
Size, placement and color combinations

ძვირფასო მესტიელებო! 
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 მესტიის მერობის კანდიდატისა და მესტიის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული 
პროექტები, გაგრძელდეს მესტიის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მესტია 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
ლებისმიერმესტიისმუნიციპალიტეტ
შიგანხორციელებულიპროგრამებისა
და პროექტების მოცულობა. იზ რდე ბა 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვი თი ნა
წი ლი – 2013 წელს 6 მლნ იყო, 2021 წლის 
გეგ მის მი ხედ ვით 11,82 მლნ ლა რია, იზ
რდე ბა ზო გა დად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა კუ თა რი სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბიც 
– თუ 2013 წელს ად გი ლობ რივ მა ბი უ
ჯეტ მა სულ 8,2 მლნ ლა რი მი ი ღო, 2021 
წელს გეგ მის მი ხედ ვით, გა და სა ხა დებ
ში შე მო სავ ლე ბის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე
ნე ბე ლი 10,3 მლნ ლარს შე ად გენს.

სოფლისმეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარე

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

მესტიის მუნიციპალიტეტში, 2014
2021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრომ 
გა ნა ხორ ცი ე ლა გადამამუშავებელი
და შემნახველი საწარმოების თანა
დაფინანსების 1 პროექტი (ინ ვეს ტი
ცია 583  565 ლა რი, თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 
350 139 ლა რი). სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივებისხელშეწყობისპროგ
რა მით დღე ი სათ ვის მოქ მე დებს 22 
კო ო პე რა ტი ვი (304 მე პა იე, კა პი ტა ლი 
1  212  500 ლა რი). პროგ რა მით შეღავა
თიანი აგროკრედიტი, 20132021 წლებ
ში, ჯა მუ რად 700 048 ლა რის პრო ექ ტე ბი 
გან ხორ ცი ელ და (თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 
210 970 ლა რი), რი თაც 7მა უნი კა ლურ მა 
ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. 2020 წლი
დან მიმ დი ნა რე ობს 2 ახა ლი პროგ რა მა: 
აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგ
რამითდღემ დე 1 პრო ექ ტი გან ხორ ცი
ელ და (ინ ვეს ტი ცია 99 855 ლა რი), ხო ლო 
მერძევეობისდარგისმოდერნიზაციი
სადაბაზარზეწვდომისხელშეწყობის
პროგრამით9პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბას 
შე ეწ ყო ხე ლი (ჯა მუ რად 229 395 ლა რი, 
თა ნა და ფი ნან სე ბა 180 141 ლა რი). 2013 
წლი დან დღემ დე, ქვეყ ნის მას შტა ბით, 
სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით, უსას
ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
ვეტერინარულიღონისძიება: ვაქ ცი ნა
ცია, ცხო ველ თა და ა ვა დე ბებ ზე ლა ბო
რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე ვე ბი, ცხო ველ
თა იდენ ტი ფი კა ციარე გის ტრა ცია და 

სხვა, რაც გა ნა პი რო ბებს მეც ხო ვე ლე
ო ბის გან ვი თა რე ბა სა და სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდას. 

 � 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.

პროგ რა მით „აწარმოე საქართვე
ლოში“, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
და ფი ნან სდა 1 სა წარ მო (ინ ვეს ტი ცია 
ჯა მუ რად 295 371 ლა რი, და საქ მე ბუ ლია 
34 ადა მი ა ნი), პროგ რა მის სასტუმროს
კომპონენტში,ხე ლი შე ეწ ყო 14 სას ტუმ
როს მშე ნებ ლო ბას (ჯა მუ რად 17 907 000 
ლა რი, და საქ მე ბუ ლია 117 ადა მი ა ნი, მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს სას ტუმ როს 325 ახა ლი 
ნო მე რი შე ე მა ტა). მიკროდამცირემე
წარმეობისმხარდამჭერიპროგრამით,
„აწარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ მხარ და
ჭე რით, 2 767 558 ლა რის გრან ტი გა ი ცა. 
გან ხორ ცი ელ და 3 531 374 ლა რის ინ ვეს
ტი ცია. ჯა მუ რად და ფი ნან სდა 327 პრო
ექ ტი (არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე
ბის მიზ ნით – 176, ახა ლი „სტარ ტა პის“ 
მხარ და სა ჭე რად 151 პრო ექ ტი).

 � მომავალში გაგრძელდება და
გაფართოვდება მეწარმეობის
მხარდამჭერიპროექტებისთუსა
ხელმწიფოპროგრამებისგანხორ
ციელება;

 � 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.

