
Size, placement and color combinations

ძვირფასო ლენტეხელებო! 
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 ლენტეხის მერობის კანდიდატისა და ლენტეხის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული 
პროექტები, გაგრძელდეს ლენტეხის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ლენტეხი 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
ბაში მოსვლისთანავე, ეკონომიკის
სისტემური 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
გასული წლების განმავლობაში,

მნიშვნელოვნადგაიზარდახელისუფ
ლების მიერ ლენტეხის მუნიციპალი
ტეტში განხორციელებული პროგრა
მებისა და პროექტების მოცულობა.
იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ
ჯვი თი ნა წი ლი – თუ 2013 წელს ლენ
ტე ხის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი 2,9 მი ლი ო ნი 
ლა რი იყო, 2021 წლის გეგ მით 3,9 მლნ 
ლარს შე ად გენს. იზ რდე ბა ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე
ბიც – 2013 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯეტ მა გა და სა ხა დე ბის ნა წილ ში შე
მო სავ ლე ბის სა ხით 2,1 მი ლი ო ნი ლა რი 
მი ი ღო, 2021 წელს საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე
ნე ბე ლი უკ ვე 4,3 მლნ ლა რია. 

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. 

ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 2014
2021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს 
აგროდაზღვევისპროგრამითდაზ ღვე
უ ლია ჯა მუ რად, 10 ჰექ ტა რი (მო სავ ლის 
ღი რე ბუ ლე ბა 28 792 ლა რი), რი თაც 28 
ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. სასოფ
ლოსამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის პროგ რა მით დღე ი სათ
ვის მოქ მე დებს 55 კო ო პე რა ტი ვი (503 
მე პა იე, კა პი ტა ლი – 130 056 ლა რი). შე
ღავათიანი აგროკრედიტით, 20132021 
წლებ ში, ჯა მუ რად 30 000 ლა რის პრო
ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ და (თა ნა მო ნა
წი ლე ო ბა – 2 833 ლა რი). მერძევეობის
დარგისმოდერნიზაციისადაბაზარზე
წვდომის ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამა 2020 წლი დან ხორ ცი ელ
დე ბა. ამ პე რი ოდ ში ლენ ტეხ ში 1 პრო
ექ ტის გან ვი თა რე ბას შე ეწ ყო ხე ლი 
(ინ ვეს ტი ცია 31 934 ლა რი, თა ნა და ფი
ნან სე ბა 25 547 ლა რი). 

 � მომდევნო წლებში გაგრძელდე
ბა სოფლის მეურნეობის ხელ
შემწყობი პროგრამები, რაც რამ
დენიმე ასეული ახალი სამუშაო
ადგილის შექმნასა და სოფლად

დასაქმებულიადამიანებისშემო
სავლებისზრდასუზრუნველყოფს;

 � ქვეყნის მასშტაბით 2024 წლამდე
განხორციელდება 1.2 მილიონი
ჰექტარი მიწის სისტემური რე
გისტრაცია,რითაცპრაქტიკულად
მიწის რეგისტრაციის პრობლემა
სრულადაღმოიფხვრება.

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობის განვითარებადა, ზო

გადად, სამეწარმეო სულისკვეთების
გაძლიერება ხელისუფლების ერთ
ერთი მთავარი ამოცანაა. ამ თვალ
საზრისით, მოქმედებს რამდენიმე
სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც
ორიენტირებულია მეწარმეობის ხელ
შეწყობაზე.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის
მხარდამჭერი პროგრამით, „აწარ მოე 
სა ქარ თვე ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 522 374 
ლა რის გრან ტი გა ი ცა. გან ხორ ცი ელ და 
657 270 ლა რის ინ ვეს ტი ცია. ჯა მუ რად 
და ფი ნან სდა 94 პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი 
ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით – 21, 
ახა ლი „სტარ ტა პის“ მხარ და სა ჭე რად – 
73 პრო ექ ტი).

 � მომავალში გაგრძელდება და
გაფართოვდება მეწარმეობის
მხარდამჭერი პროექტებისა თუ
სახელმწიფო პროგრამების გან
ხორციელება;

 � ხელიშეეწყობაინოვაციურიეკო
სისტემისგანვითარებას;

 � წარმოების გასაძლიერებლად
დაიხვეწება ფინანსების ხელმი
საწვდომობის გაუმჯობესების სა
ხელმწიფო პროგრამებიდა გაიზ
რდებამათიეფექტიანობა.

ენერგეტიკა
საქართველოს ენერგეტიკული პო

ლიტიკის უმთავრესი მიზანია ქვეყ
ნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების
გაძლიერება და ენერგოდამოუკიდებ
ლობის ხარისხის ამაღლება. ჩვენი
გუნდის ენერგეტიკული პოლიტიკის
ძირითადი ამოცანა იმპორტირებულ
ენერგორესურსებზე დამოკიდებულე
ბისეტაპობრივშემცირებასადაადგი
ლობრივირესურსებისეფექტურათვი
სებასუკავშირდება.

20132021 წლებ ში, რაჭალეჩხუმ
ქვემო სვანეთის რეგიონში აშენდა 4 
ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი (რა ჭა ჰე სი, 
კას ლე თი ჰე სი2, ხე ო რი ჰე სი, ჯო ნო უ ლი
ჰე სი 1), რო მელ თა ჯა მუ რი დად გმუ ლი 
სიმ ძლავ რე 21,5 მგვტია. 

მშენებლობის ან ლიცენზირების
ეტაპზეა12ჰიდროელექტროსადგური:

 � რაჩ ხა ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ რე 3,3 
მგვტ, 13,6 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ბერ ბა ლი ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ
რე 0,9 მგვტ, 1 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ლუ ხუ ნი ჰე სი 2 – დადგმ.სიმ ძლავ
რე 12 მგვტ, 23 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ჭი ო რა ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ რე 
14,1 მგვტ, 14 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � მა ჟი ე თი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
12,2 მგვტ, 13,6 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ღე ბი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
14,3 მგვტ, 14,3 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ღე რე ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 9,4 
მგვტ, 12,9 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � სა კა უ რა ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
11,5 მგვტ, 17 მლნ აშშ დო ლა რი;

ეკონომიკა
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



 � ლას კა დუ რა ჰე სი – დადგმ. სიმ
ძლავ რე 11,5 მგვტ, 17 მლნ აშშ დო
ლა რი;

 � ბო ყო ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 0,5 
მგვტ, 1,5 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � სად შე ლი ჰე სი 2 – დადგმ. სიმ
ძლავ რე 4,4 მგვტ, 6 მლნ აშშ დო
ლა რი;

 � ჩორ დუ ლა ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ
რე 1,97 მგვტ, 3,54 მლნ აშშ დო ლა
რი.

ტექნიკურ-ეკონომიკურიკვლე-
ვისეტაპზეაშემდეგიჰიდროე-
ლექტროსადგურები:

 � სორ გი თი ჰე სი 1 – დადგმ. სიმ
ძლავ რე 15,2 მგვტ, 21,07 მლნ აშშ 
დო ლა რი;

 � სორ გი თი ჰე სი 2 – დადგმ.სიმ ძლავ
რე 16 მგვტ, 18,781 მლნ აშშ დო ლა
რი;

 � ჯო ნო უ ლი 2 ჰე სი – დადგმ. სიმ
ძლავ რე 32 მგვტ, 50 მლნ აშშ დო
ლა რი;

 � ქვე დი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,7 მგვტ, 1,3 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ლა ჯა ნუ რი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ
რე 16 მგვტ, 26 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ღა რუ ლა ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,5 მგვტ, 3,7 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ალ პა ნა ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
55,3 მგვტ, 70 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ძუ ღუ რი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,8 მგვტ, 3,1 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ნო წა რუ ლი ჰე სი – დადგმ. სიმ
ძლავ რე 8,38 მგვტ, 9,9 მლნ აშშ დო
ლა რი;

 � დუს კუ რი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ
რე 1 მლნ აშშ დო ლა რი.

20132017 წლებ ში, ლენ ტეხ ში, მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის 4 სოფ ლის (მა ნა ნუ რი, 
ცხუ მალ დი, ბა ვა რი, ხა ჩე ში) 59 მო სახ
ლე ჩა ერ თო ელექ ტრო ე ნერ გი ის ქსელ
ში. 2 231 აბო ნენტს და უ მონ ტაჟ და ინ
დივიდუალური 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,
2019 წელს (პანდემიამდე), 9,4 მილი
ონსგაუთანაბრდა.

ტურიზმის განვითარების მიზნით,
გან ხორ ცი ელ და და ბა ლენ ტეხ სა და 
ტუ რის ტულ ზო ნებ ში, სა ავ ტო მო ბი ლო 
გზებ სა და ცენ ტრა ლურ მა გის ტრალ
ზე, ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის, ტუ რის ტუ
ლი ობი ექ ტე ბის მა ნიშ ნე ბე ლი საგ ზაო 
ნიშ ნე ბის, ასე ვე მი მარ თუ ლე ბის მა
ნიშ ნე ბე ლი ფირ ნი შე ბი სა და სპე ცი ა
ლუ რი აბ რე ბის და მონ ტა ჟე ბა ქარ თულ 
და ინ გლი სურ ენა ზე. ასე ვე ლენ ტეხ ში 
და მონ ტაჟ და ორ მხრი ვი მა ნა თო ბე ლი 
კონ სტრუქ ცი ე ბი, სა ინ ფორ მა ციოსა
ო რი ენ ტა ციო 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 
ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ; გან ხორ ცი ელ და 
სა ლაშ ქრო ბი ლი კე ბის მარ კი რე ბა.

 � მომავალში „ქართული ოცნების“
გუნდის გეგმის თანახმად, საშუა
ლოვადიანპერიოდში,2025წლის
თვის ქვეყანას 10 მილიონი მოგ
ზაურიეწვევა,ხოლოტურიზმიდან
მიღებულიშემოსავალი4.2მილი
არდდოლარსგაუთანაბრდება;

 � 2030 წლისთვის საქართველო
13 მილიონ მოგზაურს უმასპინ
ძლებს, ხოლო შემოსავლები 6,5
მილიარდდოლარსმიაღწევს.

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 ის თვის 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.

2020 წელს, ლენ ტეხ ში ჩა ტარ და ტყის
ინვენტარიზაცია,ამ ეტაპ ზე მზად დე ბა 
ტყის მარ თვის გეგ მა. 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 ობიექტე
ბისინსპექტირებამათ მი ერ გა რე მოს 
დაც ვის სფე რო ში მოქ მე დი კა ნონ
მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი ნორ მე ბის 
შეს რუ ლე ბის მდგო მა რე ო ბის შეს წავ
ლი სა და გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღვე ვე ბის 
აღ მოფ ხვრის მიზ ნით. 20132020 წლებ
ში ად გი ლობ რივი 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 28 
ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი მერქნული რე
სურსი. 20192021 წლებ ში, მო სახ ლე ო
ბის თვის მერ ქნულ რე სურ სზე ხელ მი
საწ ვდო მო ბის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით, 
მო ეწ ყო საქმიანიეზო.

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო მუდ
მი ვად, უწ ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს 
ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვე
ბებს, ამ ზა დებს და ავ რცე ლებს ამინ
დის პროგ ნო ზებს და გაფ რთხი ლე ბებს 
მო სა ლოდ ნე ლი სტი ქი უ რი ჰიდ რო
მე ტე ო რო ლო გი უ რი მოვ ლე ნე ბის შე
სა ხებ. ამა ვე სა ა გენ ტოს გე ო ლო გი ის 
დე პარ ტა მენ ტი ყო ველ წლი უ რად ახორ
ცი ე ლებს სტი ქი უ რი გე ო ლო გი უ რი პრო
ცე სე ბის მო ნი ტო რინგს და შე ი მუ შა ვებს 
რე კო მენ და ცი ებს პრე ვენ ცი უ ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის მიზ ნით; 

 � სამომავლოდგაფართოვდებაატ
მოსფერულიჰაერის,ნიადაგისდა
წყლისხარისხისმონიტორინგისა
დაშეფასებისსისტემები;

 � გაგრძელდება სტიქიური გეოლო
გიური პროცესების ყოველწლი
ური მონიტორინგი, შეფასდება
გეოლოგიურისაფრთხისქვეშარ
სებულიდასახლებებიდაგაიცემა
რეკომენდაციები გასატარებელი
დამცავიღონისძიებებისშესახებ;

 � გარემოსდაცვითი სტანდარტები
თვისებრივადდაუახლოვდებაევ
როპულმოთხოვნებს;

 � ხელისუფლების გეგმის თანახ
მად,2030წლისთვისდაცულიტე
რიტორიებისფართობი1მილიონ
ჰექტარსგაუთანაბრდება.

ინფრასტრუქტურადასაზოგა-
დოებრივიმომსახურება

20222023 წლებში,ლენტეხის მუნი
ციპალიტეტში, ინფრასტრუქტურისა
და საზოგადოებრივი მომსახურების
გაუმჯობესებაგანვითარებაზე განსა
კუთრებულიაქცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, ლენ ტეხ ში, ად
გილობრივი მნიშვნელობის გზების
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, 4 მლნ ლარ ზე მე ტი და
ი ხარ ჯა, აშენ და 3 და რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 12 ხიდს. სტიქიითდა ზი ა ნე
ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი
ტა ცი ოდ სა ხელ მწი ფომ 6,8 მლნ ლა რის 
კომ პენ სა ცია გა მო ყო.

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში ლენ ტე
ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 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 3 და სახ ლე ბულ პუნ ქტში 
მცხოვ რებ 507 ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან 
ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა ექ ნე ბა. 

2021-2022წლებისთვის,ლენტეხისმუნიციპალიტეტში,დაგეგმილია
ანუკვეგანხორციელებისფაზაშიაშემდეგიინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 � სოფ ლებ ში: საყ და რი, ლე უ შე რი, მა მიედი ყი ში და სა სოფ ლო გზის რე ა ბი ლი
ტა ცია და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბა – 75 000 ლ; 

 � სოფ ლებ ში: გუ ლი დი, ბა ბი ლი, ყა რი ში, ლას კა დუ რა და ახა ლი და სახ ლე ბის 
უბან ში ში და სა სოფ ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო
ბა – 160 000 ლ; 

 � სოფ ლებ ში: ლე სე მა, წა ნა ში, ხე ლე დი ში და სა სოფ ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია და 
სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბა – 210 000 ლ; 

 � სოფ ლებ ში: ნა ცუ ლი, მე ლე, ჩი ხა რე ში, შკე დი (სტა დი ონ თან) ში და სა სოფ ლო 
გზის რე ა ბი ლი ტა ცია და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბა – 140 000 ლ; 

 � სოფ ლებ ში: ლემ ზა გო რი, ჟა ხუნ დე რი, დევ და რი ა ნე ბის უბა ნი, კერ ბუ ლა, მე ბე
ცი, ლე კო სან დი, სა სა შილუ ჯის(და მა კავ ში რე ბე ლი გზა) ში და სა სოფ ლო გზის 
რე ა ბი ლი ტა ცია და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბა – 225 000 ლ;

 � სოფ ლებ ში: ხო ფუ რი, რცხმე ლუ რი, გვიმ ბრა ლა ში და სა სოფ ლო გზის რე ა ბი
ლი ტა ცია და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბა – 100 000 ლ; 

 � სოფ ლებ ში: თე კა ლი, შკე დი ხი დე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 50 000 ლ; 
 � სოფ.ლე სე მა ში ნა პირ სა მაგ რი ჯე ბი რე ბის მოწ ყო ბა – 56 000 ლ; 
 � სოფ ლებ ში: ჭვე ლი ე რი, ლე უ შერ ში, ბა ბი ლი, წა ნა ში, ლე სე მა, ხე ლე დი (გი ო შე

რის უბა ნი) წყალ სა დე ნე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია/მშე ნებ ლო ბა – 115 000 ლ; 
 � სოფ.ლას კა დუ რა ში კა ნა ლი ზა ცი ის რე ა ბი ლი ტა ცია – 20 000 ლ; 
 � სოფ ლებ ში: შკე დი, სა სა სი, ჩუ კუ ლი, მე ლე (წყა რო)წყალ სა დე ნე ბის რე ა ბი ლი

