
რო ში გა დად გმუ ლი თი თო ე უ ლი ნა
ბი ჯი გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზეა 
გათ ვლი ლი. ამის დას ტუ რია ის, რომ 
2012 წელთან შედარებით, მნიშვნე
ლოვნად,2,5ჯერგაიზარდაგანათლე
ბისა და მეცნიერების დაფინანსება.
4ჯერ გაიზარდა სკოლამდელი გა
ნათლების, თითქმის 2ჯერ – ზოგადი
განათლების, 5,3ჯერ – პროფესიული
განათლებისდა2ჯერ–უმაღლესიგა
ნათლების ბიუჯეტი. მასწავლებლის
საბაზოხელფასისზრდამ–65%,ხოლო
საშუალოხელფასის–120%შეადგინა.
600 000მდე მოსწავლე უზრუნველ
ყოფილია სასკოლო სახელმძღვანე
ლოებით. 2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან 
და იწ ყო სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და სა ბავ
შვო ბა ღე ბის პე და გოგ თა ხელ ფა სე ბის 
ზრდა და ეს პრო ცე სი მომ დევ ნო წლებ
შიც გაგ რძელ დე ბა. 

20132020 წლებ ში, სა ქარ თვე ლო ში, 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ
ლე ბა თა მშენებლობარეაბლიტაციი
სადააღჭურვის მიზ ნით 427 მლნ 789,3 
ათასი ლა რი და ი ხარ ჯა. მათ შო რის, 
20172020 წლებ ში – 289 მლნ 137,8 ათასი 
ლა რი. 

20122020 წ.წ. დასრულებულია 68
ახალისაჯაროსკოლისმშენებლობა, ამ 
ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს 4 ახა ლი სა ჯა რო 
სკო ლის მშე ნებ ლო ბა, დას რუ ლე ბუ ლია 
140მდე სკო ლის სრული რეაბილიტა
ცია, მათ შო რის „ათას წლე უ ლის გა მოწ
ვე ვის ფონ დი – სა ქარ თვე ლო სა“ და სსიპ 
– სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ე რო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის სა
ა გენ ტოს მი ერ სრუ ლად რე ა ბი ლი ტირ
და 91 სა ჯა რო სკო ლა, ნა წი ლობ რივ სა
რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ჩა უ ტარ და 
1300ზე მეტ სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბას.

20172020 წლებში დასრულებულია
42 საჯარო სკოლის (მათ შორის, 19
მცირეკონტინგენტიანი საჯარო სკო
ლა) სამშენებლოსამუშაოებიდა მიმ
დინარეობს 4 ახალი საჯარო სკოლის
მშენებლობა, ამასთან, მიმდინარე
წელს იგეგმება დამატებით 2 ახალი
სკოლის მშენებლობის დაწყება. დას
რულებულია83სკოლისსრულირეაბი
ლიტაცია, მათშორის „ათასწლეულის
გამოწვევის ფონდი – საქართველო
სა“ და სსიპ – საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის გან
ვითარების სააგენტოს მიერ სრულად
რეაბილიტირდა 41 საჯარო სკოლა,
ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუ
შაოები ჩაუტარდა 500ზე მეტ საჯარო
სკოლისშენობას;

გა ნათ ლე ბისა და მეც ნი ე რე ბის სა მი
ნის ტროს და ფი ნან სე ბით, სა ჯა რო სკო
ლებ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 608სამედიცინო 
კა ბი ნე ტი (სკო ლის ექი მი). სა ჯა რო სკო
ლებ ში და საქ მე ბუ ლია 145ფსიქოლოგი.

„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ ფუნ და მენ
ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა 
პროფესიული განათლების სის ტე
მის გა ნსა ვი თა რებ ლად. 2013 წლი დან 
დღემ დე პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის თვის სა ხელ მწი ფომ, 
ჯამ ში,  300  მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი გა
მო ყო, მათ შო რის, პრო ფე სი უ ლი კო
ლე ჯე ბის მშე ნებ ლო ბა/რე ა ბი ლი ტა
ცია/აღ ჭურ ვის მიზ ნით და ი ხარ ჯა 100 
მლნ ლარ ზე მე ტი. და ფუძ ნდა 8 ახა ლი 
პრო ფე სი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბა და არ
სე ბულ ქსელს და ე მა ტა 16 ახა ლი ლო
კა ცია. ყვე ლა სა ხელ მწი ფო კო ლეჯს 
ჩა უ ტარ და სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი 
რე ა ბი ლი ტა ცია, აშენ და 2 ახა ლი სა
ერ თო საც ხოვ რე ბე ლი. 10ზე მეტ პრო
ფე სი ულ და წე სე ბუ ლე ბას ჩა უ ტარ და 
სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია, მათ გან 4 კო
ლეჯ ში რე ა ბი ლი ტა ცია გან ხორ ცი ელ
და უნი ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნის ნორ
ვე გი უ ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად. 
14 პრო ფე სი ულ და წე სე ბუ ლე ბა ში მო

ეწ ყო ინო ვა ცი უ რი ლა ბო რა ტო რი ე
ბი (FABLAB). 2021 წელს საკ ვა ლი ფი კა
ციო ან/და მომ ზა დე ბა/გა დამ ზა დე ბის 
პროგ რა მებ ზე სტუ დენტს/მსმე ნე ლებს 
პირ ვე ლად მი ი ღე ბენ ახ ლად გან ვი თა
რე ბუ ლი კო ლე ჯე ბი/ფი ლი ა ლე ბი კას
პში, მარ ნე ულ ში, დუ შეთ ში, ჩო ხა ტა ურ
ში (გო რა ბე რე ჟო უ ლი), ქე და ში, ფოთ სა 
და შუ ა ხევ ში. მიმ დი ნა რე ობს და მა ტე
ბით 5 პრო ფე სი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბის/
ფი ლი ა ლის სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი, 
რომლებიც სამ შე ნებ ლო და სატ რან
სპორ ტო მი მარ თუ ლე ბებით სა ერ თა
შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის 
კად რებს მო ამ ზა დებენ. 2018 წელს დამ
ტკიც და ახა ლი კა ნო ნი „პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, რო მელ მაც შე
საძ ლე ბე ლი გა ხა და ევ რო პულ სა გან მა
ნათ ლებ ლო სივ რცეს თან კი დევ უფ რო 
მე ტად და ახ ლო ე ბა. რე ფორ მის ფარ
გლებ ში, გა ი ზარ და ვა უ ჩე რუ ლი და ფი
ნან სე ბა; ჩა მო ყა ლიბ და პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მარ თვის ახა ლი მო დე ლი, 
რო მე ლიც კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რებს 
კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბას პრო
ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში; და ი ნერ გა ინ
ტეგ რი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბი, რო მელ
თა გავ ლის შემ დეგ სა ბა ზო (9 კლა სი) 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე პი რი სრუ ლი ზო
გა დი გა ნათ ლე ბის ატეს ტატ თან გა თა
ნაბ რე ბულ დიპ ლომს მი ი ღებს; შე იქ მნა 
ზრდას რულ თა მომ ზა დე ბაგა დამ ზა
დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც და აკ მა ყო
ფი ლებს შრო მის ბაზ რის მოთ ხოვ ნებს; 
გაძ ლი ერ და ინ კლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბა და სხვ.

2012 წლის შემ დეგ, 2,1ჯერ, გა ი ზარ
და უმაღლესი განათლების და ფი ნან
სე ბა. უმაღლესი განათლების ხელმი
საწვდომობის უზრუნველყოფისა და
სტუდენტთა მხარდაჭერის მიზნით: 
სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო და სა მა გის
ტრო გრან ტე ბით ყო ველ წლი უ რად 
სრუ ლად/ნა წი ლობ რივ ფი ნან სდე ბა 
30 000მდე სტუ დენ ტი; გა ი ზარ და სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა და მა ღა ლი 

აკა დე მი უ რი მიღ წე ვე ბის მქო ნე სტუ
დენ ტთა მხარ და ჭე რის (სტი პენ დი ე ბის) 
პროგ რა მის და ფი ნან სე ბა; სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბით, ყო ველ წლი უ რად, ფი
ნან სდე ბი ან სტუ დენ ტე ბი უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის III სა ფე ხუ რებ ზე (წლი
უ რი ბი უ ჯე ტი 2 მლნ 725 ათა სი ლარი); 
და ფი ნან სე ბა გა მო ე ყო ფათ უც ხო ქვეყ
ნის მო ქა ლა ქე ებს, რომ ლე ბიც სა ქარ
თვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში სწავ ლას აგ რძე ლე
ბენ ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი/სა მა გის ტრო 
გა მოც დე ბის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე 
(წლი უ რი ბი უ ჯე ტი – 285 ათა სი ლა რი); 
სა ხელ მწი ფო აგ რძე ლებს გამ ყო ფი ხა
ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში და ზა რა ლე
ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის და ფი
ნან სე ბას (პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი – 5 მლნ 
ლა რი); გა ი ცე მა სა ხელ მწი ფო სტი პენ
დი ე ბი წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის
თვის (პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი – 4,7 მლნ 
ლა რი); და ფი ნან სე ბას მო ი პო ვე ბენ 
სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ ლი უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის სა ფუძ ველ ზე 
სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ სა ქარ თვე ლოს 
უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში (პროგ რა
მის ბი უ ჯე ტი – 20 ათა სი ლა რი); ყო ველ
წლი უ რად ფი ნან სდე ბა და, 20142019 
წლებ ში, 800ზე მე ტი სას წავ ლო სტი
პენ დია გა ი ცა წარ მა ტე ბუ ლი ახალ გაზ
რდე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყვან უნი ვერ სი
ტე ტებ ში სწავ ლი სათ ვის. 2016 წლი დან 
ამოქ მედ და და სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
სრუ ლად ფი ნან სდე ბა მას წავ ლებ ლის 
მომ ზა დე ბის 60კრე დი ტი ა ნი პროგ რა
მე ბი. 2019 წლი დან ამოქ მედ და სკო ლის 
შემ დგო მი გა ნათ ლე ბი სათ ვის მომ
ზა დე ბის პროგ რა მა. პროგ რა მა ზე ჩა
რიც ხვის უფ ლე ბით, დად გე ნი ლი წე სის 
შე სა ბა მი სად, სარ გებ ლო ბენ ოკუ პი რე
ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი პი
რე ბი, რომ ლე ბიც ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი 
გა მოც დე ბის/სა ერ თო სა მა გის ტრო გა
მოც დე ბის გა რე შე ირიც ხე ბი ან სა ქარ
თვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა ხელ მწი ფო აფი
ნან სებს მა თი სწავ ლის სა ფა სურს. 2019 
წლი დან მსჯავ რდა დე ბუ ლებს, რომ ლე
ბიც წარ მა ტე ბით ჩა ა ბა რე ბენ ერ თი ან 