20142021 წლებ ში, სამეგრელოზე
მოსვანეთისრეგიონში,აშენ და 9 ჰიდ
რო ე ლექ ტრო სად გუ რი (მაქ სა ნია ჰე სი, 
მეს ტი ა ჭა ლა 1 ჰე სი, მეს ტი ა ჭა ლა 2 ჰე
სი, იფა რი ჰე სი, ხელ რა ჰე სი, ლა ხა მი 1 
ჰე სი, ლა ხა მი 2 ჰე სი, კას ლე თი ჰე სი 2, 
ხელ რა ჰე სი), რო მელ თა ჯა მუ რი დად
გმუ ლი სიმ ძლავ რე 72 მგვტია, წლი უ რი 
გა მო მუ შა ვე ბა 296 მი ლი ო ნი კვტ/ სთ. 

მშენებლობალიცენზირების ეტაპ
ზეა6ჰიდროელექტროსადგური:

 � ხო ბი ჰე სი 2 – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
46,70 მგვტ, 63 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ნაკ რა ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ რე 
7,50 მგვტ, 9 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ნენ სკრა ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
280 მგვტ, 1 მლრდ აშშ დო ლა რი;

 � ჯა ღონნა მუ ში ჰე სი – დადგმ. სიმ
ძლავ რე 1,8 მგვტ, 2,4 მლნ აშშ დო
ლა რი; 

 � ნა ცე შა რი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ
რე 1,93 მგვტ, 2,6 მლნ აშშ დო ლა რი; 

 � დარ ჩი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
16,9 მგვტ, 19,8 მლნ აშშ დო ლა რი.

ტექნიკურ-ეკონომიკურიკვლე-
ვისეტაპზეაშემდეგიჰიდროე-
ლექტროსადგურები:

 � ვე დი ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ რე 24 
მგვტ, 19,1 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � წირ მინ დი ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ
რე 15,6 მგვტ, 13,4 მლნ აშშ დო ლა
რი;

 � ლაპ ლა ჭა ლა ჰე სი – დადგმ.სიმ
ძლავ რე 12 მგვტ, 11,9 მლნ აშშ დო
ლა რი;

 � ლუხ რა ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ რე 
3,5 მგვტ, 14 790 000 აშშ დო ლა რი; 

 � ხუ ბე რი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,8 მგვტ, 2,24 მლნ აშშ დო ლა რი; 

 � ჭა ნი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 0,5 
მგვტ, 0,696 მლნ აშშ დო ლა რი; 

 � დი ზი ჰე სი – დადგმ.სიმ ძლავ რე 210 
მგვტ, 388 მლნ აშშ დო ლა რი;

 � ხუ დო ნი ჰე სი – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
702 მგვტ, 776 მლნ აშშ დო ლა რი;

2019 წელს გან ხორ ცი ელ და მეს ტი ის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორი უშუ ქო სოფ
ლის – ხალ დე სა და ჰეშ კი ლის, ელექ
ტრო ე ნერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ
ნით ელექ ტრო გა დამ ცე მი ხა ზი სა და 
შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სამ შე
ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი. ჯამ ში 18 აბო ნენტს 
მი ე ცა ელექ ტრო ე ნერ გი ის ქსელ ში ჩარ
თვის სა შუ ა ლე ბა (500 ათა სი ლა რი).

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 განსავითარებლად, 2014 
წელს მეს ტი ა ში გან ხორ ცი ელ და ტუ
რის ტუ ლი რე სურ სე ბის სრუ ლი ინ ვენ ტა
რი ზა ცია. ჩა ტარ და 20მდე სხვა დას ხვა 
თე მა ტი კის ტრე ნინ გი გან თავ სე ბი სა და 
კვე ბის ობი ექ ტებ ში და საქ მე ბულ თათ
ვის, გი დე ბი სა და სამ თო გამ ყო ლე ბის 
გა დამ ზა დე ბის მიზ ნით. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში გან
ხორციელდა მნიშვნელოვანი ტურის
ტული პროექტები: მათ შო რის უმ ნიშ
ვნე ლო ვა ნე სია ზამ თრის კუ რორ ტი 
„თეთ ნულ დი“; ასე ვე ტუ რის ტუ ლი სა
ფეხ მავ ლო მარ შრუ ტის მეს ტიაეცე რი, 
მეს ტიაუშ გუ ლი სა და სხვა არე ა ლე ბის 
მარ კი რე ბა; ქვე და ზო ნა, ეცე რი ჭუ ბე
რის მო ნაკ ვე თის ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ
ტის კვლე ვა; მო ეწ ყო მრა ვა ლი სა ო ჯა

ეკონომიკა
მესტიის მუნიციპალიტეტი
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ხო სას ტუმ რო; მომ ზად და და გა მო ი ცა 
ბრო შუ რე ბი, რომ ლე ბიც ტუ რის ტებს 
და ეხ მა რე ბა გზამ კვლე ვად.