ტა ცია/მშე ნებ ლო ბა – 112 000 ლ; 
 � სოფ. ნა ნარ ში წყალ სა დე ნე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია/მშე ნებ ლო ბა – 70 000 ლ; 
 � და ბა ლენ ტეხ ში, ხერ გი ა ნის ქუ ჩა ზე, ღო ბე ე ბი სა და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ

ყო ბა – 255 700 ლ; 
 � სოფ. ლემ ზა გორ ში, ლუ ჯი ში, ჭველ ფში, გვიმ ბრა ლა სა და ნა ნარ ში მი ნის ტა

დი ო ნე ბის მოწ ყო ბა – 250 000 ლ;
 � სოფ. სა სას ში ომ ში გმი რუ ლად და ღუ პუ ლი ალე კო და ემ ზარ ონი ა ნე ბის სა ხე

ლო ბის სკვე რი სა და მე მო რი ა ლის მოწ ყო ბა – 50 000 ლ; 
 � და ბა ში ცენ ტრა ლუ რი მო ედ ნის რე ა ბი ლი ტა ცია – 292 000 ლ; 
 � და ბა ლენ ტეხ ში, ლე ქარ თის ქუ ჩა ზე ბე ტო ნის გზის მოწ ყო ბა – 197 910 ლ; 
 � ლენ ტე ხიფა ყისკალ დის გზის მოწ ყო ბა – 220 000 ლ; 
 � ქუ თა ი სი– ლენ ტე ხილას დი ლის გზის ლენ ტე ხილას დი ლის 40 კმ მო ნაკ ვე თის 

მო ას ფალ ტე ბა – 5 600 000 ლ;
 �  ჩო ლუ რის თე მის სოფ ლებ ში ში დაგ ზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 61 605 ლ; 
 � და ბა ლენ ტე ხის ქუ ჩე ბის მო ას ფალ ტე ბა – 311 372 ლ; 
 � ხო ფუ რის თემ ში ში და სა სოფ ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 29 990 ლ; 
 � და ბა ლენ ტეხ ში ასაქ ცე ვი გზის დამ ცა ვი ჯე ბი რის მოწ ყო ბა – 110 880 ლ;
 � ჩი ხა რე ში, ლაშ ხა რა ში, მარ გვი ში, ნა ცუ ლი და ახალ შე ნი ში და სა სოფ ლო გზე

ბის მოწ ყო ბა – 80 831 ლ; 
 � სოფ. მამ ში ნა პირ სა მაგ რი ჯე ბი რე ბის მოწ ყო ბა – 43 812 ლ; 
 � სოფ. გვიმ ბრა ლა ში სა ავ ტო მო ბი ლო ხი დი მოწ ყო ბა ლა ღარ ვა ში სა და ოთი ას 

უბ ნის, აგ რეთ ვე რცხმე ლუ რი სა და ყვედ რე შის მი მარ თუ ლე ბით – 123 988 ლ; 
 � სოფ. მე ბეც თან ცხე ნის წყალ ზე სა ავ ტო მო ბი ლო ხი დის მარ ცხე ნა ბურ ჯის დამ

ცა ვი ბე ტო ნის კედ ლის მოწ ყო ბა – 41 172 ლ; 
 � და ბა ლენ ტეხ ში ინ ტერ ნა ტის, ჭველ ფის ხი დე ბი სა და ლე სე მის ხი დე ბის რე ა

ბი ლი ტა ცია – 12 467 ლ; 
 � სოფ. სა სა ში გიმ რა შუ რის ხი დის ჯე ბი რე ბის მოწ ყო ბა გა ბი ო ნით – 20 298 ლ; 
 � ლე კო სან დის სა ავ ტო მო ბი ლო ხი დე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 43 660 ლ; 
 � ხო ფუ რის ხი დის მარ ცხე ნა ბურ ჯის რე ა ბი ლი ტა ცია – 47 722 ლ; 
 � ტვიბ ში, ედიყ ში, ჭველ ფში, დუ რა ში ხი დე ბის მოწ ყო ბა; ხო ფუ რის, გაღ მა ლექ

სუ რის, მუ ა შის მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის მოწ ყო ბა – 326 020 ლ; 
 � და ბა ლენ ტეხ ში თა მარ მე ფის ქ. არ სე ბუ ლი სკვე რი სა, შურ მან ბენ დე ლი ა ნის 

სკვე რი სა და მე რი ის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის მოწ ყო ბა – 414 377 ლ; 
 � და ბა ლენ ტე ხის ცენ ტრა ლურ მო ე დან ზე არ ქი ტექ ტუ რუ ლი კომ პო ზი ცი ის და 

შად რევ ნის მოწ ყო ბა – 12 509 ლ; 
 � და ბა ლენ ტეხ ში ჭავ ჭა ვა ძი სა და თა მარ მე ფის ქ. გა რე გა ნა თე ბის მოწ ყო ბა – 

199 137 ლ; 
 � სოფ. ლე კო სან დის, სა სა შის, ჩი ხა რე შის და შკე დის წყალ სა დე ნე ბის ნა წი

ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია – 120 055 ლ; 
 � ხე ლე დის თემ ში სას მე ლი წყლის ში დაქ სე ლის მოწ ყო ბა და სოფ. წა ნა ში 

წყალ სა დე ნის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია – 97 788 ლ; 
 � სოფ. თე კა ლი, ჭველ ფი, მა მი, ედი ყი და ჭვე ლი ე რი წყალ სა დე ნე ბის ნა წი ლობ

რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია – 80 888 ლ; 
 � სოფ. ფა ნა გა, მა მი, საყ და რი წყალ სა დე ნე ბის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 

– 89 867 ლ; 
 � სოფ. რცხმე ლუ რის, ნა ღო მა რის, ყვედ რე შის და გვიმ ბრა ლის წყლის სის ტე

მის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია – 153 423 ლ; 
 � სოფ. კა ხუ რა, მე ლუ რა. გუ ლი და, მაც ხვარ ლა მე ზუ რის წყლის სი ტე მის ნა წი

ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია – 47 920 ლ; 
 � სოფ. ლას კა დუ რა, ლეგ ვე რა ლი, ზე და ლექ სუ რა, ლე ქარ თის უბ ნის წყლის სის

ტე მის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია – 41 064 ლ;
 � სოფ. საყ და რი, დუ რაშ ში, ესი ე რი, ბუ ლე ში წყლის სის ტე მის ნა წი ლობ რი ვი 

რე ა ბი ლი ტა ცია – 33 892 ლ; 
 � სოფ. ჭვე ლი ე რი, მუწ დი, ტვი ბი – წყლის სის ტე მის ნა წი ლობ რივ რე ა ბი ლი ტა

ცია – 38 130 ლ; 
 � და ბა ლენ ტე ხის ცენ ტრა ლუ რი ქუ ჩე ბის კე თილ მოწ ყო ბა – 25 413 ლ;
 � სოფ. ჩი ხა რე ში, ლუ ჯი და სა საშ ი წყალ სა დე ნის სა თა ვე ნა გე ბო ბე ბის, მა გის

ტრა ლი სა და ში დაქ სე ლის მოწ ყო ბა – 141,252 ლ.
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– და ვი ბა დე ლენ ტეხ ში. ლაშ ხე თის 
თემ ში, პა ტა რა ის ტო რი ულ სო ფელ ში. 
ამ სოფ ლის სა ხე ლი სვა ნუ რი სიტ ყვაა 
ლ’მბეც  და „შეძ ლე ბულს“ ნიშ ნავს. ჩე მი 
თე მი ძლი ე რი იყო, ორი კოშ კის მფლო
ბე ლი. ის ტო რი უ ლი სო ფე ლია, რო მე ლიც 
მოკ ლე დრო ში უნ და გა ვაც ნოთ სა ზო გა
დო ე ბას. სამ წუ ხა როდ, დღეს სო ფე ლი 
დაც ლი ლია. ზო გა დად, ეს მთე ლი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის პრობ ლე მაა... ჩემ თვის 
ყვე ლა ზე დი დი ავ ტო რი ტე ტი ჩე მი მშობ
ლე ბია. მა მა, ბო რის ონი ა ნი ხმის ამო უ ღე
ბე ლი, უპა ტი ოს ნე სი კა ცია. ბუ ღალ ტე რი 
გახ ლავთ. ჩვენ სო ფელ ში იყო ერთერ
თი გა ნათ ლე ბუ ლი და ცნო ბი ლი ადა მი ა
ნი ბა თარ ბეგ ონი ა ნი, რომ ლის სა ხელ საც 
დი დი წინ სვლა უკავ შირ დე ბა. ჩვენ თან 
თურ მე ნაძ ვნა რი ხმე ბო და და მან შე მო იყ
ვა ნა ისე თი ჯი შის ციყ ვი, რო მელ მაც ტყე 
გა და არ ჩი ნა. ასე თი ის ტო რია ბევ რია და 
ახალ გაზ რდებ მა არ იცი ან. სხვა თა შო რის, 
ვგეგ მავ, მსგავ სი  პი როვ ნე ბე ბი „გა ვა ცოც
ხლო“ და გა ვაც ნო მთელ ქვე ყა ნას. მა მა 
იდ გა ასე თი ადა მი ა ნის გვერ დით. მათ ერ
თად გახ სნეს ლენ ტეხ ში სა ქონ ლის სა საკ
ლაო, რო მე ლიც წარ მა ტე ბით მუ შა ობ და 
და ფაქ ტობ რი ვად, მთელ და სავ ლეთ სა
ქარ თვე ლოს ამა რა გებ და ხორ ცით. ასე ვე 
გა ა კე თეს ნუტ რი ე ბის ფერ მა, სა კალ მა ხე... 
მა მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის მარ თლაც 
მნიშ ვნე ლო ვან ფერ მე რულ საქ მი ა ნო ბას 
ეწე ო და. დე და კი, ჩე მი დი დი მე გო ბა რი 
იყო. დღე საც, სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ას რომ 
ვა ტა რებ, ამ ბო ბენ: „ეს არის ნა ი ლი დონ
ღვა ნის ბი ჭი და ლენ ტეხს აუ ცი ლებ ლად 
წა ად გე ბა“.  სამ წუ ხა როდ, დე და ლენ ტე ხი
სა და ჩე მი სოფ ლის შე მა ერ თე ბელ გზა ზე 
გარ და იც ვა ლა. ავ ტო ბუ სი გა დაბ რუნ და. 
ფაქ ტობ რი ვად, უგ ზო ო ბამ შე ი წი რა. დე და 
ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იყო ყვე
ლას თვის საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნი, ყვე ლას 
მე გო ბა რი და შე იძ ლე ბა ით ქვას – ყვე ლას 
„დე და“. მი სი სუ ლის ხსოვ ნის პა ტივ სა ცე
მად, მინ და ჩემს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ისე 
ვიშ რო მო და ვიღ ვა წო, რომ რაც მას სურ
და და რა ხედ ვე ბიც ჰქონ და, ის გან ვა
ხორ ცი ე ლო. 

–დედასლენტეხისგანვითარებასთან
დაკავშირებით რამე განსაკუთრებული
იდეაჰქონდა?

– დე და ლენ ტე ხის ტუ რის ტულ და სხვა 
პო ტენ ცი ალს მა შინ ხე დავ და, რო ცა ამა

ზე არა ვინ ლა პა რა კობ და. სულ ამ ბობ და, 
ნა ხეთ რო გორ და ფას დე ბა ჩვე ნი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტი. თით ქოს დე დამ წი ნას წარ 
გან ჭვრი ტა ის პრო ექ ტე ბი, რაც ახ ლა 
ხორ ცი ელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. მას 
ჩემ აღ ზრდა ში და პი როვ ნე ბად ჩა მო ყა
ლი ბე ბა ში უდი დე სი წვლი ლი მი უძ ღვის. 
გარ და ტე ხის ასაკ შიც კი, რა ი მე პრობ ლე
მა რომ შე მექ მნე ბო და, მას თან გან ვი ხი
ლავ დი და სა ო ცარ რჩე ვებს მაძ ლევ და. 
ამას თა ნა ვე, მა მის, ოჯა ხის თა ვის კულ
ტიც შექ მნა ოჯახ ში. ორი უფ რო სი და 
მყავს, ნა თია და ხა ტია – და ო ჯა ხე ბუ ლე ბი 
არი ან. ბავ შვო ბი დან, მა მის ერ თი გად
მო ხედ ვა საკ მა რი სი იყო ჩვენ თვის, რომ 
„ჭკვი ა ნად ვყო ფი ლი ყა ვით“. ლენ ტეხ ში 
სა ო ცა რი ბავ შვო ბა გა ვა ტა რე. ლენ ტე ხი 
ყო ველ თვის იყო ურ თი ერ თო ბა და ჩე მი 
ოც ნე ბაც სწო რედ ამ ურ თი ერ თო ბე ბის 
დაბ რუ ნე ბაა. აქ ვის წავ ლე სიყ ვა რუ ლი. 
ვერ თო ბო დით, ვთა მა შობ დით, ზამ თარ
ში, გა თო ში ლე ბი, ბა ბუ ე ბის მი ერ გა კე
თე ბუ ლი ცი გე ბით ვსრი ა ლებ დით... მე9 
კლა სამ დე ლენ ტეხ ში ვსწავ ლობ დი. გან
სა კუთ რე ბით მიყ ვარ და ის ტო რია. შემ დეგ 
კი, სწავ ლა ქუ თა ის ში გა ვაგ რძე ლე. სკო
ლა 1999 წელს და ვამ თავ რე და სწო რედ 
დე დის რჩე ვით ჩა ვა ბა რე სპორ ტი სა და 
ტუ რიზ მის სა მარ თალ ზე, რაც მა შინ იშ
ვი ა თო ბა იყო. სტუ დენ ტო ბა რთულ პე რი
ოდ ში მო მი წია. გზაჯ ვა რე დინ ზე ვი დე ქით 
და თუ ოჯა ხი, გა რე მოც ვა ხელს არ გიწ
ყობ და, დი დი შან სი იყო არას წო რი გზით 
წა სუ ლი ყა ვი. ოჯა ხის გარ და, ხე ლი იმა ნაც 
შე მიწ ყო, რომ სპორ ტით ვი ყა ვი და კა ვე
ბუ ლი. ბავ შვო ბა ში ვცეკ ვავ დი. შემ დეგ კი, 
ჭი და ო ბით და ვინ ტე რეს დი. ძი უ დო სა და 
სამ ბო ში მიღ წე ვე ბიც მაქვს და სა ქარ თვე
ლოს ჩემ პი ო ნიც გავ ხდი, თუმ ცა ტრავ მის 
გა მო და ვა ნე ბე თა ვი. ვარ ჯი ში ლენ ტეხ
ში გე რა სი მე ქუ რას ბე დი ა ნი მას წავ ლი და 
ქარ თულ ჭი და ო ბას. ქუ თა ის ში კი – ვეფ ხია 
ბალ ხა მიშ ვი ლი, უნი კა ლუ რი მწვრთნე ლი, 
მრა ვა ლი თა ო ბის აღ მზრდე ლი, და ვით 
ხა ხა ლე იშ ვი ლის მას წავ ლე ბე ლი. ბა ტო ნი 
ვეფ ხია გვე უბ ნე ბო და „იყა ვით თავ მდაბ
ლე ბი, მშვი დე ბი. გა რეგ ნუ ლად კრა ვი ვით, 
მაგ რამ თუ დაგ ჭირ დათ ან დას ჭირ და 
თქვენს ძმას, იყა ვით მგლე ბი“. სპორ ტუ
ლი მოღ ვა წე ო ბა შემ დეგ თბი ლის შიც გა
ვაგ რძე ლე. 