ეროვ ნულ/სა მა გის ტრო გა მოც დებს, შე
საძ ლებ ლო ბა აქვთ ის წავ ლონ შე სა ბა
მის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე. 

2012 წლის შემ დეგ, 80%ით გა ი ზარ
და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტით მეცნიერე
ბისადასამეცნიეროკვლევების ხელ
შეწ ყო ბის და ფი ნან სე ბა. 2015 წლი დან 
სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე
ბე ბის და ფი ნან სე ბა 2ჯერ, ხო ლო მეც
ნი ერ თა ხელ ფა სე ბი, სა შუ ა ლოდ, 3ჯერ 
გა ი ზარ და. სა მეც ნი ე რო კვლე ვი თი ინ
სტი ტუ ტე ბი სათ ვის ამოქ მედ და პროგ
რა მუ ლი და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი და 
სად ღე ი სოდ ფი ნან სდე ბა 47 კვლე ვი თი 
ინ სტი ტუ ცია.

სკოლამდელიაღზრდადაგა
ნათლება

სკოლამდელიაღზრდისადაგანათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუ
ნიციპალიტეტისერთერთისაკუთარი
უფლებამოსილებადაპრიორიტეტია.

თეთ რწყა რო ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 16 
მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი (2 – ქ. 
თეთ რიწ ყა რო ში, 1 – და ბა მან გლის ში, 13 
კი – სოფ ლად). ა(ა)იპსკოლამდელიაღ
ზრდაგანათლებისადა სოციალურად
დაუცველთადახმარებისცენტრში700 
აღ საზ რდე ლი, 44 აღ მზრდელპე და გო
გი და 44 აღ მზრდე ლი ირიც ხე ბა.

2013 წლის შემდეგ საქართველოს
მასშტაბით საბავშვო ბაღები გახდა
უფასო.გა ი ზარ და თეთ რიწ ყა რო ში ად
რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და 
გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფი
ნან სე ბა: 2020 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გა ნათ ლე ბის სფე როს ხარ ჯე ბი და არა
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა 1,9 მი ლი
ო ნი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 წელს – 
400 ათა სი ლა რი იყო.

20152021 წლებში, განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებუ
ლი საბავშვო ბაღების მშენებლობა
რეაბილიტაცია, მათ შორის, ქ. თეთ
რიწ ყა როს №1 და №2, და ბა მან გლი სის 
(ჯამ ში 48,3 ათა სი ლა რი), სოფ ლე ბის 
– ჯორ ჯი აშ ვი ლის, ხა ი შის, წინ წყა რო ს, 
გოლ თე თის, ბორ ბა ლოს (სულ 86,8 ათა
სი ლა რი) სა ბავ შვო ბა ღებ ში, კო დი სა 
და ირა გის სა ბავ შვო ბა ღებ ში შე იც ვა
ლა წყლის, წყა ლა რი ნე ბის და ელექ
ტრო ე ნერ გი ის ქსე ლი, მო ეწ ყო სვე ლი 
წერ ტი ლე ბი და ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო
ბის სისტემა, ასე ვე ჩა ტარ და სხვა დას
ხვა სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
(205,6 ათა სი ლა რი); 

2016 წელს დაიწყო და 2017 წელს
დასრულდა ასუ რე თი სა (366,7 ათა სი 
ლა რი) და სამ ღე რე თის (399,5 ათა სი 
ლა რი) სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა 
და ეზო ე ბის კე თილ მოწ ყო ბა (ჯა მუ რად 
1 მლნ 46 ათა სი ლა რი). მო ეწ ყო ცენ
ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მე ბიც (63 
ათა სი ლა რი); მომ ზად და სო ფელ ფარ
ცხის ში ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღის მშე
ნებ ლო ბის (743,4 ათა სი ლა რი), ჭივ ჭავ
ში ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა (175 ათა სი 
ლა რი) და მა რაბ დის (195 ათა სი ლა რი) 
ბა ღის გა ფარ თო ე ბა/ეზოს კე თილ
მოწ ყო ბის პრო ექ ტე ბი. ცენტრალური
გათბობისსისტემებიმოეწყომუნიცი
პალიტეტის 12 საბავშვო ბაღში. 2018
წლისდა საწ ყი სი დან სრუ ლი დატ ვირ
თვით ამოქ მედ და ასუ რე თი სა და სამ
ღე რე თის სა ბავ შვო ბა ღე ბი; 2019წელს
სა რე მონ ტოსა რე ა ბი ლი ტაციო სა მუ
შა ო ე ბი ჩა უ ტარ და მა რაბ დის სა ბავ შვო 
ბაღს (128, 8 ათა სი ლა რი); 2020 წელს
დას რულ და სო ფელ ჭივ ჭა ვის სა ბავ შვო 
ბა ღის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი – 174, 9 
ათა სი ლა რი;

2021 წელს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა
რე ბის ფონ დი დან სო ფელ ჯორ ჯი აშ
ვილ ში გან ხორ ცი ელ და სა ბავ შვო ბა
ღის რე ა ბი ლი ტა ცია, რა ზეც 536 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა; 16 სა ბავ შვო ბაღ ში, 
სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად, გაზ ქუ რე ბი 
შე იც ვა ლა ახა ლი ელექ ტრო ქუ რე ბით; 
და ბა მან გლი სის სა ბავ შვო ბა ღი მო ეწ
ყო ახა ლი ავე ჯით. გან ხორ ცი ელ და სო

განათლება
განათლებისსისტემისგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთერ
თი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 2012 წლის შემდეგ, საქარ
თველოშიგანხორციელდაფუნდამენტურისისტემურიცვლილებები
მაღალი ხარისხის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ
საყოფად. მათ შორის, შეიქმნა განათლების სისტემისფინანსური
მდგრადობის უზრუნველმყოფი საკანონმდებლო გარანტიები, და
იხვეწაადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისსის
ტემისმარეგულირებელიკანონმდებლობა,დადგინდადადაინერგა
ძირითადისტანდარტები.

თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელ
ენაგეთშისკოლამდემისასვლელი

საავტომობილოგზისრეაბილიტაცია
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ფელ ჭივ ჭა ვის ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცია 
და მო ეწ ყო ავე ჯით. ასე ვე გან ხორ ცი
ელ და თეთ რიწ ყა როს №2, გოლ თე თი სა 
და მა რაბ დის სა ბავ შვო ბა ღე ბის რე ა
ბი ლი ტა ცია – სა მი ვე ბაღ ში და  მა რაბ
დის სა ბავ შვო სახ ლში შე ძე ნი ლია ახა
ლი ავე ჯი.

შესრულებული სამუშაოების შედე
გად,2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, თეთ რიწ ყა როს  სა ბავ შვო ბა ღებ ში 
აღ საზ რდელ თა რა ო დე ნო ბა 474დან 
710მ დე გა ი ზარ და. ასე ვე 0, 65დან 2,74 
ლა რამ დე გა ი ზარ და კვებისთანხათი
თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე, სრულ ფა სო ვა
ნი გახ და ბავ შვთა კვე ბის რა ცი ო ნი. 

სასკოლო მზაობის პროგრამა და
ნერ გი ლია 16 სა ბავ შვო ბაღ ში, სა დაც 
224 ბავ შვია. და საქ მე ბუ ლია 44 აღ
მზრდელპედაგოგი, მათ გან 17 – სას კო
ლო მზა ო ბის ჯგუ ფებ ში. სა ბავ შვო ბა
ღე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ექიმისა და
ფსიქოლოგის მომსახურებით. ხორცი
ელდებააღსაზრდელთატრანსპორტი
რებისპროგრამა.