მეს ტი ა ში გან ხორ ცი ელ და ორ მხრი
ვი მა ნა თო ბე ლი კონ სტრუქ ცი ე ბის მონ
ტა ჟი, სა ინ ფორ მა ციო სა ო რი ენ ტა ციო 
ში ნა არ სის სა რეკ ლა მო კონ სტრუქ ცი
ა ზე გან თავ სე ბუ ლია რუ კა და ინ ფორ
მა ცია ახ ლომ დე ბა რე ტუ რის ტუ ლი ად
გი ლე ბის შე სა ხებ; ასე ვე და მონ ტაჟ და 
ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის მი მარ თუ ლე
ბის მა ნიშ ნებ ლე ბი. თეთ ნულ დზე მო ეწ
ყო სა სუ რა თე ჩარ ჩო. 

 ტურიზმის განვითარების ხელშე
საწყობად, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა 
და ინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის კონ სულ
ტა ცი ე ბის გა წე ვა შე სა ბა მი სი სა ხელ
მწი ფო პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში 
და ფი ნან სე ბის მო სა ზი დად. მეს ტი ის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი გეგ მე ბა და
მა ტე ბი თი ახა ლი მარ შრუ ტე ბი; ხე ლი 
შე ეწ ყო ბა სა ო ჯა ხო და ად გი ლობ რი ვი 
სას ტუმ რო ე ბის ქსე ლი სა და მო სა ხუ რე
ბის გან ვი თა რე ბას.

 � 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 ი სათ ვის 798 ათა სი ჰექ ტა რია. 2012
2020 წლებ ში, შე იქ მნა 26 ახა ლი და გა
ფარ თოვ და 3 და ცუ ლი ტე რი ტო რია.

20142021 წლებ ში, ხეტყის ორ გა
ნი ზე ბუ ლად დამ ზა დე ბის ფარ გლებ
ში, დამ ზად და 53 363,5 კუ ბუ რი მეტ რი 
ხეტყე. ეროვ ნუ ლი სატ ყეო სა ა გენ ტოს 
მი ერ სპე ცი ა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის 
ფარ გლებ ში და გეგ მი ლი და გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი ხეტყის დამ ზა დე ბის ღო
ნის ძი ე ბე ბი უზ რუნ ველ ყოფს ად გილ ზე 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას, ბა ზარ ზე 
ხეტყის ხელ მი საწ ვდო მო ბა სა და მცი
რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ხელ შეწ ყო
ბას.

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 ობიექტების ინსპექ
ტირება, მათ 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 ასე ვე 
გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღვე ვე ბის აღ მოფ
ხვრის მიზ ნით.

გარემოსეროვნულისააგენტომუდ
მი ვად, უწ ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს 
ჰიდ რო მე ტე ო რო ლო გი ურ დაკ ვირ ვე
ბებს, ამ ზა დებს და ავ რცე ლებს ამინ
დის პროგ ნო ზებ სა 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 ტის მი ერ ყო ველ წლი უ რად 
ხორ ცი ელ დე ბა სტი ქი უ რი გე ო ლო გი უ
რი პრო ცე სე ბის მო ნი ტო რინ გი, ფორ
სმა ჟო რულ სი ტუ ა ცი ა ში მდგო მა რე ო ბის 
ოპე რა ტი უ ლი შე ფა სე ბა და რე კო მენ
და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა 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

20222023წლებში,მესტიისმუნიცი
პალიტეტში, ინფრასტრუქტურისა და
საზოგადოებრივიმომსახურებისგაუმ
ჯობესებაგანვითარებაზე განსაკუთ
რებულიაქცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, მეს ტი ა ში ადგი
ლობრივიმნიშვნელობისგზებისრე 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, 24 მლნ ლა რამ დე და ი ხარ ჯა, 
აშენ და 24 და რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ
და 3 ხიდს. სტიქიითდა ზი ა ნე ბუ ლი ინ
ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი ტა ცი ოდ 
სა ხელ მწი ფომ 8,230 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 მეს ტი
ის 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 708 ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან 
ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, მეს ტი ის წყალმო
მარაგებისა და საკანალიზაციო ქსე
ლის გან ვი თა რე ბა ზე, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან ჯა მუ
რად, 18 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი და ი ხარ
ჯა. 

 � 2014 წელს დას რულ და მეს ტი ის 
წყალ მო მა რა გე ბის სა თა ვენა გე ბო
ბის მშე ნებ ლო ბა – 5 541 504.00 ლ;

 � 2021 წელს და იწ ყო და მიმ დი ნა რე
ობს და ბა მეს ტი ის წყალ მო მა რა
გე ბის ახა ლი სა თა ვე ნა გე ბო ბის 
პრო ექ ტი რე ბამშე ნებ ლო ბა – 1 425 
000.00 ლ; 

 � მიმ დი ნა რე ობს მეს ტი ის წყლის 
გამ წმენ დი ნა გე ბო ბის მშე ნებ ლო
ბა – 23 817 911 ლ (მიმ დი ნა რე პრო
ექ ტი);

 � მიმ დი ნა რე ობს მეს ტი ის წყა ლა რი
ნე ბის გამ წმენ დი ნა გე ბო ბის მშე
ნებ ლო ბა – 12 872 381.00 ლ. 