–ტრავმარომარმიგეღოთ,იმრთულ
პერიოდში სპორტს ალბათ მაინც არ

გიაონიანი:„ლენტეხიუნდაგამოვაცოცხლოთ!
ერთადყველაფერსშევძლებთ!“

„ოქროსკოშკებს“ ვერავისშევპირდები, არცცრუდაპირებებისგა-
ცემასვიკადრებ!“,–ასემიპასუხა,როცავკითხე,ლენტეხისმოსახ-
ლეობას წინასაარჩევნოდ რას ჰპირდებით-მეთქი. ერთადერთი
დაპირებამითხრა–თავდაუზოგავადვიშრომებ,რომლენტეხიგა-
მოვაცოცხლოთო. შემდეგ ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ იმაზე, რა
ემოციურიკავშირიაქვსლენტეხთან,როგორგაატარააქბავშვობა,
როგოროჯახშიგაიზარდა,რაგზაგაიარადაყველაკითხვისყველა
პასუხში,ბუნებრივადმოაყოლაპატარ-პატარაიდეებიდაგეგმები,
რომლებსაცბევრისხვა,„მყვირალაწინასაარჩევნოდაპირებადაქ-
ცევდა“.მასხმებისმოსაპოვებლადარც„მყვირალაფრაზები“სჭირ-
დებადაარცგანსაკუთრებულირეკლამა.აქ,მშობლიურლენტეხში,
მთავარირეკლამამისიოჯახი,მშრომელი,ცნობადიმამადადედაა.
დედალენტეხისგზაზეავტოკატასტროფისშედეგადგარდაიცვალა.
მასაქყველაიცნობდა.როცა„ქართულმაოცნებამ“მერობისკანდი-
დატადგიაონიანიდაასახელა,ნაილიდონღვანისბიჭიადალენტეხს
აუცილებლადწაადგებაო–თქვესლენტეხელებმა.მშობლიურიმუნი-
ციპალიტეტისმკვიდრთაესგანწყობამოტივაციცაადამეტპასუხის-
მგებლობასაცანიჭებს,რომლენტეხისთვისბევრირამგააკეთოს.
რატომგადაწყვიტააწყობილიბიზნესიდატოვოსდალენტეხსდა-
უბრუნდეს?–ესკითხვააუცილებლადგაგიჩნდებათ,როცამისბიოგ-
რაფიასთვალსგადაავლებთ.პასუხსკი,სხვასაინტერესოინფორ-
მაციასთანერთად,ლენტეხისმერობის კანდიდატის, გიაონიანის
ინტერვიუშიწაიკითხავთ:

დაიბადა 1982 წლის 2 თებერვალს, ლენტეხში. 
დაამთავრა ქუთაისის №7 საშუალო სკოლა, იმავდროულად ეწეოდა სპო

რტულ ცხოვრებას – ჰქონდა მიღწევები  ძიუდოსა და ქართულ ჭიდაობაში. 2001
2006 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – სპორტის 
აკადემიის იურდიულ ფაკულტეტზე, სპორტისა და ტურიზმის სამართლის მიმა
რთულებით; აქვს მაგისტრის ხარისხი. 20062009 წლებში იყო კერძო სექტორში, 
20092014 წლებში მუშაობდა შსსს პოლიციის აკადემიაში ტაქტიკური განყო
ფილების უფროსის მოადგილედ; 20142017 წლებში იყო სს ,,ნიკორა ტრეიდის’’ 
მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; 2016 წლიდან დღემდე 
მოღვაწეობს ბიზნესში. არის „ბიზნესის მონიტორინგისა და უსაფრთხოების სა
მსახურის“  დამფუძნებელი.

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

გაყვებოდით. თქვენი შეფასებით, დღეს
სპორტსმენებს ხელსუფლების სათანა
დოხელშეწყობააქვთ?

– სულ რომ არ გინ დო დეს, თვალ
ში მოგ ხვდე ბა, თუნ დაც ახ ლა ამ ოლიმ
პი ა და ზე რამ ხე ლა ხელ შეწ ყო ბა აქვს 
სპორტს. ჩე მი შვი ლე ბიც სპორტს მის
დე ვენ და მათ სულ ვე უბ ნე ბი, ჩემ დროს 
ასე თი ხელ შეწ ყო ბა რომ ყო ფი ლი ყო, ალ
ბათ ტრავ მა საც ად ვი ლად დავ ძლევ დი და 
ვეც დე ბო დი, დიდ კვარ ცხლბეკ ზეც ავ სუ
ლი ყა ვიმეთ ქი. სპორ ტის გან ვი თა რე ბა 
ლენ ტეხ ში ჩე მი ერთერ თი პრი ო რი ტე ტი 
იქ ნე ბა. ეს დღეს გა მოწ ვე ვაა. გვაქვს დი
დი დარ ბა ზი, რო მე ლიც ერ თმა წარ მა ტე
ბულ მა სპორ ტსმენ მა აა გო, მაგ რამ კე
თილ მო საწ ყო ბია. ფე დე რა ცი ებ თან მაქვს 
კონ ტაქ ტე ბი და დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ ისი
ნი და ხე ლი სუფ ლე ბაც დაგ ვიდ გე ბი ან 
გვერ დით. უნი კა ლუ რი ად გი ლე ბი გვაქვს, 
სა დაც შე იძ ლე ბა ძა ლი ან მა ღა ლი დო ნის 
შეკ რე ბე ბი მო ეწ ყოს. ასე ვე, ჩემ მე გობ
რებ თან, რომ ლე ბიც საზ ღვარ გა რეთ ანა
ში ძი უ დოს მწვრთნე ლე ბი არი ან, მინ და, 
გას ვლი თი პროგ რა მე ბი და ვიწ ყოთ და 
და ვარ ქვა პროგ რა მას „სტუ მარმას პინ ძე
ლი“. ეს იდეა მას შემ დეგ გა მიჩ ნდა, რაც 
გავ წევ რი ან დი „ჩო ხოს ნებ ში“. აქ მყავს 
დი დი სა მე გობ რო, ღვაწ ლმო სი ლი ხალ ხი, 
რომ ლე ბიც უან გა როდ ცდი ლო ბენ ჩვე ნი 
ქვეყ ნის წინ სვლას. ერ თად დავ სა ხეთ ეს 
პრო ექ ტი და მინ და ის ჩე მი სახ ლი დან – 
ჩე მი ლენ ტე ხი დან და იწ ყოს. მინ და სწო
რედ აქე დან და ვუ ძა ხოთ მთელ ქვე ყა ნას: 
„გვიყ ვარ დეს ერ თმა ნე თი და გა ვერ თი ან
დეთ!“ 

–„ჩოხოსანი“თუხართ,პატრიარქთან
ურთიერთობის ბედნიერება გექნებო
დათ.პოლიტიკურნაბიჯთანდაკავშირე
ბითმასთანხომარგისაუბრიათ?

– არა. ასეთ სა კით ხებ ზე მა მას თან და 
სუ ლი ერ მოძ ღვარ თან მაქვს სა უბ რე ბი. 
რაც შე ე ხე ბა პატ რი არქს, ვცდი ლობ ვი
ყო ღირ სე უ ლი მხე და რი და მის მი ერ წა
მოწ ყე ბუ ლი კე თი ლი საქ მე ე ბი ვა კე თო. 
ნი კორ წმინ და ში 1000წლის თავ ზე, უწ მინ
დე სის მობ რძა ნე ბის დროს, „ჩო ხო სან თა“ 
მთა ვა რი კო რი დო რი ჩე მი ორ გა ნი ზე ბუ
ლი იყო, რა შიც ჩე მი სამ სა ხუ რე ობ რი ვი 

გა მოც დი ლე ბა და მეხ მა რა. შე მოს ვლის 
დროს პატ რი არ ქთან უჩ ვე უ ლოდ ახ ლოს 
მო მი წია დგო მა. იმ გან ცდას სიტ ყვე ბით 
ვერ გად მოვ ცემ. ცრემ ლი თა ვი სით მდი
ო და. თით ქოს აღ სა რე ბა უსიტ ყვოდ ვამ
ბობ დი, ში ნა გა ნი ხმა კი მკარ ნა ხობ და, 
რომ ამი ე რი დან უფ რო მე ტი და დი ა დი სი
კე თე უნ და ვა კე თო. თით ქოს უფ რო დი დი 
ნა ბი ჯე ბის თვის მო ვემ ზა დე. 

– დღეს „დიდ ნაბიჯს“ პოლიტიკისკენ
დგამთ – ლენტეხის მერობისთვის იბ
რძვით.„ქართულიოცნების“გუნდისწევ
რირატომხართ?

– 2012 წელს, რო ცა „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ 
მო ვი და ხე ლი სუფ ლე ბა ში, ში ნა გან საქ
მე თა სა მი ნის ტრო ში, პო ლი ცი ის აკა დე
მი ა ში ვმუ შა ობ დი, მთა ვარ ინ სტრუქ ტო
რად. რო ცა ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრი 
ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლი გახ და, პო ლი ცი ის 
აკა დე მი ას ძა ლი ან დი დი ყუ რად ღე ბა მი
აქ ცია მთავ რო ბამ. მთა ვა რი ის იყო, რომ 
მოგ ვის მი ნეს. მა ნამ დე იშ ვი ა თო ბა იყო, 
მა ღა ლი რან გის ადა მი ა ნე ბი და ბა ლი 
რან გის ადა მი ა ნებს, სუ ბორ დი ნა ცი ის გა
რე შე შეხ ვედ როდ ნენ, მო ეს მი ნათ და მა
თი აზ რი გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნათ. ასე თი 
რამ, პრაქ ტი კუ ლად არ ხდე ბო და. ირაკ ლი 
ღა რი ბაშ ვილ მა კი, გა ი აზ რა ჩვე ნი პრობ
ლე მე ბი, გა ით ვა ლის წი ნა ჩვე ნი მო საზ რე
ბე ბი და მას შემ დეგ ხდე ბა გა დამ ზა დე ბა 
მთე ლი პო ლი ცი ის. პო ლი ცი ის მუდ მი ვი 
გან ვი თა რე ბა აუ ცი ლე ბე ლია.  

– პოლიციის დეპოლიტიზირებაც
აუცილებელია. შეგიძლიათ თამამად
თქვათ,რომდღესპოლიციაპოლიტიკუ
რიწნეხისგანთავისუფალია?

– ეს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით
ხია. ამ მთავ რო ბის დროს, ბევ რად დე
პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი გახ და პო ლი ცია. 
ნე ბის მი ე რი პო ლი ცი ე ლი არ ჩე ვან ში თა
ვი სუ ფა ლია. თუნ დაც ახ ლა, სა არ ჩევ ნო 
პრო პა გან და ში, თა მა მად ვამ ბობ, არც ერ
თი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი ჩა რე უ ლი 
არ არის. პო ლი ცი ე ლი პო ლი ტი კურ არ ჩე
ვან ში არის თა ვი სუ ფა ლი. ეს „ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბის“ მიღ წე ვაა. ეს ერთერ თი მი ზე
ზია, რის გა მოც ამ გუნ დის წევ რი მაქვს, 
თუმ ცა სხვაც უამ რა ვია. მა გა ლი თად, ჩემს 
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სოფ ლამ დე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან ისე თი 
სა ში ნე ლი გზა იყო, მი სას ვლე ლად ად
რე და ახ ლო ე ბით 2,5 სა ა თი გჭირ დე ბო და. 
ვერც კი წარ მო მედ გი ნა, რომ ამ გზის რე ა
ბი ლი ტა ცია მოხ დე ბო და. „ქარ თულ მა ოც
ნე ბამ“ ეს პრო ექ ტი წა მო იწ ყო. 

– ანუ, ხელისუფლებაში „ქართული
ოცნების“ მოსვლის შემდეგ, ლენტეხში
მნიშვნელოვანისიახლეებია?

– „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ პი რო ბებ ში 
ლენ ტეხ ში ძა ლი ან ბევ რი ინ ფრას ტრუქ
ტუ რუ ლი პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 
მა გა ლი თად, და იწ ყო უდი დე სი მნიშ
ვნე ლო ბის პრო ექ ტი – წყალ ტუ ბოლენ
ტე ხილას დი ლიუშ გუ ლის მო ნაკ ვე თი 
ერ თდე ბა, კეთ დე ბა ას ფალ ტის სა ფა რი. 
ეს გზა გა ა ერ თი ა ნებს რე გი ონს და ტუ
რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბიც ბევ რად გა ად
ვილ დე ბა. აქამ დე ტუ რის ტი მეს ტი ა ში შე
მოვ ლი თი გზით მი დი ო და და პრო ექ ტის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ვი ზი ტო რი ლენ
ტეხს გვერდს აღარ აუვ ლის. ამ პრო ექ ტმა 
სტი მუ ლი რე ბა მო ახ დი ნა, რომ დაბ რუნ
დნენ ლენ ტეხ ში. ბო ლო 23 წე ლია ლენ
ტეხ ში რამ დე ნი მე სახ ლიც აშენ და, რაც 
მი ნი მუმ 30 წლის გან მავ ლო ბა ში არ მომ
ხდა რა. მა გა ლი თად, სო ფელ ჯი ხა რის ში, 
დე დით სვან მა არაჩ ვე უ ლებ რივ მა ბიჭ მა 
თორ ნი კე გვე ნე ტა ძემ აა შე ნა სახ ლი. ფაქ
ტობ რი ვად ყვე ლა სო ფელ შია დაწ ყე ბუ ლი 
წყლის პრო ექ ტი. უმე ტეს ად გი ლას დას
რუ ლე ბუ ლი ცაა. ყო ველ წლი უ რად ხდე ბა 
გზი სა და წყლის სის ტე მე ბის შე კე თე ბაც, 
რად გან ჩვენ თან კლი მა ტუ რი პი რო ბე
ბი ხში რად აზი ა ნებს ინ ფრას ტრუქ ტუ რას. 
ამ მხრივ გა მოწ ვე ვა ისევ რჩე ბა, რა საც 
ღირ სე უ ლად ვუ პა სუ ხებთ. გა ზი ფი ცი რე ბა 
ცო ტა გრძელ ვა დი ა ნი და რთუ ლი პრო ექ
ტია, თუმ ცა გან ხორ ცი ე ლე ბა დია და გან
ვი თა რე ბის გეგ მა ში უკ ვე გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლია. 

– კარგია, თუ ლენტეხში დაბრუნების
ტენდენცია შეინიშნება. ინფრასტრუქ
ტურის გარდა, რა უნდა გაკეთდეს, რომ
მუნიციპალიტეტშიადგილობრივებისდა
მაგრებამოხდესდაახალგაზრდებსაცგა
უჩნდეთაქცხოვრებისსურვილი?

– ჩე მი პირ ვე ლი ხედ ვა და გეგ მა იქ
ნე ბა სწო რედ ად გი ლობ რი ვე ბის და მაგ
რე ბა ზე ზრუნ ვა. გან სა კუთ რე ბულ ყუ რად
ღე ბას მი ვაქ ცევ ახალ გაზ რდებს. პირ ველ 
რიგ ში გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა. 
ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი მიმ დი
ნა რე ობს. გვპირ დე ბი ან, რომ სა მო მავ
ლოდ ყველ გან იქ ნე ბა ინ ტერ ნე ტი. ონ
ლა ის წავ ლე ბის დრო საც იყო ხარ ვე ზე ბი. 
ახალ გაზ რდებს აქ და საქ მე ბის სა შუ ა
ლე ბაც უნ და ჰქონ დეთ. ძა ლი ან ნი ჭი ე რი 
ახალ გაზ რდო ბა გვყავს. მი კერ ძო ე ბუ ლი 
არ ვარ. ჩვენ თან, ბავ შვე ბი, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი ფო ნიც და ბა ლია, 
ძა ლი ან ბევრს მუ შა ო ბენ სა კუ თარ თავ ზე, 
სწავ ლო ბენ და მაქ სი მა ლუ რად ით ვი სე
ბენ ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ას, სი ახ ლეს. მთა
ვა რია, მის ცე მი მარ თუ ლე ბა და ხე ლი შე
უწ ყო. 

– სამუშაო ადგილები პირველ რიგში
ბიზნესმაუნდაშექმნას.ამსფეროშიდი
დიგამოცდილებაგაქვთ.დღესქვეყანა
შიროგორიბიზნესგარემოა?