ზოგადიგანათლება
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტ

შიფუნქციონირებს 28 საჯარო სკოლა
(აქედანქალაქში–2,დაბაში–1,სოფ
ლად– 25), სადაც2992მოსწავლე, 495
მასწავლებელი და 12 სპეციალური
მასწავლებელია. მულ ტი დის ციპ ლი
ნუ რი გუნ დის მი ერ, 2020 წლის მა ი სის 
მდგო მა რე ო ბით, თეთ რიწ ყა როს მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია 
30 სსსმ მოს წავ ლე. არა ქარ თუ ლე ნო ვან 
სკო ლებ ში და საქ მე ბუ ლია ქარ თუ ლის, 
რო გორც მე ო რე ენის, 7 კონ სულ ტანტ
მას წავ ლე ბე ლი. 5 სკო ლა ში – 10 მან და
ტუ რი. 

ზოგადი განათლების სფეროში გა
ნათლებისადამეცნიერებისსამინის
ტრომ, თეთრიწყაროში, განახორციე
ლასხვადასხვაპროგრამა,მათშორის:

პროგ რა მა ში „დავისვენოთ და ვის
წავლოთ ერთად“ სა ზაფ ხუ ლო სკო
ლებ ში, 20172019 წლებ ში, 119 მოს წავ
ლე მო ნა წი ლე ობ და; 20132020 წლებ ში, 
„სასწავლო აქტივობების ხელშეწყო
ბის“ პროგ რა მით გან ხორ ცი ელ და 63 
სას კო ლო პრო ექ ტი, 20172019 წლებ
ში, და ფი ნან სდა 17 პრო ექ ტი. „ახალი
სკოლის მოდელით“ 2019 წელს, სოფ.
ხა ი შის სა ჯა რო სკო ლას გა და ე ცა 19 
კომპიტერი. ინფორმაციულსაკომუნი
კაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველ
ყოფისპროგრამით,  2019 წ. 20 კომ პი
უ ტე რი გა და ე ცა 3 სკო ლას. 20182019 
წლებ ში, ოპტიკური კავშირითადა მა
ღალსიჩქარიანი ინტერნეტით თეთ
რიწ ყა როს სა ჯა რო სკო ლე ბის აღ ჭურ
ვის 9 და რადიოტექნოლოგიითა და
გაუმჯობესებული კავშირის სიჩქარით
უზ რუნ ველ ყო ფის 52 პრო ექ ტი გან ხორ
ცი ელ და. ტრანსპორტით უზრუნველ
ყოფის პროგრამაში ჩარ თუ ლია 13 სა
ჯა რო სკო ლის (27 მი მარ თუ ლე ბა) 523 
მოს წავ ლე. 20172020 წლებ ში, სკო ლებ
ში უსას ყიდ ლოდ და რიგ და 961 სასკო
ლოჟურნალიდა70 125 სახელმძღვანე
ლო. 20192019 წლებ ში, თეთრიწყაროს
სა ჯა რო სკო ლებ ში, ჯამ ში, 21 ოქროს
და 11 ვერცხლისმედალოსანი გა მოვ
ლინ და. 20142019 წლებ ში, სასკოლო
ავეჯით, სპორტული ინვენტარითა და
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიე
ბითაღ ჭურ ვის 37 პრო ექ ტი გან ხორ ცი
ელ და. მასწავლებელთაპროფესიული
განვითარების მიზნობრივი პროგრა
მებით კონ სულ ტანტმას წავ ლებ ლებ
მა, ად გი ლობ რივ მა და უც ხო ელ მა 
მას წავ ლებ ლებ მა გა ი ა რეს ტრე ნინგ
მო დუ ლე ბი.

20132021 წლებ ში, თეთ რიწ ყა როს მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ზო გად სა გან მა ნათ
ლებ ლო დაწესებულებების ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მით: 
2013 წელსნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა
ცია ჩა უ ტარ და 8 სა ჯა რო სკო ლას, რა ზეც 
სულ 714,5 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა;  2014
წელს –  5 საჯარო სკოლას დაიხარჯა 
სულ 635,2 ათა სი ლა რი, აშენ და სო ფელ 

სამ ღე რე თის სა ჯა რო სკო ლა, რა ზეც 2 
მლნ 209,6 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა; 2015
წელს გან ხორ ცი ელ და 6 სა ჯა რო სკო
ლის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია, 2 
სა ჯა რო სკო ლა ში მო ეწ ყო სა მე დი ცი ნო 
ოთა ხი, რაც, ჯა მუ რად, 278 ათა სი ლა
რით და ფი ნან სდა; 2016 წელს სო ფელ 
მა რაბ დის სა ჯა რო სკო ლა ში მო ეწ ყო 
სა მე დი ცი ნო ოთა ხი – 21,6 ათა სი ლა
რი.20172018 წლებში, ნა წი ლობ რი ვი 
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 8 სა ჯა რო 
სკო ლას; 2019 წელსგან ხორ ცი ელ და ქ. 
თეთ რიწ ყა როსა და მუნიციპალიტეტის 
სიფლებში სხვადასხვა ტიპის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მათ 
შორის მოეწყო  სტან დარ ტებ თან შე სა
ბა მი სი სვე ლი წერ ტი ლე ბი. 20162019
წლებში,მუნიციპალიტეტისსკოლებში
მატერიალურტექნიკურიბაზისუზრუნ
ველყოფის მიზნით, 2 სა ჯა რო სკო ლას 
გა და ე ცა სას კო ლო და ფა, 6 სა ჯა რო სკო
ლას – კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კა, ახა
ლი სკოლის მოდელი და ნერ გი ლია 2 
სა ჯა რო სკო ლა ში; მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
7 ადაპტირებულისკოლაა;ცენ ტრა ლუ
რი გათ ბო ბის სის ტე მა მოწ ყო ბი ლია 16 
სკო ლა ში; ოპერირებისა და მოვლა
პატრონობისპროგრამახორ ცი ელ დე ბა 
2 სა ჯა რო სკო ლა ში: სო ფელ ჯვა რა ში – 1 
მლნ 600 ათა სი ლა რი; სო ფელ საღ რა
შენ ში – 1 მლნ 600 ათა სი ლა რი;

რეგიონული განვითარების ფონ
დმა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტ
ში საჯარო სკოლების მშენებლობის
3 და სარეაბილიტაციო სამუშაოების
მრავალი პროექტი დააფინანსა, კერ
ძოდ:სო ფელ ენა გე თის (ერ თი ხელ შეკ
რუ ლე ბის ფარ გლებ ში, De signBu ild მე
თო დით, 60 მოს წავ ლე ზე გათ ვლი ლი) 
სა ჯა რო სკო ლის პრო ექ ტი რე ბა/მშე
ნებ ლო ბა – 1 მლნ 59 ათა სი ლა რი; სო
ფელ საღ რა შენ ში (ერ თი ხელ შეკ რუ ლე
ბის ფარ გლებ ში De signBu ild მე თო დით 
60 მოს წავ ლე ზე გათ ვლი ლი) სა ჯა რო 
სკო ლის პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა –  
1 მლნ 43 ათა სი ლა რი; სო ფელ ჯვა რა ში 
(60 მოს წავ ლე ზე გათ ვლი ლი) სა ჯა რო 
სკო ლის პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა – 
1 მლნ 87 ათა სი ლა რი;  მიმდინარეობს
სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბა სო ფელ 
კო დის სა ჯა რო სკო ლა ში (90,2 ათა სი 
ლა რი); 

მუნიციპალურიგანვითარებისფონ
დის დაფინანსებით მიმდინარეობს
სო ფლების: გოლ თე თის სა ჯა რო სკო
ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 2 მლნ 450 ათა სი 
ლა რი; დიდ გო რის სა ჯა რო სკო ლის რე
ა ბი ლი ტა ცია – 2 მლნ 351,2 ათა სი ლა რი; 
ჩხიკ ვთას, ერ თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ
გლებ ში De signBu ild მე თო დით, 60 მოს
წავ ლე ზე გათ ვლი ლი სა ჯა რო სკო ლის 
პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა – 1 მლნ 
82,6 ათა სი ლა რი;

პროფესიულიგანათლება
ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის უნა

რე ბის გა ნახ ლე ბი სა და შრო მის ბაზ
რის მოთ ხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
მიზ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა 
ზრდას რულ თა მოკ ლე ვა დი ა ნი პრო
ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა. 2021 წლის მდგო მა
რე ო ბით, თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, ხელ მი საწ ვდო მია პრო ფე სი
უ ლი მომ ზა დე ბი სა და გა დამ ზა დე ბის 
ერ თი პროგ რა მა, რო მელ საც ა(ა)იპ სა
ქარ თვე ლოს ზრდას რულ თა გა ნათ ლე
ბის ქსე ლი ახორ ცი ე ლებს.

უმაღლესიგანათლება
უმაღლესიგანათლებისხელშეწყო

ბისმიზნით,2018 წლი დან სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში და ფი ნან სე ბა 
მო ი ცავს ქვე მო ქარ თლის რე გი ონის 
(ბოლ ნი სი, გარ და ბა ნი, დმა ნი სი, თეთ
რიწ ყა რო, მარ ნე უ ლი და წალ კა) მა
ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე სოფ ლე
ბის სკო ლის კურ სდამ თავრე ბუ ლებს, 
20182019 ს/წელს ქვე მო ქარ თლის რე
გი ო ნი დან და ფი ნან სდა 27 სტუ დენ ტი. 
20192020 ს/წელს – 27 სტუ დენ ტი, 2020
2021 ს/წელს – 27 სტუ დენ ტი.