2021-2022წლებისთვისმესტიისმუნიციპალიტეტშიდაგეგმილია
ანუკვეგანხორციელებისფაზაშიაშემდეგიინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 � და ბა მეს ტი ის წყალ მო მა რა გე ბის ახა ლი სა თა ვე ნა გე ბო ბის პრო ექ ტი რე ბა
მშე ნებ ლო ბა – 1 537 070 ლა რი;

 � დ.მეს ტი ის ქუ ჩე ბის (15) რე ა ბი ლი ტა ცია – 952 616 ლ; 
 � დ.მეს ტი ა ში ზა არ გა შის ქუ ჩის რე ა ბი ლი ტა ცია – პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა  705 

902,00 ლ; 
 � დ.მეს ტი ა ში რ. ნა კა ნის ქუ ჩის (აე რო პორ ტის მიმ დე ბა რედ) რე ა ბი ლი ტა ცია – 

პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა 971 266,00 ლ; 
 � მუ ლა ხის ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში სოფ. მაჯ ვდი ე რი დან სოფ ჟა ბე შამ დე 

გზის მშე ნებ ლო ბა – 1 071 316,00 ლ; 
 � ცხუ მა რის ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში მი სას ვლე ლი გზის ბე ტო ნის სა ფა რის 

მოწ ყო ბა – 1 526 316,00 ლ.

ზუგდიდიჯვარიმესტიალასდილის
საავტომობილოგზა

ეცერისტერიტორიულ
ერთეულში,ცენტრალური
გზიდანსოფელბარშამდე
გზისრეაბილიტაცია
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– ბატონო კაპიტონ, თქენი აზრით,
გუნდმა ნდობა ამჯერადაც თქვენ რა
ტომგამოგიცხადათ?

– „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ გუნ დუ რი მო
თა მა შეა. აქ აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბა, 
ჯან სა ღი დის კუ სია და კა მა თი ხში რია, 
მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწ ყვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბის დროს, ყო ველ თვის 
ვჯერ დე ბით. ნდო ბაც ალ ბათ იმის გა მო 
გა მო მიც ხა და, რომ გუნ დუ რი მო თა მა
შე, საქ მის ერ თგუ ლი ვარ და ჩე მი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბა ში წვლი
ლის შე სა ტა ნად თავს არ ვზო გავ. 

– „ქართული ოცნების“ ერთგული
დღემდერატომხართ?

– მთა ში გაზ რდი ლი, მთის შვი ლი 
ვარ. მთას, მი თუ მე ტეს სვა ნეთს, არ 
უყ ვარს ბრძო ლის ვე ლის მი ტო ვე ბა 
და გე ზის შეც ვლა. ვგრძნობ, „ქარ თუ
ლი ოც ნე ბაა“ სწო რედ ის ერ თა დერ თი 
გუნ დი, რო მელ საც ქვე ყა ნა გან ვი თა
რე ბი სა და წარ მა ტე ბის კენ მი ჰყავს. ეს 
იმი ტომ, რომ ის ქვეყ ნის სიყ ვა რუ ლით 
გუ ლან თე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბით არის და
კომ პლექ ტე ბუ ლი. ამ პარ ტი ას, წლე
ბის გან მავ ლო ბა ში, არც პრინ ცი პე ბის
თვის უღა ლა ტია, არც გე ზი უც ვლია და 
არც ჩემ თვის გა უც რუ ე ბია იმე დი. ნე ტა 
ყვე ლას ჰქონ დეს საქ მის კე თე ბის ისე
თი მო ტი ვა ცია და შე ეძ ლოს კი დეც, 
რო გორც „ქარ თულ ოც ნე ბას“.  სამ წუ
ხა როდ, დღეს ბევ რი ცდი ლობს, მმარ
თველ გუნდს საქ მის კე თე ბა ში ხე ლი 
შე უ შა ლოს. ის ტო რი ას არ ახ სოვს პე
რი ო დი, მხო ლოდ ერ თი პარ ტია ცდი
ლობ დეს ქვე ყა ნა წინ წა იყ ვა ნოს და 
სხვა ყვე ლა ხელს უშ ლი დეს. ამ ფონ ზე, 
საქ მის კე თე ბას რომ ახერ ხებ, უდი დე
სი წარ მა ტე ბაა. ქვეყ ნის სიყ ვა რულს 