– დი ახ, კერ ძო სექ ტორ ში მუ შა ო ბის 
დი დი გა მოც დი ლე ბა მაქვს. რო ცა სა კუ თა
რი ნე ბით ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო
დან წა მო ვე დი, ერთერ თი დი დი კომ პა
ნი ი დან მი ვი ღე შე მო თა ვა ზე ბა, მათ თან 
მო ნი ტო რინ გის დე პარ ტა მენ ტი ჩა მო მე
ყა ლი ბე ბი ნა. მე და ჩემ მა მე გო ბარ მა ეს 
წარ მა ტე ბით გან ვა ხორ ცი ე ლეთ. მა შინ 
გა მიჩ ნდა იდეა, გა ვა კე თე ჩე მი კომ პა
ნია და სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლები ვი
ყა ვით, ვინც კომ პა ნი ებს მა თი საქ მი ა ნო
ბის მო ნი ტო რინ გი შეს თა ვა ზა. მა შინ ეს 
იყო დი დი სი ახ ლე. ამის შემ დეგ შექ მნეს 
სხვა დას ხვა კომ პა ნი ებ მა ში და მო ნი ტო
რინ გის სამ სა ხუ რე ბი, თუმ ცა ჩვე ნი კერ ძო 
კომ პა ნია ბევ რად წარ მა ტე ბუ ლი გა მოდ
გა, რად გან გა რე დან შე სულ, მომ სა ხუ რე 
კომ პა ნი ას ჰქონ და თა ვი სი პრი ო რი ტე
ტე ბი. მა ლე მო ვი პო ვე ნდო ბა ისეთ სამ
შე ნებ ლო, ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის 
თუ სხვა მი მარ თუ ლე ბის კომ პა ნი ებ თან, 
რომ ლე ბიც ძა ლი ან დი დი წარ მა ტე ბით 
სარ გებ ლო ბენ არა მარ ტო სა ქარ თვე ლო
ში, არა მედ საზ ღვარ გა რე თაც. დღეს ეს 
არის ოჯა ხუ რი ბიზ ნე სი, რო მელ საც უძ
ღვე ბა ჩე მი მე უღ ლე. მე დამ ფუძ ნე ბე ლი 

ვარ. მი ხა რია, რომ ქვე ყა ნა ში დღეს კარ გი 
ბიზ ნეს გა რე მოა და პან დე მი ის შემ დე გაც, 
ნელნე ლა კომ პა ნი ე ბის გან ვი თა რე ბას 
აგ რძე ლე ბენ. 

–ლენტეხისტურისტულპოტენციალს
დედათქვენი1990იანწლებშიხედავდა.
მუნიციპალიტეტშიესმიმართულებავი
თარდება?

– ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნის 
ერთერ თი მა მოძ რა ვე ბე ლი და მო მავ
ლის ინ ტე რე სია. ჩვენ თან ნაკ ლე ბა დაა 
გან ვი თა რე ბუ ლი. არა და, პო ტენ ცი ა ლი 
დი დია. შეგ ვიძ ლია სა მე დი ცი ნო ტუ
რიზ მი გან ვა ვი თა როთ. მა გა ლი თად, კუ
რორ ტი მუ ა ში, რო მე ლიც კო მუ ნის ტე ბის 
პე რი ოდ ში იყო ერთერ თი პირ ვე ლი ბალ
ნე ო ლო გი უ რი ად გი ლი, სა დაც ტუბ დის
პან სე რე ბი დან ყვე ლა აქ იგ ზავ ნე ბო და 
სამ კურ ნა ლოდ. იმ დე ნი ხალ ხი და დი ო და, 
ჩა წე რით უნ და გე შო ვა ად გი ლი და მა შინ
დე ლი  ბი უ როკ რა ტი ის ფონ ზე, ნაც ნო ბი 
თუ არ გყავ და, ვერ შეძ ლებ დი ამას. დღეს 
მი სას ვლე ლი გზაც კი სა ვა ლა ლო მდგო
მა რე ო ბა შია. კო ტე ჯე ბი გა ნად გუ რე ბუ ლია. 
12 კო ტე ჯია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი, რო მე ლიც 
ად გი ლობ რივ მა გა ა რე მონ ტა. კარ გი იქ
ნე ბა თუ ინ ვეს ტორს და ვა ინ ტე რე სებთ ამ 
კუ რორ ტით. 

–ტურიზმის გარდა,ლენტეხის განვი
თარებისმთავარიპერსპექტივარაარის?

– მაქ სი მა ლუ რად უნ და წა ვა ხა ლი სოთ 
მცი რე მე წარ მე ე ბი, რომ ლე ბიც ხე ზე მუ
შა ო ბენ. ის ტო რი უ ლად, ჩვენ გვაქვს ხე ზე 
კვე თის ძა ლი ან დი დი კულ ტუ რა. ერთერ
თი ჩე მი პირ ვე ლი ინ ტე რე სია ხე ზე კვე
თის სკო ლის და არ სე ბა. პრო ფე სი უ ლი 
სას წავ ლებ ლე ბი უნ და ავა მუ შა ვოთ. ბავ
შვე ბიც ძა ლი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი არი
ან, რომ ის წავ ლონ და შექ მნან თა ვი ან
თი ნა მუ შევ რე ბი. ლენ ტე ხის თვის ასე ვე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
გან ვი თა რე ბა. აქ ფერ მე რე ბის თვის შე სა
ნიშ ნა ვი პი რო ბე ბია. გვაქვს დი დი მთე
ბი, აუთ ვი სე ბე ლი სა ზაფ ხუ ლო სა ძოვ რე
ბი. ფერ მე რე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად მაქვს 
იდეა – მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა და ცენ ტრა
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დახ მა რე ბით, მინ
და, სა ძოვ რებ ზე რამ დე ნი მე კა რა ვი ჩავ
დგათ და მი სას ვლე ლი გზაც გა ვა კე თოთ. 
ამით ადა მი ა ნებს ფერ მე რო ბის ინ ტე რე სი 
გა უჩ ნდე ბათ. იყო ლი ე ბენ პი რუტყვს. თხის 
მო სავ ლე ლად უნი კა ლუ რი ად გი ლე ბია აქ. 
ღო რის თვი საც, მუხ ნა რია, რკო მო ი პო
ვე ბა. მახ სოვს, ბავ შვო ბა ში მივ ყავ დით  
მშობ ლებს რკოს შე საგ რო ვებ ლად, რომ 
მე რე ღო რე ბი გა მოგ ვეკ ვე ბა. აქ ძა ლი
ან კარ გად მო დის სხვა დას ხვა კულ ტუ რა. 
ვაშ ლი, მსხა ლი, კენ კრო ვ ნე ბი, წაბ ლი, 
რკო... თი თო ე უ ლი ამ სა ხე ო ბის გა და მა
მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მოს ან ჩა სა ბა რე ბე ლი 
პუნ ქტის გახ სნა შე საძ ლე ბე ლია.  

–სოფლისმეურნეობისპროგრამებით
არსარგებლობენადგილობრივები?

– სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი თა და 
გრან ტე ბით სხვა დას ხვა რე გი ონ ში არა
ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი პრო ექ ტი გან ხორ
ცი ელ და. სამ წუ ხა როდ, ეს ტენ დენ ცია 
ნაკ ლე ბად შე ი ნიშ ნე ბა. ვფიქ რობ, ამის 
მი ზე ზი კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბაა. აუ
ცი ლებ ლად უნ და გა ვა კე თოთ ცენ ტრი, 
სა დაც მაქ სი მა ლურ ინ ფორ მა ცი ას მი
ვაწ ვდით მო სახ ლე ო ბას ამ სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. რო გორც ხე დავთ, 
გეგ მა ბევ რი მაქვს. და პი რე ბით კი, ჩემ 
ლენ ტე ხე ლებს, ერ თა დერთ რა მეს ვპირ
დე ბი – მათ თან მუდ მი ვად მექ ნე ბა ურ
თი ერ თო ბა და პრი ო რი ტე ტებ საც მათ თან 
ერ თად დავ სა ხავ.  ბავ შვო ბი დან ვე მაქვს 
სურ ვი ლი, ჩემ რა ი ონ ში ჩე მი სა ხე ლი და
ვუ კავ ში რო სი კე თის კე თე ბას და აღ მშე
ნებ ლო ბას. რო ცა გუნ დში და ი ნა ხეს ჩე მი 
მის წრა ფე ბა, არ ჩე ვა ნი ჩემ ზე გა ა კე თეს. 
ეს ჩემ თვის დი დი პა ტი ვი, პა სუ ხის მგებ
ლო ბა და რაც მთა ვა რია შან სია, რომ 
ჩე მი ლენ ტე ხის გან ვი თა რე ბა ში დი დი 
წვლი ლი შე ვი ტა ნო. ვფიქ რობ, ლენ ტეხს 
მო სახ ლე ო ბა მომ ცემს სა შუ ა ლე ბას ეს 
შან სი გა მო ვი ყე ნო, ბევ რი სა ინ ტე რე სო 
პრო ექ ტი გან ვა ხორ ცი ე ლო და რაც მთა
ვა რია, ავიხ დი ნო ოც ნე ბა, რო მე ლიც უკ
ვე გა გიმ ხი ლეთ – მინ და ლენ ტეხ ში და
ვაბ რუ ნო ის, ძვე ლი ურ თი ერ თო ბე ბი და 
ერ თო ბა. ერ თად უნ და ავა შე ნოთ ახა ლი 
ლენ ტე ხი. ერ თად უნ და და ვუბ რუ ნოთ სი
ცოც ხლე ლენ ტეხს! ერ თად ყვე ლა ფერს 
შევ ძლებთ!

გიაონიანისოჯახიდა
ცხოვრებისმთავარიპრინციპი
„როცამე9კლასისშემდეგსასწავლებლადქუთაისშიგადავედი,საცხოვრებე

ლისახლისეზოშიშევნიშნედამომეწონაერთიპატარა,ლამაზიგოგო,რომელიც
წლებისშემდეგჩემიმეუღლედაჩემისამივაჟისდედაგახდა“,– ასე იხ სე ნებს გია 
ონი ა ნი მე უღ ლეს თან პირ ველ შეხ ვედ რას. ქრის ტი ნე რე ვიშ ვი ლი პრო ფე სი ით ექი
მიოტო რი ნო ლა რინ გო ლო გია. ერ თი პე რი ო დი თო დუ ას სა ხე ლო ბის კლი ნი კა ში 
მუ შა ობ და, მაგ რამ შემ დეგ თა ვად გა დაწ ყვი ტა შვი ლე ბის აღ ზრდა ში მაქ სიმა ლუ
რად მი ე ღო მო ნა წი ლე ო ბა და სამ სა ხურს თა ვი და ა ნე ბა. მე უღ ლის გან ხელ შეწ ყო
ბა ჰქონ და, რომ პრო ფე სი უ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი ყო, მაგ რამ ვე რა და ვერ შე არ ჩია 
სა თა ნა დო ძი ძა და შვი ლე ბის წა მოზ რდამ დე ტა იმაუ ტი აი ღო. შემ დეგ, ცხოვ რე ბა 
სხვაგ ვა რად აეწ ყო – ბა ტონ მა გი ამ ბიზ ნე სი წა მო იწ ყო, ნუ ლი დან – ერ თი კომ პი უ
ტე რით, ერ თი პა ტა რა ოფი სით. ქალ ბა ტო ნი ქრის ტი ნე მაქ სი მა ლუ რად და უდ გა მე
უღ ლეს გვერ დსა და ბიზ ნეს საც კარ გად აუ ღო ალ ღო. დღეს, სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი მან 
გა და ი ბა რა. 

სა მი ბი ჭი ჰყავთ: 15 წლის ლუ კა, 14 წლის სა ბა და 8 წლის ილია. ლუ კა და სა ბა 
ჭი და ო ბით არი ან გა ტა ცე ბუ ლნი. ლუ კას გა დაწ ყვე ტი ლიც აქვს, დიდ სპორტს შე ე
ჭი დოს. სპორ ტუ ლი მიღ წე ვე ბი უკ ვე აქვს. სა ბა ჯერ არ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რა 
პრო ფე სი ას აირ ჩევს. მას სპორ ტის გარ და კი დევ ერ თი გა ტა ცე ბა აქვს – ხე ზე კვე თა. 
ხის ოს ტატ ჯა ბა ჯო ხა ძის დამ სა ხუ რე ბით, ამ მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ დე ბა და წელს, 
161ე სკო ლა ში, გა მო ფე ნა ზეც გა ი ტა ნა თა ვი სი ნაშ რო მე ბი. სხვა თა შო რის,  ეს ერ თა
დერ თი სკო ლაა სა ქარ თვე ლო ში, რო მელ საც ხე ზე კვე თის მუ ზე უ მი აქვს. 

ნა ბო ლა რა ილია კი ძმებს შო რის ყვე ლა ზე ცელ ქია. დი დებს ეუფ რო სე ბა კი დეც. 
ილია პატ რი არ ქის ნათ ლუ ლია და გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭი თა ცაა და ჯილ დო ე ბუ ლი – 
კარ გი სმე ნა და ხმა აქვს და სა ოც რად მღე რის. კა ხა ონაშ ვი ლის მოს წავ ლემ 8 წლის 
ასაკ ში უკ ვე 20მდე ხალ ხუ რი სიმ ღე რა იცის, თა ნაც ორ –  პირ ველ და მე ო რე ხმა ში. 
ილია ფეხ ბურ თი თა ცაა გა ტა ცე ბუ ლი. ეს ნი ჭი დე დის ხა ზით, ბა ბუ ის გან გად მო ე ცა. 

თა ვი სუ ფა ლი დრო რო გორც კი გა მო უჩ ნდე ბა, ცდი ლობს, ბი ჭე ბის აღ ზრდა
ში მაქ სი მა ლუ რად ჩა ერ თოს. ვარ ჯიშ ზე, სიმ ღე რა ზე თა ვად წა იყ ვა ნოს. ლუ კას კი, 
სპორ ტულ გან ვი თა რე ბა ში და ეხ მა როს – მწვრთნელ თან ერ თად ვარ ჯი შის პრო
ცეს ში მა მაც ხში რად ერ თვე ბა, ას წავ ლის და რჩე ვადა რი გე ბებს აძ ლევს.  

ძა ლი ან უყ ვართ ერ თად სად მე ბუ ნე ბა ში გას ვლა. გან სა კუთ რე ბით ბედ ნი ე რე ბი 
ლენ ტეხ ში არი ან. ზამ თარზაფ ხულ აქეთ მო უ წევთ გუ ლი. ზაფ ხუ ლო ბით, მე გობ
რებ თან ერ თად კარ ვებ საც დას ცე მენ ხოლ მე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ულა მა ზეს ტყე ში. 

პან დე მი ის პე რი ო დი ლენ ტეხ ში გა ა ტა რეს. ყა ნა და თე სეს, ბოს ტა ნი მო აწ ყეს... 
მი წას თან მუ შა ო ბას ქა ლა ქელ მა დი ა სახ ლის მაც აუ ღო ალ ღო. „ყა ნის თვის უნ და 
მიგ ვე ხე და, რო ცა თბი ლი სი დან და მი რე კეს და სას წრა ფოდ გავ ხდი წა სას ვლე ლი. 
რამ დე ნი მე დღით მო მი წია დე და ქა ლაქ ში დარ ჩე ნა. ერთ დღეს, მი რე კავს ქრის ტი
ნე ვი დე ო ზა რით. მან ქა ნით მივ დი ო დი საქ მე ზე. ვუ პა სუ ხე. კად რში ვხე დავ, ქრის
ტი ნე დგას თო ხით ხელ ში, გვერდს სა ბა უმ შვე ნებს და უცებ სი ცი ლით მე კით ხე
ბა „კა ია ქა ლა ქი?“, – იხ სე ნებს კან დი და ტი და სი ა მა ყით გვიმ ხელს, რომ მე უღ ლემ 
იმ წელს ყა ნაც აი ღო, ბოს ტან შიც კარ გი მო სა ვა ლი მო ი წია და მთე ლი ზამ თა რი, 
ეკოპ რო დუქ ტით გა მოკ ვე ბა ოჯა ხი. 

რო ცა ვკით ხე, იმე რელ მა გო გომ კუბ და რის გა კე თე ბა თუ ის წავ ლამეთ ქი, ღი
მი ლით მი პა სუ ხა: „სხვა თა შო რის, ეგ იმე რე ლი გო გო, იმე რე ლი აღარ არის. ჩვე
უ ლებ რი ვი სვა ნია და ეჯიბ რე ბა სვა ნო ბა ში. მთე ლი ჩე მი სა ნა თე სა ოს შემ კრე ბია. 
კუბ დარს კი ისეთს აც ხობს, ბევრ სვან ქალს შე შურ დე ბა“. 