„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტების–
განათლებისადამეცნიერებისმიმართულებით

განხორციელდება:
 � სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბი ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მი და მა ღა ლი ხა რის

ხის უზ რუნ ველ მყო ფი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, ხე ლი შე ეწ ყო ბა ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდას 
ხა რის ხი ან, ზო გად, პრო ფე სი ულ და უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე;

 � სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ადრეულიდასკოლამდელიგანათლებადარჩება
უფასო;

 � გაიზრდება მუნიციპალიტეტის მხრი დან ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ
ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის დაფინანსება;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე
სა ბა მი სად, შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა მოქ მე დო გეგ მა ხა რის ხი ა ნი და 
სა ყო ველ თა ოდ ხელ მი საწ ვდო მი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და 
გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 � გრძელდება საბავშვო  ბაღების მშენებლობარეაბილიტაცია (მათ შორის, რე
აბილიტაცია ჩაუტარდება შემდეგ საბავშვო ბაღებს ქ. თეთრიწყაროს (№1 – 620 
ათასი ლარი; №2 – 180 ათასი ლარი) სოფ. ორბეთის, სოფ. გოლთეთის საბავშვო 
ბაღებს, რაზეც სულ 2 მლნ. 199,4 ათასი ლარი დაიხარჯება.  საჭიროების შემ
თხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება აღსაზრდელთა ტრანსპორტით მომსახუ
რება:

 � მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ დის მი ერ და გეგ მი ლია: სო ფელ ფარ ცხის
ში 75 ბავ შვზე გათ ვლი ლი სა ბავ შვო ბა ღის მშე ნებ ლო ბა – ღი რე ბუ ლე ბა 3 მლნ 
450 ათა სი ლა რი; სო ფელ წინ წყა რო ში, 180 ბავ შვზე გათ ვლი ლი, სა ბავ შვო ბა
ღის მშე ნებ ლო ბა – ღი რე ბუ ლე ბა 3 მლნ 450 ათა სი ლა რი. 

 � იგეგ მე ბა სოფ. ჯორ ჯი აშ ვი ლის სა ბავ შვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცია და სოფ. ორ
ბეთ ში ბა ღის გახ სნა;

 � მნიშ ვნე ლოვ ნად გაიზრდებაზოგადიგანათლებისსაბიუჯეტოდაფინანსება,
გა იზ რდე ბა მას წავ ლე ბელ თა და სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის 
შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა;

 � დამ ტკიც დე ბა და და ი ნერ გე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ
ყო ფის გა ნახ ლე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, გან ხორ ცი ელ დე ბა 
მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბი სტან დარ ტე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად; 

 � რე ფორ მის ფარ გლებ ში და ი ნერ გე ბა მოს წავ ლის გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი
რე ბუ ლი სწავ ლასწავ ლე ბის პრინ ცი პე ბი;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხარ და ჭე რით, გან ხორ ცი ელ დე ბა თეთ რიწ ყა რო ში იდენ
ტი ფი ცი რე ბუ ლი 6დან 16 წლამ დე სკო ლის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის ოჯა
ხებ თან/ფაქ ტობ რივ მე ურ ვე ებ თან კო მუ ნი კა ცია ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბის უფ
ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით.

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სა ჯა რო სკო ლე ბის მშე ნებ ლობა 
რე ა ბი ლი ტა ცია, მათ შო რის, 20192022 წლებ ში, იგეგ მე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა ჯა რო სკო ლე ბის მშე ნებ ლობარე ა ბი ლი ტა ცი ის 13 პრო ექ ტი (4 მლნ 205 ათა
სი ლა რი); 

 � სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა ტარ დე ბა მუ ნი ციპ ალი ტე ტის სოფ ლებ
ში: ასუ რე თი, აბე ლი ა ნი, ორ ბე თი, ირა გა, მან გლი სი; გათ ბო ბის სის ტე მე ბი მო
ეწ ყო ბა სო ფელ გოლ თე თი სა და ალექ სე ევ კას სა ჯა რო სკო ლებ ში; ქ. თეთ რიწ
ყა რო №2 სკო ლა ში მო ეწ ყო ბა ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მა – 102 ათა სი 
ლა რი სვე ლი წერ ტი ლე ბი მო ეწ ყო ბა კო დი სა (96 ათა სი ლა რი) და ქო სა ლა რის 
(70 ათა სი ლა რი) სა ჯა რო სკო ლებ ში;

 � 20202021 წლებ ში (მგფს და ფი ნან სე ბით) და გეგ მი ლია ახა ლი სკო ლის მშე ნე
ბე ლო ბა სო ფელ ფარ ცხის ში – 160 ათა სი ლა რი; სკო ლის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა
ცია სო ფელ დიდ გორ ში – 1 მლნ 200 ათა სი ლა რი; სკო ლის სრუ ლი გა მაგ რე ბა
რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ გოლ თეთ ში – 1 მლნ 100 ათა სი ლა რი;

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სკო ლე ბის მოს წავ ლე
ე ბის, მას წავ ლებ ლე ბი სა და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის მო ნა წი ლე ო
ბა/ჩარ თუ ლო ბა სა მი ნის ტროს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ პროგ რა მებ ში, მათ 
შო რის – ტრე ნინ გკურ სებ ში;

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ნათ ლე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის სფე რო ში 
მო მუ შა ვე თა ნამ შრო მელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი ღო
ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

 � გა იზ რდე ბა პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის 
პროგ რა მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, შე მუ შავ დე ბა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მიღ მა მყო ფი მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ი სა და პრო ფე სი ულ გა
ნათ ლე ბა ში ჩარ თვის მე ქა ნიზ მე ბი;

 � პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, და ი ნერ გე
ბა კვა ლი ფი კა ცი ე ბის ახა ლი ჩარ ჩო, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა 
ავ ტო რი ზა ცი ის ახა ლი სტან დარ ტე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, კრე დი ტე ბის ახა ლი 
სის ტე მა და კერ ძო სექ ტო რის მი ერ/მო ნა წი ლე ო ბით პრო ფე სი უ ლი სტან დარ
ტე ბის შე მუ შა ვე ბის წე სი;

 � ამოქ მედ დე ბა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლის შე დე გებ ზე ორი ენ
ტი რე ბუ ლი შრო მის ანაზ ღა უ რე ბის ახა ლი სქე მა; 

 � გა იზ რდე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა, შე მუ შავ დე ბა 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის და ფი ნან სე ბის ახა ლი მო დე ლი, რო მე ლიც 
ხელს შე უწ ყობს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მდგრად გან ვი თა რე ბა
სა და სას წავ ლო პრო ცე სის სწავ ლის შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბას; 

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის მხარ
დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბი; 

 � შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა ქარ თვე ლო ში მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე
ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი იქ ნე ბა ქვეყ
ნის ეკო ნო მი კის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის მოთ ხოვ ნებ სა და სა ზო გა დო ე ბის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბა.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



კულტურა
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონი

რებს, მუნიციპალიტეტის მართვაში
არსებული შემდეგი დაწესებულება
აა(ი)პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და 
სპორტის ცენტრი“, რომელიც აერთია
ნებს თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნე
ობის მუზეუმს (დაცულია 11 ათასამდე 
ექსპონატი) 8 ბიბლიოთეკას, (ქ.  თეთ
რიწყარო და ბიბლიოთეკები სოფლებ
ში: ჭივჭავი, მანგლისი კოდა, წინწყარო, 
ჯორჯიაშვილი, ასურეთი და ბორბალო), 
სახელოვნებო სკოლას, თეთრიწყაროს 
სამუსიკო სკოლას, მან გლისის სამუსი
კო სკოლას.

2020 წელს, 2013 წელთან შედარე
ბით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტე
ტის ბიუჯეტით კულტურის სფეროს
ხარჯები და არაფინანსური აქტივები
353,2 ათასილარიდან 830 ათასილა
რამდეგაიზარდა;

20142021 წლებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და საზოგადოების ჩართულო
ბა კულტურულ ცხოვრებაში: გა ი ზარ
და მუ ზე უ მის დამ თვა ლი ე რე ბელ თა და 
ბიბ ლი ო თე კე ბით მო სარ გებ ლე თა რა
ო დე ნო ბა, ტარ დე ბო და ბიბ ლი ო თე კის 
კვი რე უ ლი, კონ ცერ ტე ბი, იმარ თე ბო და 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბი, სე მი ნა
რე ბი, დის კუ სი ე ბი, შეხ ვედ რე ბი მწერ
ლებ სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ებ თან, 
ეწ ყო ბო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი თა რი ღე ბი
სად მი მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

2015 წლიდან, კულ ტუ რი სა და ძეგ
ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს ხელ შეწ ყო
ბით, სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბის ხელ
მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით, მიმ დი ნა რებს 
პრო ექ ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისკო
დისდევნილთაკომპაქტურდასახლე
ბაში, დევ ნი ლი მოს წავ ლეახალ გაზ
რდო ბის თვის სა ხე ლოვ ნე ბო წრე ე ბის 
(თე ქა, კე რა მი კა, ხატ ვა, ქსო ვა, ხალ ხუ
რი საკ რა ვე ბი) ფუნ ქცი ო ნი რე ბა სა და 
სხვა დას ხვა სა გან მა ნათ ლებ ლოსა ხე
ლოვ ნე ბო აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბას.