თა ნამ დე ბო ბა და სკა მი კი არა, საქ
მის კე თე ბა სჭირ დე ბა. ჯერ კი დევ 2010 
წელს, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე
ლო ბის არ ჩევ ნებ ზე ოპო ზი ცი უ რი პარ
ტი ი დან კენ ჭი ვი ყა რე და ღირ სე ულ 
ოპო ნენ ტთან – მმარ თვე ლი პარ ტი ის 
კან დი დატ თან დავ მარ ცხდი. მე ო რე 
დღეს ჩვენ ბრი ფინ გზე ერ თად ვის ხე
დით, რი თაც ვა ღი ა რე ღირ სე უ ლი და
მარ ცხე ბა ღირ სე ულ კან დი დატ თან. 
ალ ბათ ბევრს გა უკ ვირ და ეს, მაგ რამ 
ჩე მი მი ზა ნი არას დროს ყო ფი ლა რა ი
მე თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბა, ჩემ თვის 
მთა ვა რია, სვა ნე თის თვის  სა სი კე თო 
საქ მე გა კეთ დეს. ქარ თულ პო ლი ტი კა
ში კი დღეს რო გო რი სი ტუ ა ცი აა: იმა
ზე კი არ არის მსჯე ლო ბა და კა მა თი, 
რო მე ლი კა ნო ნი რო გორ შე იც ვა ლოს, 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში რა გა კეთ დეს 
უკეთ, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბი უფ
რო ეფექ ტუ რად რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ, 
რომ მე ტი მოწ ყვლა დი ჯგუ ფი მო ვიც
ვათ, არა მედ  ისეთ უსარ გებ ლო სა კით
ხებ ზე, რო მე ლიც მხო ლოდ მმარ თვე ლი 
პარ ტი ის დის კრე დი ტა ცი ას ემ სა ხუ რე
ბა. ოპო ზი ცია მხო ლოდ სა კუ თა რი პარ
ტი უ ლი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
არ უნ და მოქ მე დებ დეს, იმა ზეც უნ და 
მსჯე ლობ დეს, თუ რო გორ უნ და გან ვი
თარ დეს ქვე ყა ნა. „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ 
სა ფიქ რა ლი სწო რედ ის არის, რა უნ და 
ვა კე თოთ ქვეყ ნის წინ სვლის თვის და 
ამი ტო მაც ვარ დღემ დე ამ გუნ დის წევ
რი. 

–თქვენრაგააკეთეთმესტიისწინ
სვლისთვისუკანასკნელწლებში?

– მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა
ში, სხვა დას ხვა, არა მე ნე ჯე რულ თა ნამ
დე ბო ბა ზე  2007 წლამ დეც ვმუ შა ობ დი. 

კაპიტონჟორჟოლიანი:„ჩემიმიზანირაიმეთანამდებობის
დაკავებაკიარა,სვანეთისგანვითარებაა!“

უკვერამდენიმეწელიამესტიასადამესტიელებსემსახურება.როგორც
თავადამბობს–თავდაუზოგავადდაგულით!მუნიციპალიტეტშიბევრი
რამგააკეთადაბევრისგაკეთებასაცგეგმავს.ამბობს,რომარჩევნებში
კიდევერთხელმონაწილეობასწორედამმიზეზითგადაწყვიტა–დაწ-
ყებულიდადაგეგმილიპროექტებიბოლომდეუნდამიიყვანოს.
გულიმხოლოდიმაზესწყდება,რომოჯახისთვისნაკლებადიცლის.
მიუხედავადამისა,არცმეუღლე–ნინახატისკაცისაყვედურობსდა
არცშვილები:11წლისკატოდა8წლისგიორგი.პირიქით,ამხნევე-
ბენდამხარდაჭერასუცხადებენ.
„სვანეთიმიყვარსდამასარასდროსმივატოვებ.მისგარეშეუბრა-
ლოდვერგავძლებ!“–აცხადებსმესტიისმერობისკანდიდატი.
კაპიტონჟორჟოლიანიგვიამბობს,რატომარისდღემდე„ქართული
ოცნების“ ერთგული,რაგააკეთამერისპოზიციიდანმუნიციპალი-
ტეტისთვისდარაგეგმებიაქვსსამომავლოდსაყვარელმესტიას-
თანდაკავშირებით:

დაიბადა 1977 წლის 11 იანვარს.
19821993 წლებში სწავლობდა მესტიის №1 საშუალო სკოლაში;  19931998 

წლებში – თბილისის შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიეროსა
სწავლო ინსტიტუტში, წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის განხრით;

19981999 წლებში იყო მესტიის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მენე
ჯერი, 19992000 წლებში – გამგეობის საორგანიზაციო განყოფილების სპეცია
ლისტი; 19992000 წლებში გახლდათ მესტიის რაიონის №47 საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრი; 2000– 2002 წლებში იყო მესტიის №47 საოლქო საარჩევნო კო
მისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 20002005 წლებში – მესტიის რაიონის გამგე
ობის საორგანიზაციო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; 20022006 წლებში – 
მესტიის №47 საოლქო – საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, 20062010 წლებში 
– კომისიის წევრი; 