სვა ნი ქა ლის ხსე ნე ბა ზე კან დი დატს ისევ დე და ახ სენ დე ბა – გა უ ნე ლე ბე ლი ტკი
ვი ლი. დე დამ სიკ ვდი ლის წი ნაც მო ა ხერ ხა შვი ლის თვის ისე თი „ფრა ზა“ და ე ტო ვე
ბი ნა, რო მე ლიც ბა ტონ მა გი ამ ცხოვ რე ბის დე ვი ზად გა ი ხა და – დე და ტრა გი კუ ლად, 
2004 წლის 2 ოქ ტომ ბერს, და ი ღუ პა. ალ ბათ ბე დის წე რა იყო, რომ ამ ბავს ბა ტო ნი 
გი ას მე გობ რე ბი შე ეს წრნენ. გა დაბ რუ ნე ბუ ლი ავ ტო ბუ სის ქვეშ მო ყო ლილ ქალ თან 
საშ ვე ლად მი ირ ბი ნეს. სიკ ვდილ თან მებ რძოლს, წარ ბი არ შეხ რია. არც შვე ლა უთ
ხო ვია. სვა ნი ქა ლის მტკი ცე ხა სი ა თი სი ცოც ხლის ბო ლო წუ თებ შიც გა მო ავ ლი ნა 
და შვი ლის მე გობ რებს ჩას ჩურ ჩუ ლა „კა ბა გა მის წო რეთ!“

დე დის უკა ნას კნე ლი, ერ თი შე ხედ ვით მარ ტი ვი, მაგ რამ მრავ ლის მთქმე ლი  
სიტ ყვე ბი გია ონი ა ნის მეხ სი ე რე ბი დან არას დროს იშ ლე ბა. მას შემ დეგ ამ პრინ
ცი პით და ამ დე ვი ზით ცხოვ რობს – ყვე ლა ნა ბი ჯი ისე უნ და გა დად გას, ღირ სე ბა 
არ უნ და შე ე ლა ხოს! არ უნ და შერ ცხვეს! გია ონი ან მა იცის, თუ მი სი ოჯა ხის თვის 
საკ რა ლურ 2 ოქ ტომ ბერს გა მარ ჯვე ბას მო ი პო ვებს, მშობ ლი უ რი ლენ ტე ხის გან ვი
თა რე ბის თვი საც სწო რედ ამ პრინ ცი პით იბ რძო ლებს! 
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2012 წლის შემ დეგ უპ რე ცე დენ ტოდ, 
4,5ჯერ გა ი ზარ და ჯან დაც ვის და ფი ნან
სე ბა. 

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, ლენტეხისმუნიციპა
ლიტეტზე,გა მო ი ყო 7 335 619 მი ლი ო ნი 
ლა რი, და ფი ნან სდა 12 842 შემ თხვე ვა, 
მათ შო რის: გეგმური ამბულატორიუ
ლი (118 023,4 ლა რით 11 376 ბე ნე ფი ცი
ა რი), გადაუდებელიამბულატორიული
(603  913 ლა რით 7  025 შემ თხვე ვა), გა
დაუდებელისტაციონარული(4 389 726 
ლა რით 3  524 შემ თხვე ვა), გეგმურიქი
რურგიული(1 386 537 ლა რით 1 157 შემ
თხვე ვა), მშობიარობა და საკეისრო
კვეთა(271 850 ლა რით 463 შემ თხვე ვა) 
და ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თე
რაპია(259 659 ლა რით, და ფი ნან სდა 418 
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.

ქრონიკული დაავადების მქონე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკა
მენტებზე ხელმისაწვდომობის პროგ
რამა 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.), პროგ რა
მით, ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში,  
და ფი ნან სდა 881 ბე ნე ფი ცი ა რი (54 8859  
ლა რი). 2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 29,0 
მი ლი ო ნი ლა რი დან 100,7 მი ლი ონ ლა
რამ დე გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე
ტი დან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
დაფინანსება,მათ შო რის, უპ რე ცე დენ
ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციის
პროგრამის ბიუჯეტი (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. 
ლენტეხში იმუ ნი ზა ცი ით მიზ ნობ რი
ვი ჯგუ ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2020 
წელს 100 % იყო. ტუბერკულოზისეროვ
ნულიპროგრამითგან 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, ლენ
ტეხში, სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 
33მა (94  091 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბით –  472მა  პა ცი ენ ტმა 
(36 491 ლა რი) ისარ გებ ლა. დედათადა
ბავშვთაჯანმრთელობისსფეროშიხე
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 წლებ ში, მუ ნი

ცი პა ლი ტეტ ში ან ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი
სის მიმ ღე ბი იყო 713 ორ სუ ლი (38 242 
ლა რი), მე დი კა მენ ტე ბის – 165.

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. ლენტეხის
მუნიციპალიტეტიდან მკურნალობასა
და სადიაგნოსტიკო კვლევებში ჩარ
თულიიყო 357პირი,დაიხარჯა–80775
ლარი.

2012 წლის შემ დეგ, ლენ ტე ხის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სამედიცი
ნო მომსახურების დაფინანსება პრი
ორიტეტულ სფეროებში, მათ შო რის:  
ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის, დი ა ბე ტის 
მარ თვის,  დი ა ლი ზის და თირ კმლის 
ტრან სპლან ტა ცი ის, იშ ვი ა თი და ა ვა დე
ბე ბის მქო ნე და მუდ მივ ჩა ნაც ვლე ბით 
მკურ ნა ლო ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ პა
ცი ენ ტთა მკურ ნა ლო ბის, პირ ვე ლა დი 
და გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა
რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, რე ფე რა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის პროგ რა მე ბის და ფი
ნან სე ბა.  რეფერალურიმომსახურების
პროგრამის განვითარების შედეგად,
გა ი ზარ და სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბის, 
კა ტას ტრო ფე ბის, სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი
ე ბის, კონ ფლიქ ტურ რე გი ო ნებ ში და ზა
რა ლე ბულ მო ქა ლა ქე თა და სა ქარ თვე
ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან საზ ღვრუ ლი 
სხვა შემ თხვე ვე ბის დროს მო სახ ლე ო
ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი წო დე
ბა. ლენ ტეხ ში, 20132021 წლებ ში სულ 
128 შემ თხვე ვა 187 499 ლა რით და ფი
ნან სდა.     

2013 წლიდან ხორციელდება პირ
ველადი ჯანდაცვის განახლებული
ქსელის მოწყობა. 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 „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მარ თვა.  2014 წლის მა ი სი დან 30%ით 
გა ი ზარ და სოფლის ექიმებისა და ექ
თნებისხელფასი;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. ლენტეხის მუნიციპალიტეტს
32 სოფლისექიმიდაექთანიემსახუ
რება.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020 წლებში,ლენტეხის მუნი

ციპალიტეტში, განხორციელდა შემ
დეგი ინფრასტრუქტურული პროექტე
ბი: ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია 
სოფ ლებ ში: ხო ფუ რი (45  686 ლ), თე კა
ლი (24 118 ლ), ჩი ხა რე (22 079 ლ), ხე ლე
დი (27  901 ლ), რცხმე ლუ რი (39  568 ლ), 

ჟა ხუნ დე რი (31 550 ლ), ახა ლი ამბულა
ტორიების მშენებლობა სოფლებში:
ბა ბი ლი (75 000 ლ), ლას კა დუ რი (74 999 
ლ), გუ ლი დი (75 000 ლ), და ბა ლენ ტე ხი 
ახალ გაზ რდო ბის ქუ ჩა ზე (75 000 ლ).

2013 წელ თან შე და რე ბით 5ჯერ გა
იზარდა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
დან ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს
დაფინანსება.2020 წელს ჯან მრთე ლო
ბის დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ
რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 255,0 ათა სი ლა რი 
შე ად გი ნა, 2013 წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე
ნე ბე ლი კი 51,2 ათა სი ლა რი იყო.  

მუნიციპალიტეტის მიერ  ხორციე
ლდება ეპიდზედამხედველობის, იმუ
ნიზაციის, სანიტარულჰიგიენური და 
სხვა ღონისძიებები.

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 სა 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; 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ხელს შე უწ ყობს 
და ა ვა დე ბულ თა სა სი ცოც ხლო 
მნიშ ვნე ლო ბის მკურ ნა ლო ბის ჩა
ტა რე ბას; 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გა ნა ხორ ცი ე
ლებს მის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ
რე ბი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე
ლო ბა ზე მეთ ვალ ყუ რე ო ბას და 
ჯან მრთე ლო ბის რის კე ბი სა და სა
გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის ქმე დით მო
ნი ტო რინგს და მათ ზე რე ა გი რე ბას. 

 � 2021 წლი დან იგეგ მე ბა სა მე დი
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის პროგ რა მით 
ქი რურ გი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა სა რე ი ტინ გო ქუ ლის 
გა რე შე.

ჯანმრთელობისდაცვა
„ქართულიოცნებისთვის“უმთავრესიღირებულებაარისადამიანი,
ხოლოსაქმიანობისუმნიშვნელოვანესიპრინციპი–ადამიანზე,მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია-
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია-
ნობისპრინციპზედაფუძნებულიჯანმრთელობისდაცვისსისტემის
შენარჩუნებადაშემდგომიგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ-
ერთიუმთავრესიპრიორიტეტია.
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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 საპენსიოასა
კისპირთაპენსია100 ლა რი იყო, 2020 
წლის იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი –  220 
ლა რი,  70წლისდამეტიასაკისმოქა
ლაქეთაპენსია– 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 მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად 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). ლენტეხის მუნიციპალი
ტეტშისა ხელ მწი ფო პენ სი ის მიმ ღე ბია  
(01.04.2021 წ. მდგომ.)  1455 პი რი. 2012 
წლის შემ დეგ,  2,1ჯერ – 1  876  780დან 
3 963 801 ლა რამ დე გა ი ზარ და პენ სი ე ბის 
ანაზ ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 2013
2021 წლებ ში, ასა კით პენ სი ო ნერ თა სა
პენ სიო ანაზ ღა უ რე ბა ზე სულ 25 095 218 
ლა რი და ი ხარ ჯა. სახელმწიფოსწინაშე
განსაკუთრებულისამსახურისგავ ლის, 
აგ რეთ ვე ამ პირ თა მი ერ შე სა ბა მი
სი ასა კის მიღ წე ვის, შესაძლებლობის
შეზღუდვის და გარდაცვალების გა
მო გა სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბა. 
ლენტეხშისა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ის 
მიმ ღე ბი (01.04. 2021 წ. მდგომ.) 19 პი რია. 
2012 წლის შემ დეგ, კომ პენ სა ცი ებ ზე გა
წე უ ლი ხარ ჯი 3,2ჯერ – 29 537დან 95 779 
ლა რამ დე გა ი ზარ და, 20132021 წლებ
ში სულ სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ებ ზე  
675 195 ლა რი გა ი ცა.

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 
ქვე მოთ 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 სხვ. 
შემ წე ო ბე ბი. ლენტეხის მუნიციპალი
ტეტში 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 702 ოჯა ხია (01.04.2021 
წ. მდგომ.). 2012 წლის შემ დეგ, 1,4ჯერ 
– 1  047 ათა სი დან 1479 ათას ლა რამ
დე გა ი ზარ და სა არ სე ბო შემ წე ო ბებ ზე 
გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში სა
არ სე ბო შემ წე ო ბა ზე სულ და ი ხარ ჯა 
12 145 ათა სი ლა რი, მათ შო რის პენ სი
ონ რებ ზე – 4 599 ათა სი ლა რი, შშმ პი
რებ ზე – 1 697 ათა სი ლა რი, ბავ შვებ ზე 
– 3 171 ათა სი ლა რი. შშმპირები,მარჩე
ნალდაკარგულებიდასხვასოციალურ
კატეგორიებს მიკუთვნებულ პირთა
წრე ყო ველ თვი უ რად უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით – ლენტეხ
ში,სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით სარ გებ ლობს 
421 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი (01.04.2021 წ. 
მდგომ.), 2012 წლის შემ დეგ, გა წე უ ლი 
ხარ ჯი 4,2ჯერ – 164 566დან 773 002 ლა

რამ დე გა ი ზარ და. 20132021  წლებ ში, 
სულ და ი ხარ ჯა 5 383 971 ლა რი.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში 83
დევნილია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ, 47 472 ლა რი დან 47 925 
ლა რამ დე გა ი ზარ და შემ წე ო ბებ ზე გა
წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში, სულ 
და ი ხარ ჯა  446 561 ლა რი. დევნილებზე
ზრუნ 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 
(07.2021 წ. მო ნაც.), 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, ლენ
ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, დაკ მა ყო
ფილ და 4 ოჯა ხი, მათ შო რის: პრო ექ
ტით „სოფ ლად სახ ლი“ სა ხელ მწი ფომ 
სახ ლი 2 ოჯახს შე უს ყი და; სა ხელ მწი
ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ფარ თი 
2 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. ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი 
საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ, სა
ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 1997  ეკომიგ
რანტიოჯახიდა 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. დემოგრაფი
ული მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის პროგრამით (მე სა მე და 
მომ დევ ნო ბავ შვი) ლენ ტეხ ში და ფი
ნან სე ბუ ლია 57 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 
წ. მდგომ.), 20162021 წლებ ში, სულ და
ი ხარ ჯა 625 300 ლა რი, მათ შო რის, 2020 
წელს – 103 000 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 ლენ ტე
ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე  გა მო ყო ფი ლია 
– 402 330 ლა რი.  სახელმწიფოდახმა
რებისმიღებისუფლება6თვისვადით
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 (1წევრიანი–70ლ;2წევრიანი
–90ლ;3დამეტიწევრი,თითოეულზე–
35ლ).პროგ რა მა ში, 2020 წელს, ლენ ტე
ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ჩარ თუ ლი იყო 
188 ოჯა ხი, 2021 წელს (ივ ნი სის მდგო მა
რე ო ბით) – 205. 

ყოველთვიური დახმარება (თვეში
100ლარი)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, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 2020 წელს 
ისარ გებ ლა 65მა პირ მა, 2021 წ. – 64მა 
(ივ ნი სის მო ნა ცე მე ბით). მკვეთრადგა
მოხატულიშშმპირებისადა18წლამ
დე 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), 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, პრო რა მა ში ჩა ერ
თო  2020 წ. – 101 პი რი, 2021 წ. – 97 (ივ ნი
სის მდგო მა რე ო ბით).

დაქირავებით დასაქმებულების
თვის, რომლებმაცდაკარგეს სამსახუ
რი ან იყვნენ უხელფასო შვებულება
ში, დაწესდა ფინანსური დახმარება
1200ლარიანი კომპენსაციის სახით
(6 თვე თვე ში – 200200 ლ).  ახა ლი კო
რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა
ლურეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
გა უ ა რე სე ბის გა მო, მო სახ ლე ო ბის სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიზ ნით, 2020 წ. 
კომ პენ სა ცია ჯამ ში მი ი ღო 162 271მა 
ერ თე ულ მა პირ მა (131 237 800 ლ), 2021 
წელს ჯამ ში გა ი ცა  141 909 200 ლა რის 
კომ პენ სა ცია.

„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
ცია მი ი ღო 248 867 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.

მუნიციპალიტეტის მიერ სოციალუ
რი დაცვის სფეროში ხორციელდება
მნიშვნელოვანიპროგრამები, მათ შო
რის: შშმ პირების ყოველთვიური დახ
მარება, სამედიცინო მომსახურების 
დაფინანსება, ერთჯერადი სოციალუ
რი დახმარება, ხანდაზმულთა ერთჯე
რადი დახმარება, ხანძრით დაზარა
ლებულთა დახმარება, უშემოსავლო 
ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, მრა
ვალშვილიანი ოჯახების დახმარება, 
დიალიზზე მყოფი პირების ყოველთვი
ური დახმარება  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 ფი ლი 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;

 � 20222024 წლებ ში, და მა ტე ბით  
ამოქ მედ დე ბა პროგ რა მე ბი, რომ
ლის ფარ გლებ ში გან ხორ ციელ
დე ბა  უსახ ლკა რო ოჯა ხე ბის თავ
შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა და 
ვე ტე რა ნის დღეს თან და კავ ში რე
ბით ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე
ვა – ვე ტე რა ნე ბი სათ ვის ღირ სე უ
ლი პა ტი ვის მი გე ბა.
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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
ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, 
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 სრულირეაბი
ლიტაცია, 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
42საჯაროსკოლის(მათშორის,19მცი
რეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლა)
სამშენებლოსამუშაოებიდამიმდინა
რეობს 4 ახალი საჯარო სკოლის მშე
ნებლობა, ამასთან, მიმდინარე წელს
იგეგმებადამატებით2ახალისკოლის
მშენებლობის დაწყება. დასრულებუ
ლია 83 სკოლის სრული რეაბილიტა
ცია, მათ შორის „ათასწლეულის გა
მოწვევის ფონდი – საქართველოსა“
და სსიპ – საგანმანათლებლო და სა
მეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვი
თარების 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 608სამედიცი
ნო კა ბი ნე ტი (სკო ლის ექი მი). სა ჯა რო 
სკო ლებ ში და საქ მე ბუ ლია 145 ფსიქო
ლოგი.