20142021 წლებში, განხორციელ
და კულტურის ობიექტების მშენებ
ლობარეაბილიტაციის პროექტები:
ქ. თეთ რიწ ყა რო ში მხა რეთ მცოდ ნე ო
ბის მუ ზე უ მის შე ნო ბის სა კა ნა ლი ზა
ციო ქსე ლი სა და სა ნი ტა რუ ლი კვან
ძის რე ა ბი ლი ტა ცია (16,6 ათა სი ლა რი); 
და ბა მან გლის ში ყო ფი ლი კულ ტუ რის 
სახ ლის შე ნო ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (46,7 
ათა სი ლა რი). სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ
შა ო ე ბის ფარ გლებ ში, გა მო იც ვა ლა ფი
ტა რე თის ეკ ლე სი ის სა ხუ რა ვი (51 ათა სი 
ლა რი); მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კულ ტუ რის 
სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლებს ტრე ნინ
გე ბი ჩა უ ტარ და; 

საქართველოს მუნიციპალური გან
ვითარების ფონდიდან, 2017 წელს,
გან ხორ ცი ელ და დიდ გო რის მე მო რი ა
ლუ რი კომ პლექ სი სა (115,8 ათა სი ლა რი) 
და მას თან მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი
ლი ტა ცია;

20172018 წლებში, სო ფელ ასუ რეთ
ში, სტა ლი ნის ქუ ჩა ზე, გან ხორ ცი ელ და 
XIX სა უ კუ ნის გერ მა ნუ ლი მხატ ვრულ
არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის ეკ

ლე სი ის, რამ დე ნი მე საც ხოვ რე ბე ლი 
სახ ლი სა და სა საფ ლა ოს სა რე ა ბი ლი
ტა ციოაღ დგე ნი თი სა მუ შა ო ე ბი (2 მლნ 
ლა რი);

2018 წელს,გან ხორ ცი ელ და სო ფელ 
ალექ სე ევ კა ში (დრი ნე თი) წმ. ივ ლი ტა
სა და კვი რი კეს სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი
ის რე ა ბი ლი ტა ცია (12, 8 ათა სი ლა რი); 
ფი ტა რე თის ტაძ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
მე ო რე ეტა პი (48, 1 ათა სი ლა რი); თრი
ა ლე თის ბერ ძნუ ლი ძეგ ლე ბის ინ ვენ
ტა რი ზა ცია (2 ათა სი ლა რი); სა ბიბ ლი ო
თე კო გა ერ თი ა ნე ბის შე ნო ბა ში მო ეწ ყო 
სვე ლი წერ ტი ლე ბი (8,9 ათა სი ლა რი);

20192020 წლებში ასო ცი ა ცია „სამ
ხა რეო გან ვი თა რე ბა მო მა ვა ლი სა ქარ
თვე ლოს თვის“ (RDFG)ს გრან ტით, გა
რე მონ ტდა თეთ რიწ ყა როს კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის ცენ ტრის ად მი ნის ტრა
ცი უ ლი შე ნო ბის ნუ ლო ვა ნი სარ თუ ლი 
(60 000 ევ რო), ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს 
მუ ზე უ მის შე ნო ბის რე მონ ტი (60 000 
ევ რო); ასე ვე მიმ დი ნა რე ობს მხა რეთ
მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის რე ა ბი ლი ტა ცია 
(სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბის კოს მე ტი კუ
რი რე მონ ტი, კარფან ჯრის შეც ვლა/
გა ნახ ლე ბა), რა შიც 340 ათა სი ლა რი  
და ი ხარ ჯე ბა, სა ხე ლოვ ნე ბო სკო ლის 
ოთა ხე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია 390 ათა სი 
ლა რით და ფი ნან სდე ბა;

კულტურის სამინისტრომ მიზნობ
რივი პროგრამის ფარგლებში თეთ
რიწყაროში შემდეგი პროექტები
განახორციელა: სსიპ თბი ლი სის სა
ხელ მწი ფო კა მე რუ ლი ორ კეს ტრის კონ
ცერ ტე ბი თეთ რიწ ყა რო სა და რუს თავ ში 
(24 ათა სი ლა რი); 

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე არ
სე ბუ ლი გერმანული კულტურული მემ

კვიდრეობის კვლევაინვენტარიზაცია
– სა ვე ლე და სა აღ რიც ხვო დო კუ მენ ტა ცი
ის მომ ზა დე ბა თან დარ თუ ლი რუ კე ბით, 
სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი და გერ მა ნუ ლი 
კულ ტუ რის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ობი ექ ტე
ბით თეთ რწყა რო ში, წალ კა ში, მარ ნე ულ
ში, დმა ნის ში (42,4 ათა სი ლა რი). 

2017წელსკულტურულიმემკვიდრე
ობისუძრავიძეგლისსტატუსიმიენიჭა
სოფელ ასურეთის მახლობლად მდე

ბარეგერმანულღვინისმარანს.
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მათ შო

რის თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 2019 წელს გან
ხორ ცი ელ და სა მი ნის ტროს მი ერ და
ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი „უძველესი
ცივილიზაციებისკვალდაკვალ“ (პრო
ექ ტის სა ერ თო ბი უ ჯე ტი – 9,825 ლა რი), 
„მოდერნის სტილის არქიტექტურული
მემკვიდრეობის კვლევა საქართვე
ლოში–გამოვლენა, აღრიცხადაშეს
წავლა“ (პრო ექ ტის სა ერ თო ბი უ ჯე ტი – 
19750) და „ციხესიმაგრეებიმომავლის
მცველები” (პრო ექ ტის სა ერ თო ბი უ ჯე
ტი – 16 218 ლა რი).

თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
ფა რავს „გერმანული დასახლებების
მარშრუტი“, რო მე ლიც ხელს უწ ყობს 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ
რე ო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და კულ ტუ
რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას.

ასევეგანხორციელდა:თრი ა ლე თის 
ბერ ძნუ ლი ძეგ ლე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია, 
სოფ. ქვე მო ახალ შენ ში, ღვთის მშობ
ლის მი ძი ნე ბის ტაძ რის რე ა ბი ლი ტა
ცი ის პრო ექ ტი და ეკ ლე სი ის გაწ მენ და; 
ფი ტა რე თის ტაძ რის მცი რე სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (III ეტა პი) – 69,4 
ათა სი ლა რი; სო ფელ სა ფუძ ვრე ბის, 
სამშ ვილ დის, გოხ ნა რის არ ქე ო ლო გია;

მომ ზად და სოფ. ქვე მო ახალ შე ნის 
ის ტო რი უ ლი ნა მო სახ ლა რის წი ნა საპ
რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცია; 

2020 წელი – სამ შვილ დის ნა ქა ლა
ქა რის, ქვე მო ახალ შე ნის ის ტო რი უ ლი 
ნა მო სახ ლა რის არ ქე ო ლო გია; ფი ტა
რე თის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის მთა
ვა რი ტაძ რის (გუმ ბა თი) ქვის კონ სერ
ვა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი (100 ათა სი ლა რი); 
ფი ტა რე თის ტაძ რის მცი რე სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი; 

კულტურა,სპორტიდაახალგაზრდულიპოლიტიკა
„ქართულიოცნების“ხელისუფლებაშიმოსვლისშემდეგ,2012წლის
ოქტომბრიდან, საქართველომმიაღწია არსებითწინსვლას, პრაქ
ტიკულად, ყველა მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღე
ბაექცევაკულტურისგანვითარებას,ისტორიულიდაკულტურული
მემკვიდრეობისმოვლაპატრონობასადააღდგენარესტავრაციას,
ქვეყანაშისპორტისგანვითარებასადაცხოვრებისჯანსაღიწესის
დამკვიდრებას.ახალგაზრდულიპოლიტიკისსტრატეგიულიმიზნე
ბისადაამოცანებისგანხორციელებას.

სპორტი
თეთრიწყაროში ფუნქციონირებს

მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებუ
ლიაა(ი)პ,,თეთრიწყაროსკულტურისა
დასპორტისცენტრი“.

2014 წლი დან გა ი ზარ და მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან სპორ ტის 
სფე როს და ფი ნან სე ბა. თუ 2013 წელს 
სპორ ტის სფე როს ხარ ჯე ბი 111,6 ათა სი 
ლა რი იყო, 2020 წელს – 300 ათა სილა
რი შეადგინა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრი ო რი ტე ტუ ლი 
სპორ ტის სა ხე ო ბე ბია: კა რა ტე, ფეხ
ბურ თი, კრი ვი, ბერ ძნულრო მა უ ლი ჭი
და ო ბა, ჭად რა კი, ძი უ დო, ფრენ ბურ თი, 
კა ლათ ბურ თი, მკლავ ჭი დი და გრეპ
ლინ გი. აღ სა ნიშ ნა ვია სპორ ტსმენ თა 
შე დე გე ბი: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სპორ
ტსმე ნე ბი წარ მა ტე ბით მო ნა წი ლე ობ
დნენ ში და და გას ვლით ტურ ნი რებ სა 
და ჩემ პი ო ნა ტებ ში, სპორ ტის სხვა დას
ხვა სა ხე ო ბა ში მო ი პო ვებ დნენ სა ქარ
თვე ლოს, ევ რო პის და მსოფ ლი ოს ჩემ
პი ო ნი სა და პრი ზი ო რის ტი ტუ ლებს.

2018 – 2021 წლებ ში გა ი მარ თა სპორ
ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მე ლიც მი ეძ
ღვნა ევ რო პის სპორ ტის კვი რე ულ სა და 
სა ერ თა შო რი სო დღეს „სპორ ტი მშვი
დო ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის”.