20072010 წლებში იყო ს/ს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრისტალის“ 
ზუგდიდის ფილიალის, მესტიის სერვისცენტრის სესხების ოფიცერი; 20112012 
წლებში ჰქონდა ი/მ „კაპიტონ ჟორჟოლიანი“ მიწის აზომვითი ნახაზები; 2012
2013 წლებში იყო მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი; 20132017 წლებში  მე
სტიის მუნიციპალიტეტის არჩეული გამგებელი, 2017 წლიდან დღემდე არის მე
სტიის მუნიციპალიტეტის არჩეული მერი.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ხე ლი სუფ ლე ბა ში „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ 
მოს ვლის შემ დგომ, თა ვი დან გამ გებ
ლად და ვი ნიშ ნე. შემ დეგ კი, ჩვე ნი
ვე გუნ დის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, ეს თა ნამ დე
ბო ბა არ ჩე ვი თი გახ და და ორ ჯერ არ
ჩევ ნე ბის გზით მო ვე დი ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში, ჯერ გამ გებ
ლად, შემ დეგ კი – მე რად. 2012 წელს 
გამ გებ ლად რომ და ვი ნიშ ნე, მეს ტი ის 
ად გილ ობრი ვი ბი უ ჯე ტი შე მო სავ ლე
ბით, იყო 600 ათა სი ლა რი, წელს კი უკ
ვე 11,5 მი ლი ო ნი ლა რია და წლის ბო
ლოს თვის შეს რუ ლე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი 2012 

წლის ბი უ ჯეტ თან შე და რე ბით, 17ჯერ 
გაზ რდი ლი გვექ ნე ბა ს წო რედ ამან შეგ
ვაძ ლე ბი ნა უამ რა ვი ახა ლი ინი ცი ა ტი
ვი სა და პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

– ბიუჯეტის ასეთი მნიშვნელოვანი
ზრდარისხარჯზემოხდა?

– ძი რი თა დად, ეს ზრდა ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბი სა და მცი რე ჰე სე ბის მშე
ნებ ლო ბის ხარ ჯზე მოხ და. ჰე სე ბის მშე
ნებ ლო ბას გარ კვე უ ლი ჯგუ ფე ბი, რო
მელ თაც ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის 
გან სხვა ვე ბუ ლი ხედ ვა  აქვთ, ეწი ნა აღ
მდე გე ბი ან, თუმ ცა ჩვენ უნ და გა ვი აზ
როთ, რომ თუ ფი ნან სუ რად არ ვიქ ნე
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ბით და მო უ კი დებ ლე ბი და ძლი ე რე ბი, 
თუ ჩვე ნი ვე რე სურ სის სწო რად გა მო
ყე ნე ბას არ და ვიწ ყებთ, სხვის ხე ლებ
ში შემ ყუ რე თუ ვიქ ნე ბით, ქვე ყა ნა, მათ 
შორის ჩვე ნი კუთ ხეც, ვერ გან ვი თარ
დე ბა. არც ისე დი დი ხის წინ სტი ქია 
დაგ ვატყ და თავს. სა ბედ ნი ე როდ, არ 
იყო ძა ლი ან დი დი მას შტა ბის. სა კუ თა
რი ხარ ჯე ბით მო ვაგ ვა რეთ შექ მნი ლი 
პრობ ლე მე ბი, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის დახ მა რე ბა არ დაგ ვჭირ და. ძა
ლი ან კარ გია, რო ცა გაქვს სა შუ ა ლე ბა, 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი თა ვად მი ი ღო და 
ფი ნან სუ რა დაც და მო უ კი დე ბე ლი იყო. 
ამ და მო უ კი დებ ლო ბას კი, სწო რი ნა ბი
ჯე ბის გა დად გმით მი ვაღ წი ეთ. ბიზ ნესს 
ხე ლი შე ვუწ ყეთ, მაგ რამ გარ კვე უ ლი პი
რო ბე ბიც და ვუ წე სეთ. მი წა, გარ კვე უ ლი 
ვა დით, იჯა რით გა ვე ცით და ბი უ ჯეტ
შიც შე მო დის ფუ ლი. გაზ რდი ლი ბი უ ჯე
ტი სხვა დას ხვა პროგ რა მებ ზე მივ მარ
თეთ. მა გა ლი თად, პირ ველ კურ სე ლე ბის 
და ფი ნან სე ბა და ვიწ ყეთ. გა ნათ ლე ბა 
ჩვენ თვის პრი ო რი ტე ტია. მხო ლოდ 
გა ნათ ლე ბუ ლი თა ო ბა შექ მნის ქვეყ
ნის ნა თელ მო მა ვალს. და ვიწ ყეთ სახ
ლე ბის გა და ხურ ვაც. ბო ლო სა მი წლის 
გან მავ ლო ბა ში 1000მდე ოჯახს და
ვეხ მა რეთ გა და ხურ ვა ში. სო ცი ა ლუ რი 
მი მარ თუ ლე ბაც ჩვენ თვის უმ ნიშ ვნე
ლო ვა ნე სია. შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლობ ე ბის მქო ნე (შშმ) პი რე ბის თვის, 
ია პო ნი ი სა და ბე ლო რუ სის სა ელ ჩოს 
დახ მა რე ბით, შე ნო ბა ავა შე ნეთ, სა დაც 
18 წლამ დე ბავ შვე ბის თვის სპე ცი ა ლუ
რი პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა. სხვა
დას ხვა პროგ რა მე ბით, ვეხ მა რე ბით 
ასა კო ვან შშმ პი რებ საც. გა ვა ორ მა გეთ 
სა მე დი ცი ნო მი მარ თუ ლე ბის პროგ რა
მე ბი და ად გი ლობ რი ვებს, ოპე რა ცი
ე ბის თან ხის ნა წილს ვუ ფი ნან სებთ. 
ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბის ერთერ თი მთა
ვა რი მიღ წე ვა არის „მთის კა ნო ნი“, 
რომ ლის ამოქ მე დე ბის მე რეც, მეს ტი ა
ში, მო ქა ლა ქე ებ მა არა ერ თი აქ ტი ვო ბა 
და გეგ მეს. სხვა დას ხვა მნიშ ვნე ლო ვა
ნი შე ღა ვა თით ისარ გებ ლეს და გახ
სნეს მი ნისა წარ მო ე ბი. ჩვენ თან არის, 
რძის, ხეტყის წარ მო ე ბე ბი. გა იხ სნა 
არა ერ თი სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო. გამ გე ბე
ლი რომ გავ ხდი, მეს ტი ა ში 34 სას ტუმ
რო იყო, დღეს მა თი რა ო დე ნო ბა 900ს 
აჭარ ბებს. 