„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
სტუდენტთამხარდაჭერისმიზნით: 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
უფლებამოსილება და პრიორიტეტია.
ლენ ტეხ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 16 მუ ნი ცი
პა ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი, მათ გან 1 – და
ბა ლენ ტეხ ში, ხო ლო 15 – სოფ ლად.

2013 წლის შემდეგ საქართველოს
მასშტაბით საბავშვო ბაღები გახდა
უფასო. მნიშვნელოვნად გაიზარდა
ლენტეხში სკოლამდელი აღზრდისა
და განათლების დაწესებულებების
დაფინანსება.2020 წელს გა ნათ ლე ბის 
სფე როს ხარ ჯე ბი და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდა 632,4 ათა სი ლა რით 
გა ნი საზ ღვრა, მათ შო რის, 322,4 ათა სი, 
სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე
ბის მი მარ თუ ლე ბით, 2013 წელს კი შე
სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 108 ათა სი ლა
რი იყო.

20142021 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების
მშენებლობარეაბილიტაციის სხვა
დასხვაპროექტი.მათშორის:

2014 წელს ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში სა ბავ შვო ბა გაბა ღე ბის შე ნო
ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას 64 ათა სი ლა რი 
მოხ მარ და, სა ბავ შვო ბა გაბა ღე ბის ინ
ვენ ტა რით აღ ჭურ ვა ზე კი 100 ათა სი ლა
რი და ი ხარ ჯა.

2018წელსმუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ბავ
შვო ბა ღე ბის სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ
ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ას 120 ათა სი ლა რი 
მოხ მარ და – გან ხორ ცი ელ და სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია და ბა ლენ ტეხ
ში, სოფ ლებ ში: ხე ლე დი, ნა ცუ ლი, ჩი ხა
რე ში, ჟა ხუნ დე რი, სა სა ში, თე კა ლი.

2019 წელსდა ბა ლენ ტე ხის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში სა ბავ შვო ბა ღე ბის რე ა ბი
ლი ტა ცი ას 119 ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 
ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი აშენ და სო ფელ 
მე ლე ში, რა ზეც 300 ათა სი ლა რი და ი
ხარ ჯა.

2020წელსმუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ბავ
შვო ბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 12 პრო
ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და ლენ ტე ხის, სო ფელ მე ლეს, 
წა ნა შის, ხე ლე დის, რცხმე ლუ რის, ხო
ფუ რის, ყვედ რე შის, გვიმ ბრა ლას, თე კა
ლის, ჭველ ფის, სა სა შის, ჩი ხა რე შის, ჟა
ხუნ დე რის, ნა ცუ ლის, შკე დის სა ბავ შვო 
ბა გაბა ღებს. სა ბავ შვო ბა ღებ ში ძი რი
თა დად მო წეს რიგ და სვე ლი წერ ტი ლე
ბი და სამ ზა რე უ ლო ბლო კე ბი. სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან 159,7 ათა სი 
ლა რით და ფი ნან სდა.

შესრულებული სამუშაობის შედე
გად,2021წელს,საბავშვობაღებშიმუ
ნიციპალიტეტში მცხოვრები 145 აღ
საზრდელიდადის.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო ბა
ღებ ში კვებისთანხათი თო ე ულ აღ საზ
რდელ ზე 30 ლა რამ დე გა ი ზარ და. ამით 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და და 
სრულ ფა სო ვა ნი გახ და ბავშვების კვე
ბისრაციონი.

სასკოლო მზაობის პროგრამა მიმ
დი ნა რე ობს 1 სა ბავ შვო ბა ღის 1 ჯგუფ ში, 
მას ში ჩარ თუ ლია 15 აღ საზ რდე ლი. სკო
ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
და საქ მე ბუ ლია 25 აღ მზრდელპე და გო
გი და 19 აღ მზრდე ლი, აქე დან სას კო ლო 
მზა ო ბის პროგ რა მას ახორ ცი ე ლებს 2 
აღ მზრდელპე და გო გი. სა ბავ შვო ბა
ღებს 3 ექი მი და 1 ფსი ქო ლო გი ემ სა ხუ
რე ბა.

განათლება
განათლებისსისტემისგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ-ერ-
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.

დაბალენტეხისსაბავშვობაღი
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტების–გა-
ნათლებისადამეცნიერებისმიმართულებითგანხორციელდება:

 � სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბა დარ ჩე ბა უფა სო;

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ
ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა;

 � 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;

 � გაგ რძელ დე ბა სას კო ლო მზა ო ბის ჯგუ ფე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა და ყვე ლას თვის 
ხელ მი საწ ვდო მი სას კო ლო მზა ო ბის ეფექ ტი ა ნი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბა;

 � გაგრძელდებასაბავშვობაღებისმშენებლობარეაბილიტაცია,მათშორის:
და გეგ მი ლია სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე აბ ლი ტა ცი ის 10 პრო ექ ტი, 
ახა ლი ბა ღე ბი აშენ დე ბა სოფ ლებ ში: გვიმ ბრა ლი, ჭვე ლი ე რი, საყ და რი და წა
ნა ში; სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ დე ბა სო ფელ რცხმე ლუ რის, ხო ფუ რის, 
სა სა შის, ჯა ხუნ დე რი სა და ჩი ხა რე შის სა ბავ შვო ბა ღებს; და ბა ლენ ტე ხის სა
ბავ შვო ბაღ ში გან ხორ ცი ელ დე ბა ერ თი ფლი გე რის რე ა ბი ლი ტა ცია და ეზოს 
კე თილ მოწ ყო ბა; სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა აღ
საზ რდელ თა ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ რე ბა;

 � უწ ყვე ტად გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის და წე
სე ბუ ლე ბე ბის მო დერ ნი ზე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ბავ შვის თვის სკო ლა ში 
სა ჭი რო მრა ვალ მხრი ვი – აკა დე მი უ რი, ფუნ ქცი უ რი, ქცე ვი თი, ემო ცი უ რი და 
სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას. გან ხორ ცი ელ დე ბა ღო ნის ძი ე ბე ბი სპე
ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შვებ ზე მორ გე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ
რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 � მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა, 
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 ლენ ტეხ 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;

 � გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების მშენებლობარე
აბილიტაციისპროექტები,მათშორის:20212024 წლებ ში და გეგ მი ლია სა ჯა
რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 8 პრო ექ ტი, რა ზეც რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი დან, 1 მლნ 720 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა; გან ხორ ცი ელ დე ბა სოფ. 
რცხმე ლუ რის, ჩო ლუ რის (თე კა ლის), ფა ნა გის, სა სა შის, ჟა ხუნ დე რის, ხო ფუ რის 
სა ჯა რო სკო ლე ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია, სო ფელ ჩი ხა რე ში სა და და ბა ლენ
ტე ხის №1 სა ჯა რო სკო ლებ ში კი – ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია; 

 � ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სკოლების სახელმწიფო პროგრამით,
გან ხორ ცი ელ დე ბა სო ფელ ჩი ხა რე შის სა ჯა რო სკო ლის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა
ცია – 108 ათა სი ლა რი; სო ფელ სა სა შის სა ჯა რო სკო ლის საკ ლა სო ოთა ხებ ში 
ია ტა კე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას (5 ოთა ხი) კი 30 ათა სი ლა რი მოხ მარ დე ბა;

 � 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 ხელმისაწვდომობა,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 ხარისხისუზრუნველყოფისმიზ 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 დაფინანსება,შე მუ შავ დე ბა 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დაფინანსებისახალიმოდელი, 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 ხარისხის 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 სტრატეგიულიგეგმა, 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.

ზოგადიგანათლება
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ფუნ

ქციონირებს 11 საჯარო სკოლა, სა დაც 
497 მოს წავ ლე და 177 მას წავ ლე ბე ლია 
(მათ გან 2 – სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლე ბე ლი). 
მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის მი ერ, 
2020 წლის მა ი სის მდგო მა რე ო ბით, იდენ
ტი ფი ცი რე ბუ ლია ერ თი სსსმ მოს წავ ლე. 
ექი მის კა ბი ნე ტი ფუნ ქცი ო ნი რებს მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის 3 სა ჯა რო სკო ლა ში.

სკო ლებს არ ჰყავთ მან და ტუ რე ბი. 
სკო ლებ ში უსაფ რთხო სა გან მა ნათ ლებ
ლო გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, 
2019 წლი დან სსიპ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბის მან და ტუ რის სამ სა ხუ
რი, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც
ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის 
მი ნის ტრის 2018 წლის 31 დე კემ ბრის 
ბრძა ნე ბა №65/ნის მი ხედ ვით ახორ
ცი ე ლებს სკო ლის დი რექ ტო რე ბის მი
ერ გან საზ ღვრუ ლი უსაფ რთხო ე ბა ზე პა
სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის გა დამ ზა დე ბას. 

20132021 წლებში, ზოგადი განათ
ლებისსფეროშისაქართველოსგანათ
ლებისადამეცნიერებისსამინისტროს
პრიორიტეტული მიმართულებების
შესაბამისად, ლენტეხის მუნიციპა
ლიტეტში, განხორციელდა სხვადას
ხვა მიზნობრივი, საგანმანათლებლო
და ტრენინგპროგრამა, მათ შორის:
პროგ რა მით „დავისვენოთ და ვისწავ
ლოთ ერთად“, სა ზაფ ხუ ლო სკო ლებ ში, 
2013– 2019 წლებ ში, ლენ ტე ხის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი დან 63 მოს წავ ლე იყო ჩარ
თუ ლი. მათ შო რის, 20172019 წლებ ში 
– 51. 20172018 წლებ ში, სასწავლო აქ
ტივობების ხელშეწყობის პროგ რა მით, 
სა ჯა რო სკო ლებ ში 5 სას კო ლო პრო ექ
ტი/არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის წრე 
და ფი ნან სდა, ფი ნან სუ რად ხე ლი 10 
სას კო ლო აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცე ლე ბას 
შე ეწ ყო. საგანმანათლებლო დაწესე
ბულებების ინფორმაციულსაკომუნი
კაციოტექნოლოგიებითუზრუნველყო
ფის პროგრამით, 2018 წელს, სსო ფელ 
ხე ლე დის სა ჯა რო სკო ლას – 12, 2019 
წელს კი, სო ფელ  ხო ფუ რის  სა ჯა რო 
სკო ლას 3 კომ პი უ ტე რი გა და ე ცა. ზო გა
დი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის პროგ
რა მით, 20132019 წლებ ში, ეროვნულ
სასწავლო ოლიმპიადებში, ჯამ ში, 837 
მოს წავ ლე მო ნა წი ლე ობ და. 20182019 
წლებ ში, რადიოტექნოლოგიითა და
გაუმჯობესებული კავშირის სიჩქარით
სა ჯა რო სკო ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
24 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 20132019 
წლებ ში, ლენ ტე ხის სა ჯა რო სკო ლე ბის 
შესაბამისი მატერიალურტექნიკური
ბაზით, სას კო ლო ავე ჯით, სპორ ტუ ლი 
ინ ვენ ტა რი თა და სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე
ლო ლა ბო რა ტო რი ე ბით აღ ჭურ ვის 21 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 2020 წელს,
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერ
გვისინსტრუმენტები(„ახალისკოლის“
მოდელი), მოს წავ ლის წინ სვლი სა და 
გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი შე ფა სე
ბის სის ტე მა, სას წავ ლო პრო ცეს ში ტექ
ნო ლო გი ე ბის ინ ტეგ რი რე ბის სის ტე მა 
და ი ნერ გა 1 სკო ლა ში. 2021წელს„ახა ლი 
სკო ლის“ მო დელ ში, და მა ტე ბით 3 სკო
ლა ჩა ერ თო. მოსწავლეთატრანსპორ
ტით უზრუნველყოფის პროგ რა მაში, 11 
სა ჯა რო სკო ლის (43 მი მარ თუ ლე ბა) 253 
მოს წავ ლეა ჩარ თუ ლი. 20172020 წლებ
ში, ლენ ტე ხის სა ჯა რო სკო ლებს, ჯამ
ში, 365 სასკოლო ჟურნალი და 15 398 
სახელმძღვანელო უსას ყიდ ლოდ გა
და ე ცათ. პროგ რა მით „ჩემი პირველი
კომპიუტერი“ სა ჯა რო სკო ლე ბის პირ
ველ კლა სე ლებს სა ჩუქ რად 282 კომ პი უ
ტე რი გა და ე ცათ, 52 – კლა სის დამ რი გებ
ლებს, 25 – წარ ჩი ნე ბულ მოს წავ ლე ებს.
20132019 წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა ჯა რო სკო ლებ ში, ჯამ ში, 18 ოქროსდა
ვერცხლის მედალოსანი გა მოვ ლინ
და. 2020 წელს სკო ლებ ში პროფესიული
უნარებისკურსებისდანერგვისმიზნით
1 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. მასწავლე
ბელთა პროფესიული განვითარების
მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბით 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 ნინგმო დუ ლე ბი. 

სკოლების ინფრასტრუქტურის გან
ვითარების პროგრამით, 20132021 
წლებ ში, ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
სა ჯა რო სკო ლე ბის ნა წი ლობ რი ვი რე
ა ბი ლი ტა ცი ის 15 პრო ექ ტი გან ხორ ცი
ელ და. ადაპ ტი რე ბუ ლია 6 სა ჯა რო სკო
ლა; ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მით 
აღ ჭურ ვი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 1 სა
ჯა რო სკო ლა. ოპე რი რე ბი სა და მოვ ლა
პატ რო ნო ბის პროგ რა მა ში მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის 1 – სო ფელ ხე ლე დის სა ჯა რო 
სკო ლაა ჩარ თუ ლი. 

2013წელსნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი
ტა ცია ჩა უ ტარ და 3 სა ჯა რო სკო ლას (ჩო
ლუ რის, სა სა ში სა და ხე ლე დის სა ჯა რო 
სკო ლებს), რა ზეც სულ 103,2 ათა სი ლა
რი და ი ხარ ჯა. 2014წელსმო ეწ ყო და ბა 
ლენ ტე ხის №1 სა ჯა რო სკო ლის სა მე
დი ცი ნო ოთა ხი, და ხარ ჯუ ლია 62 ათა
სი ლა რი. 2015 წელს გან ხორ ცი ელ და 
ლენ ტე ხის №1 სა ჯა რო სკო ლის ნა წი
ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია და მო ეწ ყო 
ჩი ხა რე შის სა ჯა რო სკო ლის სა მე დი ცი
ნო ოთა ხი, რაც სულ 69,7 ათა სი ლა რით 
და ფი ნან სდა. 2016წელსგან ხორ ცი ელ
და ლენ ტე ხის სა გან მა ნათ ლებ ლო რე
სურსცენ ტრი სა და ჩი ხა რე შის სა ჯა რო 
სკო ლის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია, 
რა ზეც სულ 25,4 ათა სი ლა რი და ი ხარ
ჯა. 2017 წელს: სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და სო ფელ ხე ლე დის სა ჯა რო 
სკო ლას (MCCათას წლე უ ლის გა მოწ ვე
ვის კორ პო რა ცი ის და ფი ნან სე ბა – 93 
ათა სი ლა რი). გან ხორ ცი ელ და და ბა 
ლენ ტე ხის სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ
სცენ ტრის პრო ექ ტი რე ბა/ნა წი ლობ
რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია (2,5 ათა სი ლა რი). 
2018წელსდა ფი ნან სდა: სო ფელ ხე ლე
დის სა ჯა რო ბი ო ლო გი უ რი გამ წმენ დი 
სა შუ ა ლე ბე ბის მომ სა ხუ რე ბა (1,8 ათა
სი ლა რი); 2019 წელს გან ხორ ცი ელ
და ლენ ტე ხის №1, სო ფელ თე კა ლის, 
რცხმე ლუ რის, ჟა ხუნ დე რის, ფა ნა გის, 
მე ლე სა და ჩი ხა რე შის სა ჯა რო სკო
ლე ბის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია, 
რა საც, სა ერ თო ჯამ ში, 292,1 ათა სი ლა
რი მოხ მარ და. დაფინანსდა: სო ფელ 
ხე ლე დის სა ჯა რო სკო ლის გათ ბო ბი
ს მოწყობილობისა და გე ნე რა ტო რის 
ძრა ვე ბის შე ძე ნა (1,1 ათა სი ლა რი).