20132021 წლებში, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში, სპორტული ობი
ექტების მშენებლობარეაბილიტაცი
ისარაერთიპროექტიგანხორციელდა,
მათშორის:

2013 წელს, სოფ ლის პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში, სო ფელ მუ ხათ ში ეტა პობ
რი ვად მო ეწ ყო მი ნისტა დი ო ნი ხე ლოვ
ნუ რი სა ფა რით – 11,6 ათა სი ლა რი და 
2014 წელს – 15 ათა სი ლა რი;

2015წელს,თეთ რიწ ყა როს ფაბ რი კის 
და სახ ლე ბა ში მო ეწ ყო მი ნისტა დი ო ნი 
ბუ ნებ რი ვი სა ფა რით; რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და ხე ლოვ ნურ სა ფა რი ან ფეხ
ბურ თის მი ნიმო ე დანს ქ. თეთ რიწ ყა რო
ში (24 ათა სი ლა რი);

2016 წელს ქ. თეთ რიწ ყა რო ში გან
ხორ ცი ელ და მი ნის ტა დი ო ნის სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (33,8 ათა სი ლა
რი). 

2018წელსმო ეწ ყო ახა ლი კომ ბი ნი
რე ბუ ლი მო ე და ნი სო ფელ ჭივ ჭავ ში, 
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და არ სე ბულ 
სტა დი ონს სო ფელ გოლ თეთ ში (76, 8 
ათა სი ლა რი); ქ. თეთ რიწ ყა რო ში („ნამ
ტვრი ა ნი“) მი ნი  სა ფეხ ბურ თო მო ე დან
ზე, ას ფალ ტის ნაც ვლად, მო ეწ ყო ხე
ლოვ ნუ რი სა ფა რი – 45,5 ათა სი ლა რი;

2019 წელს დას რულ და გოლ თე თის 
მი ნი სტა დი ო ნის რე ა ბი ლი ტა ცია (მო
ეწ ყოხე ლოვ ნუ რი სა ფა რი), ხო ლო სო
ფელ ჭივ ჭავ ში აშენ და ახა ლი კომ ბი ნი
რე ბუ ლი სპორ ტუ ლი მო ე და ნი (87 ათა სი 
ლა რი); და ბა მან გლის ში, სკვე რის მიმ
დე ბა რედ, აშენ და ახა ლი კომ ბი ნი რე
ბუ ლი სპორ ტუ ლი მო ე და ნი (38,7 ათა სი 
ლა რი);

2020 წელს სო ფელ ფარ ცხის ში, ქო
თიშ სა და ასუ რეთ ში მო ეწ ყო სა ვარ
ჯი შო ატ რაქ ცი ო ნე ბი (48 ათა სი ლა რი); 
ასო ცი ა ცია სამ ხა რეო გან ვი თა რე ბა 
მო მა ვა ლი სა ქარ თვე ლოს თვის (RDFG)
ის გრანტითა და დაფინანსებით გა
რე მონ ტდა და კე თილ მო ეწ ყო კრი ვის 
სპორ ტუ ლი დარ ბა ზი (53 067 ლა რი).

2021 წელს მიმდინარეობს: კულ ტუ
რის და სპორ ტის ცენ ტრში სტან დარ
ტე ბის შე სა ბა მი სი კრი ვის დარ ბა ზის 
გა სახ დე ლე ბის, საშ ხა პე ე ბი სა და სვე
ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე
ბი (180 ათა სი ლა რი); 

ევროკავშირის გრანტით ხორ
ცი ელ დე ბა ე.წ. გა რი სის სტა დი ო
ნის რე ა ბი ლი ტა ცია – სტა დი ო ნი და
აკ მა ყო ფი ლებს სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბს და მო ემ სა ხუ რე ბა სხვა

2017 წელს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა
სოფელასურეთისმახლობლადმდებარეგერმანულღვინისმარანს.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



მართლწესრიგიდას ხვა ად გი ლობ რი ვი დო ნის თა მაშ სა 
და წვრთნებს (355 ათა სი ლა რი);

სა ხე ლოვ ნე ბო სკო ლა ში, ევროკავ
შირისფინანსურიმხარდაჭერით,მიმ
დი ნა რე ობს სკო ლის თვის და მა ტე ბი თი 
სა გა მო ფე ნო და სას წავ ლო ოთა ხე ბის 
მოწ ყო ბა/რე ა ბი ლი ტა ცია, ასე ვე მო ეწ
ყო გა რე პან დუ სილიფ ტი (390 ათა სი 
ლა რი);

20132016 წლებ ში, სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის საქ მე თა სა მი ნის
ტროს თან შე თან ხმე ბით, სპორტულმა
ფედერაციებმა თეთრიწყაროს მუნი
ციპალიტეტში 1 ში და ჩემ პი ო ნა ტი ( 2,3 
ათა სი ლა რი) ჩა ა ტა რეს. სა მი ნის ტრომ 
1 უბ ნის სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბის 
მშე ნებ ლო ბაც და ა ფი ნან სა (და ი ხარ ჯა 
– 13,2 ათა სი ლა რი). 

201620172018 წლებ ში, სა მი ნის ტროს 
ორ გა ნი ზე ბი თა და მე რი ის მხარ და ჭე
რით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით, 
ჩა ტარ და სას კო ლო სპორ ტუ ლი ოლიმ
პი ა დე ბი, სპორ ტის სხვა დას ხვა სა ხე ო
ბა ში, ასე ვე, 20172018 წლებ ში, ჩა ტარ და 
ჩემ პი ო ნა ტი „სპორ ტი ბა რი ე რე ბის გა
რე შე“ რამ დე ნი მე წე ლია წარ მა ტე ბით 
ტარ დე ბა „კო კაკო ლას თა სის“ ჩემ
პი ო ნა ტი ფეხ ბურ თში, სა დაც სა ქარ
თვე ლოს მას შტა ბით თეთ რიწ ყა როს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სას კო ლო გუნ დმა 
II ად გი ლი და ი კა ვა. 2020 წელს მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის სო ფელ არ გა მის სპორ ტულ 
სკო ლას სა მი ნის ტროს მი ერ გა და ე ცა 
სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი და ეკი პი რე ბა (4 
ათა სი ლა რი).

მაღალმთიანდასახლებებშისპორ
ტისსფეროშიდასაქმებულიმწვრთნე
ლების მხარდაჭერის პროგრამით
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დასაქმებული
4 მწვრთნელი იღებს ფუ ლად და ნა
მატს. ეს პროგ რა მა ხელს უწ ყობს ად
გილ ზე მწვრთნე ლის და მაგ რე ბას და 
სხვა პი რე ბის მა ღალ მთი ან რე გი ონ ში 
მწვრთნე ლად მუ შა ო ბის მო ტი ვა ცი ის 
გაზ რდას. 

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის

განვითარებისფონდისმხარდაჭერით,
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახალ გაზ რდო ბის 
სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ მა 
სხვა დას ხვა სა ხის პრო ექ ტი გა ნა ხორ
ცი ე ლეს: „ახალი მარაბდა“ (9,1 ათა სი 
ლა რი), „ასურეთის ახალგაზრდობის
სოციალური და ეკონომიკური რეაბი
ლიტაციის სამოქალაქო საწარმო“ (7,5 
ათა სი ლა რი), პრო ექ ტი მიზ ნად ისა
ხავ და სო ფელ ასუ რეთ ში ახალ გაზ რდე
ბის და საქ მე ბა სა და მა თი თა ვი სუ ფა
ლი დრო ის ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბას; 
„მწვანევაშლი“,პრო ექ ტი მიზ ნად ისა
ხავ და ახალ გაზ რდუ ლი პლატ ფორ მის, 
ახალ გაზ რდუ ლი სა დის კუ სიო სივ რცი სა 
და იმავ დრო უ ლად, ავ ტო რი ტე ტუ ლი, 
ობი ექ ტუ რი იმი ჯის მქო ნე ბრენ დის – 
,,მწვა ნე ვაშ ლის’’ შექ მნას, „კოჯორასუ
რეთისრეკრეაციულიდაეკოლოგიური
შესაძლებლობების გაძლიერება“ (17,8 
ათა სი ლა რი), პრო ექ ტი მიზ ნად ისა
ხავ და კო ჯორასუ რე თის ზო ნის ეკო
ლო გი უ რი და რეკ რე ა ცი უ ლი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის ხელ შეწ ყო ბას, 
შემ დგომ ში ად გი ლობ რი ვი ტე რი ტო რი
ის სო ცი ა ლუ რი, გა რე მოს დაც ვი თი, ეკო
ნო მი კუ რი და ბალ ნე ო ლო გი უ რი სფე
რო ე ბის გა სა ვი თა რებ ლად.