– ეს იმის ნიშანია, რომ პანდემიის
მიუხედავად, სვანეთში ტურიზმი ვი
თარდება?

– დი ახ. ტუ რიზ მი პან დე მი ამ მსოფ
ლიო მას შტა ბით შე ა ფერ ხა და ჩვენ 

თა ნა მო ქა ლა ქე ებ საც შე უქ მნა გარ კვე
უ ლი პრობ ლე მე ბი, მაგ რამ მეს ტი ა ში 
სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბის მშე ნებ ლო
ბის პრო ცე სი არ შე ჩე რე ბუ ლა. ტუ რიზ მი 
სვა ნეთ ში გე ო მეტ რი უ ლი პროგ რე სი ით 
ვი თარ დე ბა და ამ ფონ ზე, აუ ცი ლე ბე
ლია ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა. 
ამ კა ნო ნის მი ღე ბის ყვე ლა ზე დი დი სი
კე თე ის არის, რომ შე იქ მნა სა სურ ვე ლი 
გა რე მო და ადა მი ა ნებს სვა ნეთ ში დაბ
რუ ნე ბის სურ ვი ლი გა უჩ ნდათ. 

– მესტიაში ბევრი ადგილობრივი
დაბრუნდა და მათ შორის ახალგაზ
რდებიცთუარიან?

– დი ახ, უკ ვე 23  წე ლია, ინ ტენ სი უ
რად უბ რუნ დე ბა ხალ ხი მა მა პა პი სე ულ 
სახ ლებს სვა ნეთ ში. 144 ოჯა ხია დაბ რუ
ნე ბუ ლი, მათ შო რის არი ან ახალ გაზ
რდა წყვი ლე ბიც, პა ტა რა ბავ შვე ბით. 
ამით ძა ლი ან ბედ ნი ე რი ვარ. ახალ
გაზ რდებს მაქ სიმა ლუ რად უნ და შე ვუქ
მნათ ისე თი გა რე მო, რომ სვა ნე თის 
მი ტო ვე ბა ზე აღარც იფიქ რონ. მათ თან 
მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცია გვაქვს და ამას 
ელექ ტრო ნულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მაც შე
უწ ყო ხე ლი. მარ თა ლია, ჩვენ თან ჯერ 
ყველ გან არ შე მო დის ინ ტერ ნე ტი ოპ
ტი კურ ბო იჭ კო ვა ნი ხა ზით, მაგ რამ ვა
ხერ ხებთ, რომ კონ კრე ტულ ად გი ლებ ში 
ახალ გაზ რდებს ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა 
ჰქონ დეთ. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა
ბით უკ ვე მე ხუ თე სპორ ტდარ ბაზს ვა
შე ნებთ, სა დაც ახალ გაზ რდე ბის თვის 
სივ რცეც არის გა კე თე ბუ ლი. ავა შე ნეთ 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბიც და თქვენ წარ
მო ი დგი ნეთ, სა ფეხ ბურ თო კლუ ბიც 
გა მოჩ ნდა უკ ვე, რო მე ლიც ახალ გაზ
რდებ მა ჩა მო ა ყა ლი ბეს და სა ხე ლიც 
შე ურ ჩი ეს – ახალ გაზ რდუ ლი კლუ ბი 
„მეს ტია“. სა მო მავ ლოდ, ვფიქ რობთ, 
სწავ ლა და ვუ ფი ნან სოთ სტუ დენ ტებს, 
რომ ლებ საც სურთ, სვა ნე თის თვის სა
ჭი რო პრო ფე სი ებს და ე უფ ლონ. მათ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ჩა ვუ წერთ, რომ 
სწავ ლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ უნ და 
და უბ რუნ დნენ სა კუ თარ მხა რეს და სა
კუ თა რი ცოდ ნა მეს ტი ას მო ახ მა რონ. 