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
სკოლების სახელმწიფო პროგრამით,
2019წელს–სა ჯა რო სკო ლე ბის 9 ინ ფრას
ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი 291,4 ათა სი ლა
რით და ფი ნან სდა. სვე ლი წერ ტი ლე ბი, 
პან დუ სე ბი და კარფან ჯრე ბი მო წეს რიგ
და ლენ ტე ხის №1, სა სა შის, ჟა ხუნ დე რის, 
მე ლეს, თე კა ლის, ფა ნა გის, ჩი ხა რე შის, 
რცხმე ლუ რის სა ჯა რო სკო ლებ ში. 2020
წელს–სა ჯა რო სკო ლებ ში სა კა ნა ლი ზა
ციო სის ტე მე ბის მოწ ყო ბის 4 პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და, რა ზეც, სა ერ თო ჯამ ში, 
44,1 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. სა კა ნა ლი ზა
ციო სის ტე მე ბი მო ეწ ყო სოფ ლე ბის – ჩი
ხა რე შის, ჟა ხუნ დე რის, რცხმე ლუ რი სა და 
ხე ლე დის სა ჯა რო სკო ლებ ში. 

უმაღლესიგანათლება
უმაღლესი განათლების მიღების

ხელშეწყობის მიზნით, სა ქარ თვე ლოს 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი
ნის ტროს სოციალურიპროგრამისფარ
გლებში, 20132016 წლებ ში, ლენ ტე ხის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან და ფი ნან სე ბა მო ი
პო ვა 40მა სტუ დენ ტებ მა, რომ ლე ბიც ბო
ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში სწავ ლობ
დნენ და სრუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი მი ი ღეს 
მა ღალ მთი ან და ეკო ლო გი უ რი მიგ რა ცი
ის რე გი ო ნებ ში არ სე ბულ ზო გად სა გან
მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში. 2017
2018 ს/წელს და ფი ნან სდა 10 სტუ დენ ტი. 
2018 წლი დან სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში, დაფინანსებამოიცავსრა
ჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რე
გიონის (ამბროლაურის, ლენტეხის,
ონისადაცაგერისმუნიციპალიტეტები)
მა ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე სოფ ლის 
სკო ლების კურ სდამ თავ რე ბულ თა და
ფი ნან სე ბას. 20182019 სას წავ ლო წელს, 
რა ჭალეჩ ხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის 
რე გი ო ნი დან და ფი ნან სდა 15 სტუ დენ ტი, 
20192020 სას წავ ლო წელს – 15 სტუ დენ ტი. 
20202021 სას წავ ლო წელს – 15 სტუ დენ ტი.
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კულტურა
მუნიციპალიტეტშიფუნქციონირებს

მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებუ
ლი შემდეგი დაწესებულებები:ლა დო 
მუ სე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის ლენ ტე ხის 
მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მი; ლენ ტე
ხის მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კა, სა რა ი ო ნო 
სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე კა, 15 სა სოფ ლო 
ბიბ ლი ო თე კა (მე ბე ცის, მე ლეს, შკე დის, 
ჩი ხა რე შის, ჟა ხუნ დე რის, სა სა შის, საყ
და რის, თე კა ლის, ლე სე მის, ხე ლე დის, 
გუ ლი დის, ნა ნა რის, ყვედ რე შის, ხო
ფუ რის, რცხმე ლუ რის), ა(ა)იპ ლენ ტე
ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კულ ტუ რის და
წე სე ბუ ლე ბა თა გა ერ თი ა ნე ბა: ა(ა)იპ ჯ. 
მეშ ვე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის კულ ტუ რის 
ცენ ტრი; სამ ხატ ვრო სკო ლა, მუ სი კა ლუ
რი სკო ლა „იავ ნა ნა“, ხე ლე დი სა და ნა
ნა რის კულ ტუ რის სახ ლე ბი, ჩო ლუ რის 
ფოლ კლო რის სახ ლი, მ/ა სახ ლი ,,ძი
ე ბა+” მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი
რებს ან სამ ბლე ბი „ლი ლე“, „მი ჟე ნა რი“, 
„ლაშ ხე თი“ და „ლა მა რია“.

2013 წელ თან შე და რე ბით, მნიშ
ვნელოვნად გაიზარდა კულტურის
სფეროს დაფინანსება. 2020 წელს 
კულ ტუ რის სფე როს ხარ ჯე ბი და არა
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა 545,4 ათა
სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 წელს კი 
შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 376,8 ათა სი 
ლა რი იყო.

20142021 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდასაზოგადოებისჩართულობა
კულტურულცხოვრებაში.მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ყო ველ წლი უ რად ტარ დე ბო და 
სა ხალ ხო დღე სას წა უ ლე ბი „ლენ ტე ხო
ბა“ და „სკალ დო ბა“, ტრა დი ცი ად იქ ცა 
ახალ გაზ რდუ ლი ფეს ტი ვა ლი ,,სვან ფეს
ტი“, იმარ თე ბო და კონ ცერ ტე ბი, ლი ტე
რა ტუ რუ ლი და თე მა ტუ რი სა ღა მო ე ბი, 
ეწ ყო ბო და გა მო ფე ნე ბი და ღირ სშე
სა ნიშ ნა ვი დღე ე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი 

ღო ნის ძი ე ბე ბი. გა ი ზარ და ბიბ ლი ო თე
კე ბით მო სარ გებ ლე თა და მუ ზე უ მის 
დამ თვა ლი ე რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა.

2019 წელს, სამინისტროს ხელშეწ
ყობით, მაღალმთიანი რეგიონების
თვის კულტურული ცხოვრების ხელ
მისაწვდომობის მიზნით, ლენ ტე ხის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტარ და კა მე რუ ლი 
მუ სი კის კონ ცერ ტე ბი სა ხელ წი ფო კა
მე რუ ლი ორ კეს ტრის მო ნა წი ლე ო ბით.

2015წელსჩა ტარ და ლენ ტე ხის მუ ზე
უ მი სა და სო ფელ გუ ლი დის ეკ ლე სი ის 
გა ნა თე ბის სა მუ შა ო ე ბი (3 ათა სი ლა რი).

20162017 წლებში, და ბა ლენ ტეხ ში, 
ახალ გაზ რდუ ლი ცენ ტრის მშე ნებ ლო
ბა ზე 324,6 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. სა
მუ შა ო ე ბი რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
ფონ დი დან და ფი ნან სდა.

20172018 წლებში, და ბა ლენ ტეხ ში, 
ლ. მუ სე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის მხა რეთ
მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის რე კონ სტრუქ
ციარე ა ბი ლი ტა ცი ას (სა ცა ვე ბი, ვიტ რი
ნე ბი, ჯარ გვა ლის კე თილ მოწ ყო ბა) 97,5 
ათა სი ლა რი მოხ მარ და. იმა ვე წელს, 
ახალ გაზ რდუ ლი ცენ ტრის მშე ნებ ლო
ბის დას რუ ლე ბა ზე 51,4 ათა სი ლა რი და
ი ხარ ჯა. 

2017 წელს დაიწყო და ამჟამადაც
მიმდინარეობს ლენ ტე ხის მუ ზეუ მის 
რე ა ბი ლი ტა ცია. სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა
მუ შა ო ებს მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი აფი ნან სებს.

განხორციელდა კულტურული მემ
კვიდრეობისძეგლების:შტვი ლის კოშ
კის, მე ლეს, მუწ დი სა და გუ ლი დის ეკ
ლე სი ე ბის აღ დგე ნარე ა ბი ლი ტა ცია. 
დასრულდა და ბა ლენ ტეხ ში ამაღ ლე
ბის ეკ ლე სი ი სა და მასთან მი სას ვლე
ლი კი ბე ე ბის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცია.

მიზნობრივი პროგრამების ფარ
გლებშიკულტურისადაძეგლთადაც

ვის სამინისტრომ მუნიციპალიტეტში
შემდეგი პროექტები განახორციელა:
ა(ა)იპ ლ. მუ სე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის ლენ
ტე ხის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის 
სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია (15 ათა სი ლა რი, 2013); რე გი ო ნუ ლი 
ფეს ტი ვა ლი „არ ტრა“ (8,4 ათა სი ლა რი, 
2016). ასე ვე გან ხორ ცი ელ და:

20182019 წლები –ლენ ტე ხის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტი, სოფ. ბუ ლე ში, მუკ ბა ნი
ა ნე ბის კოშ კის რე ა ბი ლი ტა ცი ის I და II 
ეტა პი (103,4 ათა სი ლა რი).

2019 წელი – ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის სო ფელ მა მის მაც ხოვ რის 
სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი ის კედ ლის მხატ
ვრო ბის სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბის 
საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა
დე ბა; სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი (37 
ათა სი ლა რი).

2020წელი– სო ფე ლი შტვი ლში, მუკ
ბა ნი ა ნე ბის კო შკის რე ა ბი ლი ტა ცია 
(86,4 ათა სი ლა რი, მე3 ეტაპი).

სპორტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ფუნ

ქციონირებს მუნიციპალიტეტის მარ
თვაშიარსებული:ა(ა)იპ ლენ ტე ხის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის სას პორ ტო სკო ლე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბა (ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის კომ პლექ სუ რი სას პორ ტო სკო
ლა, ალ პი ნიზ მი სა და მეკ ლდე უ რო ბის 
სას პორ ტო სკო ლა, სა ფეხ ბურ თო სკო
ლა ,,ლენ ტე ხი“ და სას პორ ტო სკო ლა 
,,ლაშ ხე თი“) და ა(ა)იპ ლენ ტე ხის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ოლეგ ლი პარ ტე ლი ა ნის 
სა ხე ლო ბის ოლიმ პი უ რი მომ ზა დე ბის 
ცენ ტრი. 

2013 წელ თან შე და რე ბით, გაიზარ
დასპორტისსფეროსდაფინანსებადა 
2020 წელს სპორ ტის სფე როს ხარ ჯე ბი 
და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი ზრდა 217 
ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა.

მუნიციპალიტეტისპრიორიტეტული
სპორტისსახეობებია:ძი უ დო, ჭი და ო ბა 
სამ ბო, თა ვი სუ ფა ლი ჭი და ო ბა, ფეხ ბურ
თი, რაგ ბი, ალ პი ნიზ მი და მეკ ლდე უ რო
ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სპორ ტსმე ნე ბი 
სხვა დას ხვა ჩემ პი ო ნატ ში, ტურ ნირ სა 
და შე ჯიბ რში მო ნა წი ლე ობ დნენ და 
არა ერთ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ეს. 

აღსანიშნავია ლენტეხელ სპორ
ტსმენთა შედეგები: მეკლდეურებმა

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

სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო ნატ ზე მო ი პო ვეს 
მრა ვა ლი ჯილ დო, გუნ დუ რი პირ ვე ლი 
ად გი ლი და ჯო კია გუ გა ვას სა ხე ლო ბის 
თა სი ლენ ტეხ ში ჩა ტა რე ბულ სა ქარ
თვე ლოს ღია ჩემ პი ო ნატ ში; სა ქარ თვე
ლოს პირ ვე ლო ბა ზე სამბოშიპირ ვე ლი 
ად გი ლი მო ი პო ვა ლე ვან გუ გა ვამ; სა
ქარ თვე ლოს პირ ვე ლო ბა ზე ძიუდოში
მე ო რე ად გილ ზე გა ვიდ ნენ თორ ნი კე 
გვი ჭი ა ნი და ლე ვან გუ გა ვა; თურ ქეთ
ში, ქ. ან ტა ლი ა ში, ევ რო პის თა სის გა
თა მა შე ბა ში კა დეტ თა შო რის ძი უ დო ში 
პირ ველ ად გი ლი და ოქ როს მე და ლი 
მო ი პო ვა თორ ნი კე გვი ჭი ან მა, მე ო რე 
საპ რი ზო ად გი ლი და ვერ ცხლის მე და
ლი – ლე ვან გუ გა ვამ, ხო ლო გო გო ნა თა 
შო რის პირ ვე ლი ად გი ლი და მე და ლი – 
ეთო ლი პარ ტე ლი ან მა; სა ქარ თვე ლოს 
პირ ვე ლო ბა ზე ქართულჭიდაობაშიმე
სა მე საპ რი ზო ად გი ლი და ი კა ვა გი ორ გი 
ლი პარ ტე ლი ან მა; საფ რან გეთ ში, ქ. ტუ
ლუ ზა ში, სამ ბო ში ოქ როს მე და ლი მო ი
პო ვა და ევ რო პის ჩემ პი ო ნი გახ და ლე
ვან გუ გა ვა; ლენ ტე ხე ლი მორაგბეები
წარ მა ტე ბით ას პა რე ზობ დნენ ბავ შვთა 
სა რაგ ბო ფეს ტი ვა ლებ ზე. 

სამახალგაზრდასპორტსმენს,რომ
ლებმაც მოიპოვეს ოქროს მედლები
ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებ
ზე,გადაეცაფულადიჯილდო.

მასობრივიდამაღალიმიღწევების
მქონესპორტისსახეობებისგანვითა
რების მიზნით, სას პორ ტო სკო ლე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბა ში ჭი და ო ბი სა და ოლიმ
პი უ რი მომ ზა დე ბის ცენ ტრში, რაგ ბის 
სექ ცი ე ბის მთა ვარ მწვრთნე ლე ბად 
ქა ლაქ თბი ლი სი დან და ქა ლაქ ქუ თა ი
სი დან მი იწ ვი ეს მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი, 
პრო ფე სი ო ნა ლი მწვრთნე ლე ბი, რა მაც 
ხე ლი შე უწ ყო ამ სა ხე ო ბე ბის პო პუ ლა
რი ზა ცი ას, მა სობ რი ო ბის გაზ რდას. აღ
სა ნიშ ნა ვია, რომ, ბო ლო წლებ ში, მნიშ
ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და წარ მა ტე ბუ ლი 
შე დე გე ბის მქო ნე სპორ ტსმენ თა რიც
ხვი.

სას წავ ლოსაწ ვრთნე ლი შეკ რე ბე
ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, 
მოს წავ ლესპორ ტსმე ნე ბი სის ტე მა ტ უ
რად გა დი ოდ ნენ 10დღი ან საწ ვრთნელ 
შეკ რე ბებს ზაფ ხულ ში – შა ვი ზღვის პი
რე თის ქა ლა ქებ ში, ხო ლო ზამ თარ ში, 
წი ნა სა შე ჯიბ რო შეკ რე ბებ ზე მი დი ოდ
ნენ ქ. თბი ლის ში. მო ნა წი ლე ო ბა მი ი
ღეს მრა ვალ რიც ხო ვან გას ვლით ღო
ნის ძი ე ბა ში.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა
ში სპორ ტის პრი ო რი ტე ტულ სა ხე ო ბა
თა პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, შე იქ მნა 
სპორ ტის სამ სა ხუ რის, ა(ა)იპები სა და 
სპორ ტუ ლი კლუ ბე ბის ვებგვერ დე ბი 
სო ცი ა ლურ ქსელ ში, რო მელ თა მეშ ვე ო
ბი თაც დაინტერესებული მოსახლეობა 
სპორტის სიახლეებს ოპერატიულად 
გაეცნობა.