აა იპ თეთ რიწ ყა როს ახალ გაზ რდუ ლი 
ცენ ტრი – და მო უ კი დე ბე ლი აა იპ ემ სა
ხუ რე ბა ახალ გაზ რდუ ლი საქ მი ა ნო ბის 
ხელ შეწ ყო ბას, საგ რან ტო პრო ექ ტებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბას, მო ხა ლი სე ობ რივ და 
სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბებს (85,7 
ათა სი ლა რი);

მომდევნო ოთხი წლის განმავლო
ბაში კულტურის, სპორტისადა ახალ
გაზრდობის პოლიტიკის სფეროში
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში
შემდეგიღონისძიებებიგატარდება:

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის, სპორ ტი სა 
და ახალ გაზ რდო ბის სფე რო ე ბის 
და ფი ნან სე ბახელ შეწ ყო ბა;

დანაშაულისსტატისტიკა
20172020 წლებში, თეთრიწყაროს მუ

ნიციპალიტეტში,  მძიმე (იმ 5 სახეობის
–მკვლელობა,ჯანმრთელობისგანზრახ
მძიმე დაზიანება, გაუპატიურება, ძარ
ცვა, ყაჩაღობა, რაც არსებითად განსაზ
ღვრავს კრიმინოგენური მდგომარეობის
სურათს, მიხედვით) სტატისტიკა მოყვა
ნილიაცხრილში:

მძი მე და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა მოწ
მობს, რომ, თეთ რიწ ყა როს მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, 20172020 წ.წ. კრი მი ნო გე ნუ რი 
მდგო მა რე ო ბა სტა ბი ლუ რია: ამ წლებ ში 
მთლი ა ნად რე გის ტრი რე ბუ ლია კრი მი
ნო გე ნუ ლი მდგო მა რე ო ბის სუ რა თის გან
მსაზ ღვრელ სა ხე ო ბა თა და ნა შა უ ლე ბის 
სულ 27 შემ თხვე ვა, რო მელ თა გან გახ სნი
ლია – 16, ანუ 59%, რაც  გახ სნის სა შუ ა ლო 
მაჩ ვე ნე ბე ლია. სტა ტის ტი კით დას ტურ
დე ბა, რომ მძი მე და ნა შა უ ლის რე გის
ტრი რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი  მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში იშ ვი ა თია, ყო ველ წლი უ რად  68 
შემ თხვე ვის ფარ გლებ შია, ხო ლო მა თი  
ზრდა წლე ბის მი ხედ ვით არ შე ი ნიშ ნე ბა. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბი სა და 
მარ თლწეს რი გის ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თვის შინაგან საქმეთა
სამინისტროს შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა 
გაგ რძელ დე ბა „სისტემური განახლების“
კონ ცეფ ცი ის შე სა ბა მი სად. უმ ნიშ ვნე ლო
ვა ნე სია, რომ გაღ რმავ დე ბა კრიმინალუ
რიპოლიციისრეფორმა;კერ ძოდ,  კრი მი
ნა ლურ პო ლი ცი ა ში დას რულ დე ბა სა უბ ნო 
მი მარ თუ ლე ბის ეტა პობ რი ვი ჩა ნაც ვლე ბა 
სა ზო გა დო ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა პო
ლი ციო საქ მი ა ნო ბის მო დე ლით. გან ვი
თარ დე ბა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სი მართლწესრიგის ოფიცრის
ინსტიტუტი,რომ ლის უმ თავ რე სი ამო ცა
ნა იქ ნე ბა და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ა ზე მუ
შა ო ბა. 

პრობაციონერთასტატისტიკა
20172020 წ.წ. თეთრიწყაროს მუნიცი

პალიტეტშიპრობაციონერთასტატისტი
კამოყვანილიაცხ.2ში.

20172020 წ.წ.ში მოქ მედ პრო ბა ცი ო
ნერ თა რა ო დე ნო ბა, წლე ბის მი ხედ ვით 
სტა ბი ლუ რია და წი ნა წლებ თან შე და
რე ბით მნიშ ვნე ლო ვანდ აღარ იზ რდე ბა;  
გან მე ო რე ბით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის 
შემ თხვე ვე ბი, წლე ბის მი ხედ ვით,  10%
ს (2018 წელს) არ აღე მა ტე ბა; გა სულ 2020 
წელს, მხო ლოდ 2 ასე თი შემ თხვე ვა აღი
რიც ხა, რაც პრო ბა ცი ო ნერ თა 3,2%ს შე

მძიმედანაშაულისახეობათამიხედვით 2017 2018 2019 2020

განზრახ მკვლელობა (სსკის 108ე109ე მუხლები)
მათ შორის, გახსნილი
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მძიმე დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ (სსკს 117ე 
მუხლი, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება)
მათ შორის, გახსნილი

2

2

1

1

3

3

4

2

გაუპატიურება (სსკს137ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

2
0

1
0

0
0

0
0

ძარცვა (სსკს 178ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

1
0

2
0

3
3

0
0

ყაჩაღობა (სსკს 179ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

0
0

2
0

0
0

2
2

სულ
მათ შორის გახსნილი

6
2

8
3

6
6

7
5

ცხ.1თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმძიმედანაშაული20172020წწ.

ად გენს. ეს მეტ ყვე ლებს, რომ მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში კრი მი ნო გე ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა 
სტა ბი ლუ რია. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა მო მავ ლოდ 
პრო ბა ცი ის სა ა გენ ტო გეგ მავს  მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ან გან ხორ ცი ე ლა
ბას და ასე ვე, მსჯავ რდე ბულ თა ად გილ ზე  
და საქ მე ბის აქ ტი ურ ხელ შეწ ყო ბას. 

თეთრიწყაროსსაზოგადოებრი
ვიცენტრები

2017 წლის ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ
ზე, „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ წი ნა სა არ ჩევ ნო 
პროგ რა მა ში, სა ზო გა დო ებ რივ მომ სა ხუ
რე ო ბა თა ხა რის ხობ რი ვი გა უმ ჯო ბე სე ბი
სა და მა თი ხელ მი საწ ვდო მო ბი სათ ვის 
ერთერთ პრი ო რი ტე ტად და სა ხელ და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სახ ლე ბებ ში, სა
ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრე ბის ამოქ მე დე ბა. 
საზოგადოებრივი ცენტრი, იუს ტი ცი ის 
სახ ლის მსგავ სად, წარ მო ად გენს სა თა
ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რი თა და უახ ლე
სი ტექ ნი კით აღ ჭურ ვილ სივ რცეს, სა დაც 
მო ქა ლა ქეს და სახ ლე ბი დან გა უს ვლე
ლად შე უძ ლია მის თვის კომ ფორ ტულ და 
ხელ საყ რელ გა რე მო ში მი ი ღოს 200მდე 
სა ხის სა ხელ მწი ფო, ასე ვე კერ ძო  (მაგ. 
„ლი ბერ თი“ ბან კის, მაგ თი კო მის და სხვ.) 
მომ სა ხუ რე ბა,  რო მელ საც სპე ცი ა ლუ რად 
ამ მიზ ნით მა ღა ლი პრო ფე სი ულ სტან
დარ ტე ბით მომ ზა დე ბუ ლი პერ სო ნა ლი 
ახორ ცი ე ლებს; ამავ დრო უ ლად, სა ზო გა
დო ებ რი ვი ცენ ტრი გა ნა ხორ ცი ე ლებს არა 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო, არა მედ უკ ვე მუ
ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ საც; მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში 
ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო ე ბის აღ დე ნის 
კვა ლო ბა ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი 
წარ მა ტე ბით შე ას რუ ლებს შე სა ბა მი სი 
ერ თე უ ლის ად მი ნის ტრა ცი ის, აგ რეთ ვე 
მას თან არ სე ბუ ლი  სა თე მო საბ ჭოს თა
ნა მედ რო ვე, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი ოფი
სის ფუნ ქცი ას. იგი გახ დე ბა ეფექ ტი ა ნი 
ინ სტრუ მენ ტი თე მის თვი თორ გა ნი ზე ბი სა 
და მის მი ერ შე სა ბა მის ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე ულ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბის უშუ ა ლოდ გან ხორ ცი ე ლე ბი
სათ ვის. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში,
2013 წლის ივნისიდან მუშაობს ორი სა
ზოგადოებრივი ცენტრი სოფელკოდასა
და დაბა მანგლისში, 2019 წლის ნოემ
ბრიდან მათ დაემატა დაბა თეთრიწყა
როსსაზოგადოებრივიცენტრი.

პრობაციონერთასტატისტიკა 2017წ 2018წ 2019წ 2020წ

მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 58 40 56 62

არას რულ წლო ვან მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა რა
ო დე ნო ბა 1 0 0 0

და ნა შა უ ლის რე ცი დი ვის შემ თხვე ვე ბი 5 (8,6%) 4 (10%) 4 (7,1%) 2 (3,2%)

სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა ში მო
ნა წი ლე პრო ბა ცი ო ნერ თა  რა ო დე ნო ბა 0 0 0 0

პრო ბა ცი ის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს ინი ცი ა ტი ვი
თა და ხელ შეწ ყო ბით და საქ მე ბულ მსჯავ რდე
ბულ თა რა ო დე ნო ბა

0 0 0 0

ცხ.2პრობაციონერთასტატისტიკათეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტში

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა კულ ტუ რუ
ლი ცხოვ რე ბის ხელ შემ წყო ბი და 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ
ლე ბის დაც ვარე ა ბი ლი ტა ცი ის 
ღო ნის ძი ე ბე ბი: და გეგ მი ლია ფი
ტა რე თის რე ა ბი ლი ტა ცი ის მე ო რე 
ეტა პის დას რუ ლე ბა – 298 ათა სი 
ლა რი; ქ. თეთ რიწ ყა რო ში და გეგ მი
ლია კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
ძეგ ლის – ის ტო რი უ ლი წყა რო სა და 
მიმ დე ბა რე სკვე რის რე ა ბი ლი ტა
ციარეს ტავ რა ცია – 50 ათა სი ლა
რი;