20142021 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტისსპორტულიობიექ
ტების მშენებლობარეაბილიტაციის
პროექტები.მათშორის:

20142016 წლებში – ლენ ტე ხის 
სპორ ტუ ლი კომ პლექ სის ცენ ტრა ლუ რი 
სტა დი ო ნის ტექ ნი კუ რი დო კუ მენ ტა
ცი ის მომ ზა დე ბა, სტა დი ონ ზე სარ ბე ნი 
ბი ლი კე ბის მოწ ყო ბა და შე ნო ბის რე ა
ბი ლი ტა ცია (149,9 ათა სი ლა რი); მი ნის
ტა დი ო ნე ბის მოწ ყო ბის საპ რო ექ ტო 
დო კუ მენ ტა ცი ის და სა ექ სპერ ტო მომ
სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვა (5,2 ათა სი ლა რი); 
ჭვე ლი ერ ში, ხო ფუ რა სა და ცხმე ლუ
რა ში მი ნის ტა დი ო ნე ბის მოწ ყო ბა (79,4 
ათა სი ლა რი); და ბა ლენ ტეხ ში ო. ლი
პარ ტე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის სტა დი ონ
ზე გრუნ ტის შე ტა ნა (1,9 ათა სი ლა რი); 
ჩი ხა რეშ ში, წა ნა ში და და ბა ლენ ტეხ ში 
(ჭავ ჭა ვა ძის ქუ ჩა) მი ნის ტა დი ო ნე ბის 
მოწ ყო ბა (და ფი ნან სდა რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან) 
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2015 წელს, სო ფელ ხო ფურ სა და 
რცხმე ლურ ში, მო ეწ ყო მი ნის ტა დი ო ნე
ბი (76,6 ათა სი ლა რი – რე გი ო ნუ ლი გან
ვი თა რე ბის ფონ დი).

2016წელსმი ნის ტა დი ო ნე ბი მო ეწ ყო 
და ბა ლენ ტეხ ში (ჭავ ჭა ვა ძის ქუ ჩა ზე) და 
სოფ ლებ ში: ჩი ხა რე ში და ცა ნა, რა ზეც 
144,8 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა (რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი).

2017წელსმი ნის ტა დი ო ნე ბი მო ეწ ყო 
სოფ ლებ ში: გუ ლი და, ყა რი ში, ბა ბი ლი, 
ლას კა დუ რა, მე ლუ რა, საყ და რი, ფა ნა გა, 
ხე ლე დი, ლე სე მა, ხო ფუ რი, ყვედ რე ში, 
რცხმე ლუ რი, გვიმ ბრა ლა, ლა მა ნა შუ რი, 
ლე კო სან დი, ჟა ხუნ დე რი, მე ლე, შკე დი, 
რა ზეც, სა ერ თო ჯამ ში, რე გი ო ნუ ლი გან
ვი თა რე ბის ფონ დი დან 371,2 ათა სი ლა
რი და ი ხარ ჯა.

2018 წელს გან ხორ ცი ელ და მი ნის
ტა დი ო ნე ბის მშე ნებ ლო ბის II ფა ზა 
სოფ ლებ ში: ლე სე მა, მე ლუ რა, ყა რი ში, 
საყ და რი, ფა ნა გა, შკე დი, რა საც რე გი
ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან 120 
ათა სი ლა რი მოხ მარ და.

2019წელსმი ნის ტა დი ო ნე ბი მო ეწ ყო 
სო ფელ სა სა ში, ლე კო სან დში, გუ ლი და
სა და ბა ბილ ში, რა ზეც, ჯა მუ რად რე გი
ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან 240,8 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

2020წელსმი ნის ტა დი ო ნე ბი მო ეწ ყო 
სო ფელ ლემ ზა გორ ში, ლუ ჯი ში, ჭველ
ფში, ნა ნარ ში, გვიმ ბრა ლა ში, მა ზაშ ში, 
ჭვე ლი ერ ში, მე ბეც ში, ნა ცულ ში, რაც 
რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დმა, 
ჯამ ში, 400,2 ათა სი ლა რით და ა ფი ნან სა.

20132021 წლებში, სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინის
ტროსთანშეთანხმებით,მუნიციპალი
ტეტშისხვადასხვასპორტულიღონის
ძიებაჩატარდა.მათშორის:

20132016 წლებში, სპორტულმა ფე
დერაციებმა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 4 ში
და ჩემ პი ო ნა ტი (და ი ხარ ჯა 14,8 ათა სი 
ლა რი) და 5 სას წავ ლო საწ ვრთნე ლი 
შეკ რე ბა (და ი ხარ ჯა 13,1 ათა სი ლა რი) 
ჩა ა ტა რეს და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის 
სხვა დას ხვა მცი რე ფა სი ა ნი ინ ვენ ტა რი 
შე ი ძი ნეს (და ი ხარ ჯა 12,3 ათა სი ლა რი). 
სა მი ნის ტრომ 2 ქუ ჩის სა ვარ ჯი შო მოწ
ყო ბი ლო ბის მშე ნებ ლო ბაც და ა ფი ნან
სა (და ი ხარ ჯა 27,4 ათა სი ლა რი).

სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდულ საქ მე
თა სა მი ნის ტროს ჩარ თუ ლო ბით, 2018
2020 წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა
ტარ და ევ რო პის სპორ ტის კვი რე უ ლი; 
აღი ნიშ ნა სა ერ თა შო რი სო დღე – სპორ
ტი მშვი დო ბის და გან ვი თა რე ბი სათ
ვის”.

სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის საქ
მე თა სა მი ნის ტროს „მაღალმთიან
დასახლებებში სპორტის სფეროში
დასაქმებული მწვრთნელების მხარ
დაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში,
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და საქ მე ბუ ლი 9
მწვრთნელიიღებსფულადდანამატს. 
ეს პროგ რა მა ხელს უწ ყობს ად გილ
ზე მწვრთნე ლე ბის 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.

2019 წელს ლენტეხის სპორტულ
ცენტრს გადაეცა 9 ათასილარის ღი
რებულებისსპორტულიინვენტარი.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალგაზედული მიმართულებებით

სამინისტრომმუნიციპალიტეტშიშემ
დეგიპროექტებიგანახორციელა:კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვი სა და 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა (ცა გე რი
ლენ ტე ხიამ ბრო ლა უ რი, 30 მო ნა წი ლე); 
ტურ ნი რი ქარ თულ ჭი და ო ბა ში; ,,რე გი
ონ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდე ბის გან
ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის პროგ რა მის“ 
ფარ გლებ ში ლაშ ქრო ბე ბის მოწ ყო ბა 
რე გი ო ნის მას შტა ბით (33 ახალ გაზ რდა 
თი თო ე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან); 
„მო ხა ლი სე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ
რა მა“ (რე გი ო ნის მას შტა ბით 22 მო ნა
წი ლე თი თე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან); 

,,სა ქარ თვე ლოს თა სი ლაშ ქრო ბა ში“ 
(მო ნა წი ლე ობ დნენ 18დან 29 წლამ დე 
ასა კის ახალ გაზ რდე ბი სა ქარ თვე ლოს 
ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან); მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში ახალ გაზ რდო ბა ზე პა სუ
ხის მგე ბელ პირ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა
მაღ ლე ბე ლი ტრე ნინ გე ბი.

სსიპ „ბავშვთადა ახალგაზრდობის
განვითარების ცენტრის მხარდაჭე
რით,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 ლენ ტე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
შემ დე გი პრო ექ ტე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლეს: 
„ლენ ტე ხის ხე ი ვა ნი“, „გა იხ სე ნე ძვე ლი 
ხე ლო ბა“, „სვან ფეს ტი“, „გა ა ცოც ხლე 
წარ სუ ლი და შექ მე ნი მო მა ვა ლი“, „ტრა
დი ცია და ტუ რიზ მი – ქვე მო სვა ნე თის 
ახა ლი სი ცოც ხლე“, „სვა ნუ რი ტრა დი
ცი უ ლი რეწ ვი სა და სუ ვე ნი რე ბის სო
ცი ა ლუ რი სა წარ მო“, სულ ღი რე ბუ ლე ბა 
– 89,0 ათა სი ლა რი. პრო ექ ტე ბი მიზ ნად 
ისა ხავ და: ლენ ტეხ ში ხე ივ ნის გა შე ნე
ბას 2800 მეტ რზე, გა რე მოს დაც ვი თი 
სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბას, ახალ გაზ
რდე ბის თვის არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ნიმუშების 
დამ ზა დე ბის სწავ ლე ბას, კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვი სა და კულ ტუ
რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის პრო
ცეს ში ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ხელ შეწ ყო ბას, სვა ნე თის, რო გორც ტუ
რის ტუ ლი ზო ნის ცნო ბა დო ბის ამაღ
ლე ბას, სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს შექ მნას 
და ტრა დი ცი უ ლი სვა ნუ რი რეწ ვის გან
ვი თა რე ბას.

მომდევნო ოთხი წლის განმავლო
ბაში კულტურის, სპორტისადა ახალ
გაზრდული მიმართულებებით ლენ
ტეხის მუნიციპალიტეტში შემდეგი
ღონისძიებებიგატარდება:

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა კულ ტუ
რის, სპორ ტი სა და ახალ გა ზე დული 
მიმართულებებით მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მარ თვა ში არ სე ბუ ლი ინ სტი
ტუ ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნი და შე დე გებ
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა;

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

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის ხელ მი საწ
ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბის თვის;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა სა ხე ლოვ ნე ბო გა
ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბას;

 � 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 ჯ. მეშ ვე ლი ა ნის სა ხე
ლო ბის კულ ტუ რის ცენ ტრის რე ა
ბი ლი ტა ცია;

 � და გეგ მი ლია და ბა ლენ ტე ხის მუ
ზე უმ ში მა ჩუ ბის რე ა ბი ლი ტა ცია, 
რა ზეც რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
ფონ დი დან 100 ათა სი ლა რი და ი
ხარ ჯე ბა;

 � 20222025 წლებ ში, და გეგ მი ლია მა
მის მაცხოვრის ეკ ლე სი ის რე ა ბი
ლი ტა ცია, რა ზეც 150 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯე ბა;

 � იგეგ მე ბა ჩუ კუ ლის ტაძ რის, ლე
უ შე რის და მე ბე ცის კოშ კე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია, სკალ დის ეკ ლე
სი ა ში და ცუ ლი ფრეს კე ბის შეს წავ
ლარეს ტავ რა ცია, რის შე დე გად 
გა დარ ჩე ბა ად რე უ ლი და შუა სა უ
კუ ნე ე ბის სვა ნუ რი არ ქი ტექ ტუ რუ
ლი ძეგ ლე ბი და სვა ნუ რი ხატ წე
რის უნი კა ლუ რი ნი მუ შე ბი;

 � იგეგ მე ბა ლა რა შის ცი ხის, აღ დგო
მის ეკ ლე სი ი სა და მა თი მიმ დე ბა
რე ტე რი ტო რი ე ბის აღ დგე ნი თი და 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი;

 � და ბა ლენ ტეხ ში გაგ რძელ დე ბა ლ. 
მუ სე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის მუ ზე უ მის 
სა რე კონ სტრუქ ციოსა რე ა ბი ლი
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი;

 � და გეგ მი ლია და ბა ლენ ტე ხის ბიბ
ლი ო თე კის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა
ცია, რა საც რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა
რე ბის ფონ დი დან 100 ათა სი ლა რი 
მოხ მარ დე ბა;

 � 20212023 წლებ ში სპორ ტუ ლი ინ
ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბარე
ა ბი ლი ტა ცი ა ზე 2 მლნ 850 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯე ბა. და გეგ მი ლია: 
სპორ ტუ ლი კომ პლექ სის სრუ ლი 
რე ა ბი ლი ტა ცია და ბა ლენ ტეხ ში 
(500 ათა სი ლა რი); ოლეგ ლი პარ
ტე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის სპორ ტკომ
პლექ სის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი
ტა ცია (200 ათა სი ლა რი); ახა ლი 
სა ცუ რაო აუ ზის მოწ ყო ბა ლენ ტეხ ში 
(2 მლნ ლა რი); სპორ ტსკო ლა „ლაშ
ხე თის“ რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ ჟა
ხუნ დერ ში (150 ათა სი ლა რი);

 � 20212022 წლებ ში ახა ლი მი ნის ტა
დი ო ნე ბის მოწ ყო ბაზე 520 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯე ბა. და გეგ მი ლია 
მი ნის ტა დი ო ნე ბის მოწ ყო ბა სოფ
ლებ ში: ნა ნა რი, გვიმ ბრა ლა, ლუ ჯი, 
ჭველ ფი და ლემ ზა გო რი (250 ათა
სი ლა რი); ნა ცუ ლი, მე ბე ცი, ლექ სუ
რა, ლა მა ნა შუ რი და ლე უ შე რი (250 
ათა სი ლა რი); კა ხუ რა, ფა ყი, ბა ვა
რი და მა ზა ში (20 ათა სი ლა რი);

 � და გეგ მი ლია მი ნი მო ედ ნე ბის რე
ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ თე კელ სა და 
ჭვე ლი ერ ში, რის თვი საც რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან 67,7 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა;

 � 20212022 წლებ ში გა რე სა ვარ ჯი შო 
მოწ ყო ბი ლო ბე ბის (ტრე ნა ჟო რე ბის) 
დად გმა ზე რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი დან 400 ათა სი ლა რი და
ი ხარ ჯე ბა. ტრე ნა ჟო რე ბის დად გმა 
და გეგ მი ლია: 2 ახა ლი კომ პლექ ტის 
მოწ ყო ბა და ბა ლენ ტეხ ში (50 ათა
სი ლა რი); ტრე ნა ჟო რე ბის 12 ახა ლი 
კომ პლექ ტის მოწ ყო ბა სოფ ლებ ში: 
რცხმე ლუ რი, ხო ფუ რი, ხე ლე დი, თე
კა ლი, ჟა ხუნ დე რი და ჩი ხა რე ში (150 
ათა სი ლა რი); მე ლე, სა სა ში, ფა ნა
გა, ბა ბი ლი, ყა რი ში, წა ნა ში, ნა ნა რი, 
ლას კა დუ რა (200 ათა სი ლა რი);

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტის მა სობ რი
ვი და მა ღა ლი მიღ წე ვე ბის მქო ნე 
სა ხე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბა;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მო სახ ლე ო ბა ში სპორ ტის პრი
ო რი ტე ტულ სა ხე ო ბა თა პო პუ ლა
რი ზა ცი ას;

 � ნი ჭი ე რი ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ
რდე ბის  სპორ ტუ ლი შე საძ ლებ ლო
ბე ბის გა მო სავ ლე ნად, გაგ რძელ დე
ბა წარ მა ტე ბუ ლი სპორ ტსმე ნე ბის 
ხელ შეწ ყო ბა და მათ თვის შე სა ბა
მი სი პი რო ბე ბის შექ მნა; 

 � 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.

ლენტეხი,სოფ.ნანარი
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



ჩემოძვირფასებო!
ჩემთვის პატივია, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატად წარმადგინა, რისთვისაც დიდ მადლო

ბას ვუხდი ჩემს პოლიტიკურ გუნდს.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი დღეს დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, რომლებთან გამკლავება ადგილობრივი ხელისუფლების ყოვე

ლდღიური ზრუნვის საგნად უნდა ვაქციოთ. იმავდროულად კი, უნდა გვახსოვდეს, რომ ძირეული საკითხების გადაწყვეტაში ცენტრალური 
ხელისუფლება დაგვეხმარება.

ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლების განმავლობაში, მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა, რაც ტურიზ
მისა და სხვა სფეროების განვითარების საწინდარია. იმავდროულად, მნიშვნელოვანია, აქტიურად მოვიზიდოთ ინვესტიციები ტურისტუ
ლი და სამეწარმეო საქმიანობის მიმართულებით; ვითანამშრომლოთ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, რათა წამოვი
წყოთ პროექტები განათლების, პროფესიული განვითარებისა თუ მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით. დიდი სურვილი მაქვს, 
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან აქტიური კომუნიკაციით, შევძლოთ და ადგილობრივი მოსახლეობა ლენტეხში დავაბრუნოთ. ამისთვის კი 
მოვაწყობთ როგორც სათანადო ინფრასტრუქტურას, ისე მაქსიმალურად დავეხმარებით ახალგაზრდებს, რათა საკუთარ კუთხეში სრულად 
რეალიზება შეძლონ! პირობას გაძლევთ, ჩვენს წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, ჩვენი ხალხისა და მუნიციპალიტეტის საკე
თილდღეოდ, მე და ჩემი გუნდი ძალისხმევას არ დავიშურებთ.

კიდევ ერთხელ, გიხდით მადლობას ნდობისთვის. მომავალ არჩევნებზე თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს, მჯერა, 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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