 � 2022 წელს ქ. თეთ რიწ ყა რო ში, ყო
ფი ლი კი ნო თე ატ რის ტე რი ტო რი ა
ზე, და გეგ მი ლია ახა ლი თა ნა მედ
რო ვე მრა ვალ ფუნ ქცი უ რი შე ნო ბის 
მშე ნებ ლო ბა და ხუ რუ ლი დარ ბა
ზით (1,8მილიონილარი);

 � ქ. თეთ რწყა რო ში მხა რეთ მცოდ ნე
ო ბის მუ ზე უ მის სა ხუ რა ვის რე ა ბი
ლი ტა ცია – 65 ათა სი ლა რი;

 � ქ. თეთ რწყა რო ში კულ ტუ რის ცენ
ტრის თე ატ რის დარ ბა ზი სა და სცე
ნის რე ა ბი ლი ტა ცია – 130 ათა სი 
ლა რი;

 � სო ფელ ორ ბე თის ბიბ ლი ო თე კის 
შე ნო ბის ოთა ხის რე ა ბი ლი ტა ცია – 
50 ათა სი ლა რი;

 � ფი ტა რე თის ტაძ რის სა რე ა ბი ლი
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი – 500 ათა სი 
ლა რი;

 � თრი ა ლე თის პეტ როგ ლი ფე ბის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის მოწ ყო ბა – 250 ათა სი 
ლა რი; 

 � ქ. თეთ რიწყა რო ში, ქა ლა ქის ცენ
ტრში მდე ბა რე ყო ფი ლი უნი
ვერ მა ღის შე ნო ბის გა მაგ რე ბა/
რე ა ბი ლი ტა ცია, მას ში მრა ვალ
ფუნ ქცი უ რი ცენ ტრის მოწ ყო ბის 
მიზ ნით, სა დაც გან თავ სდე ბა სა გა
მო ფე ნო და სა კონ ფე რენ ციო დარ
ბა ზე ბი, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
ცენ ტრი, ად გი ლობ რი ვი გან ვი თა
რე ბის ჯგუ ფი, მე წარ მე ე ბის ხელ
შემ წყო ბი შო უ რუ მი და ა.შ. – 3 მლნ 
700 ათა სი ლა რი;

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტუ ლი ობი ექ
ტე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა
ცია – და გეგ მი ლია ქ. თეთ რიწ ყა
რო ში ე.წ. გა რი სის სტა დი ო ნი სა და 
სპორ ტკომ პლექ სის მშე ნებ ლო ბა
რე ა ბი ლი ტა ცია (1 მლნ ლა რი);

 � 20182022 წლებ ში, და გეგ მი ლია 7 
ახა ლი კომ ბი ნი რე ბუ ლი მო ედ ნის 
მოწ ყო ბა 2 ქ. თეთ რიწ ყა რო სა და 
სოფ ლებ ში: მან გლი სი, წინ წყა რო, 
ფარ ცხი სი, ჩხიკ ვთა, ორ ბე თი – 371 
ათა სი ლა რი;

 � 20212022 წლებ ში და გეგ მი ლია მი
ნის ტა დი ო ნე ბის მოწ ყო ბა სოფ
ლებ ში: ირა გა (70 ათა სი ლა რი), 
აბე ლი ა ნი (70 ათა სი ლა რი), წინ
წყა რო (40 ათა სი), ფარ ცხი სი (80 
ათა სი ლა რი), ჩხიკ ვთა (80 ათა სი 
ლა რი), ქო სა ლა რი (80 ათა სი ლა
რი); ერ ტი სი – 60 ათა სი ლა რი;

 � 2022 წელს სო ფელ კო და ში რე ა ბი
ლი ტა ცია ჩა უ ტარ დე ბა მი ნისტა დი
ონს – 40 ათა სი ლა რი;

 � 20202021 წლებ ში. ქ. თეთ რიწ ყა
რო ში მო ეწ ყო ბა მცი რე სპორ ტულ
გა სარ თო ბი მო ედ ნე ბი საც ხოვ რე
ბე ლი კორ პუ სე ბის ეზო ებ ში (100 
ათა სი ლა რი);

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში 
ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თვა სა და მათ 
მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სპორ ტუ ლი 
ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის ეფექ ტი ა ნი პო
ლი ტი კის გა ტა რე ბის ხელ შემ წყო
ბი პრო ექ ტე ბი, ჯან სა ღი ცხოვ რე
ბის წე სის პო პუ ლა რი ზა ცია.
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ჩემოძვირფასებო!
ბედნიერი და ამაყი ვარ, რომ „ქართული ოცნების“ გუნდმა თეთრიწყაროს მერობის კანდიდატად დამასახელა და მომცა საშუალება, ჩემი ცოდნა 

და გამოცდილება მშობლიურ მხარეს მოვახმარო.
აქ დავიბადე და გავიზარდე, ბავშვობისა და ახალგაზრდობის საუკეთესო წლები თეთრიწყაროში გავატარე, შესაბამისად, ეს გამოწვევა აუცი

ლებლად უნდა მიმეღო! მზად ვარ, თვითმმართველობის არჩევნებზე გამარჯვებისთვის თქვენთან ერთად ვიბრძოლო!
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი გამორჩეული ისტორიულკულტურული ძეგლებით მდიდარი მხარეა, რომლის თითოეული კუთხეკუნჭული ფე

ხით მაქვს მოვლილი! განვლილმა წლებმა დამარწმუნა, რომ პატრიოტიზმი, სამშობლოს ერთგულება და სიყვარული გენეტიკურად მოგვდგამს.
მტკიცედ მწამს, რომ ხელისუფლებაში „ქართული ოცნების“ მოსვლის შემდეგ ჩვენს მუნიციპალიტეტში მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, 

თქვენ ბევრად მეტს იმსახურებთ!
ვიცნობ იმ გამოწვევებს, რომელთა დაძლევა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დაცვისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩემს 

უკან „ქართული ოცნების“ ძლიერი გუნდი დგას და მათთან ერთად, თქვენი ჩართულობით, განვახორციელებთ იმ პროექტებს, რომლებიც ხელს შე
უწყობს მცირე მეწარმეობის განვითარებას, სოფლების ეკონომიკურ გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებას.

მინდა, მოგმართოთ ჩემს თეთრიწყაროელებს, დროა, გავერთიანდეთ საერთო მიზნის ირგვლივ – თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის წი
ნსვლისთვის!

ღრმად მწამს, ძლიერი რეგიონები, ძლიერი საქართველოს საწინდარია, გამარჯვების შემდეგ კი, თქვენთან ერთად, ყველაფერს გავაკეთებთ 
იმისთვის, რომ თეთრიწყარო თითით საჩვენებელი მუნიციპალიტეტი გახდეს!

ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ!

 � დაუშვებელია საჯარო მოსამსახურეების, საჯარო სკოლების
პედაგოგების,აგრეთვესსიპ-ებისადასახელმწიფოსანმუნიცი-
პალიტეტისმიერდაფუძნებულია(ა)იპ-ებისთანამშრომლების
საარჩევნოაგიტაციაშიმონაწილეობასამუშაოსაათებშიანსამსა-
ხურებრივიმოვალეობისშესრულებისას,მათშორისსოციალურ
ქსელებშიპოლიტიკურიშეხედულებებისგამოხატვისგზით;

 � დაუშვებელია სახელმწიფოდა მუნიციპალურითანამდებობის
პირებისმიერსამსახურებრივიმდგომარეობისგამოყენებაამომ-
რჩევლისმიერამათუიმსაარჩევნოსუბიექტისმხარდაჭერისან
მხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელიაამომრჩევლისთვისრაიმემატერიალურიანარა-
მატერიალურისარგებლისგადაცემაანშესაბამისიდაპირების
გაცემა ამომრჩევლის მიერ ამათუ იმ საარჩევნო სუბიექტის
მხარდაჭერისანმხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველ-
ყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელია ამომრჩევლის იძულება, სხვა პირს გაუმჟღავ-
ნოს საკუთარი არჩევანი, მათ შორის საარჩევნო ბიულეტენის
ფოტოგადაღებისანსაარჩევნოკაბინიდანგამოსვლისშემდეგ
ბიულეტენისსაჯაროდჩვენებისგზით;

 � კენჭისყრისკაბინაშიფოტოდავიდეოგადაღება,აგრეთვეშევსე-
ბულისაარჩევნობიულეტენისსხვაპირთათვისჩვენებადაუშვე-
ბელია;

 � დაუშვებელიახმისმიცემასხვაამომრჩევლისნაცვლად,აგრეთვე
საარჩევნობიულეტენისშევსებასხვაპირისთანდასწრებით;

 � კენჭისყრისშენობაშიკენჭისყრისდღის8საათიდან20საათამდე
აკრძალულიასაარჩევნოაგიტაცია;

 � მოვუწოდებთყველაპარტიისაქტივისტს,მხარდამჭერსადაამომ-
რჩეველს,თავიშეიკავონსაარჩევნოუბნისმიმდებარეტერიტო-
რიაზედაყოვნებისგან;

 � აკრძალულიაკენჭისყრისშენობაშიანკენჭისყრისშენობისმიმ-
დებარედამომრჩევლისგადაადგილებისფიზიკურადშეფერხება.

„ქართულიოცნების“საარჩევნოშტაბიყველაამომრჩეველსდასაჯარომოსამსახურესმოუწოდებს,კენ
ჭისყრისდღემდედაკენჭისყრისდღესდაიცვანქცევისშემდეგიწესები:
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