–მესტიასთანდაკავშირებითკიდევ
რაგეგმებიგაქვთ?

– არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა კი დევ 
ერ თხელ იმი ტომ გა დავ წყვი ტე, რომ 
დაწ ყე ბუ ლი თუ ჩა ფიქ რე ბუ ლი პრო
ექ ტე ბი გან ვა ხორ ცი ე ლო. ინ ფრას
ტრუქ ტუ რა უნ და მო წეს რ იგ დეს – გზის, 
წყლი სა და წყა ლა რი ნე ბის სა კით ხი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა სო ფელ ში 
უნ და მოგ ვარ დეს. ასე ვე, ძა ლი ან მინ
და, მო ვა ხერ ხო და სოფ ლებ ში მუნ იცი

პა ლურ მა ტრან სპორ ტმა ია როს. ჩვე ნი 
ბუ ნე ბა, მთა, გვაძ ლევს ზამ თრის კუ
რორ ტე ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას, 
რა შიც ძა ლი ან გვეხ მა რე ბა ეკო ნო მი კის 
სა მი ნის ტრო. მუდ მი ვად უნ და გან ვვი
თარ დეთ, გა ნახ ლე ბაც მუდ მი ვად იქ
ნე ბა სა ჭი რო, მაგ რამ ერ თი რამ აუ ცი
ლებ ლად უნ და მო ვა ხერ ხოთ – ჩვე ნი 
ბუ ნე ბა, მთა, ტრა დი ცი ე ბი და ავ თენ ტუ
რო ბა უნ და შე ვი ნარ ჩუ ნოთ. ურ ბა ნულ 
გან ვი თა რე ბას დი დი ყუ რად ღე ბა უნ
და მი ვაქ ცი ოთ. სვა ნეთ ში ძა ლი ან მას
შტა ბუ რი შე ნო ბე ბი არ უნ და აშენ დეს. 
ასე ვე, გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს თან თა ნამ
შრომ ლო ბით, მინ და სვა ნე თის ქე დი 
და ცულ ტე რი ტო რი ად გა მოც ხად დეს. 
ეს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია იმის თვის, რომ 
ჩვე ნი ის ტო რი უ ლი მახ სოვ რო ბა და ბუ
ნებ რი ვი რე სუ რე ბი  არ გა ნად გურ დეს. 

–ბიზნესისგანვითარებაზეაქცენტი
არაერთხელგააკეთეთ.თქვენიოჯახი
ბიზნესითბოლოსამიხელისუფლების
პირობებში იყო დაკავებული. დღეს
როგორიბიზნესგარემოაქვეყანაში?

– ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი ბიზ ნეს საქ
მი ა ნო ბით წლე ბის განმავლობაში 
არი ან  და კა ვე ბუ ლი. მეს ტი ა ში პირ
ვე ლი მა ღა ზია და პირ ვე ლი სა ო ჯა
ხო სას ტუმ როც ჩვენ გავ ხსე ნით. აქ 
კარ გად იც ნო ბენ ჩემს ოჯახს – დე
დას, მაყ ვა ლა ნა კანს და მა მას, ვა ლი
კო ჟორ ჟო ლი ანს. მა მა მე სა ა თეც იყო, 

ოქ რომ ჭე დე ლიც, ტრაქ ტო რის ტიც და 
მა ღა ზი ის გამ გეც. რო დე საც პირ ვე ლი 
მა ღა ზია გავ ხსე ნით, ბნე ლი 90ია ნე ბი 
იყო. ეს მა შინ ნა თე ლი წერ ტი ლი იყო 
მეს ტი ა ში. მახ სოვს, მა მამ პრო დუქ ტი 
ვერ ტმფრე ნით ჩა მო ი ტა ნა სვა ნეთ ში. 
შემ დეგ ვი თა რე ბა შე იც ვა ლა, ტუ რიზ მი 
გან ვი თარ და და სა ო ჯა ხო სას ტუმ როც 
გავ ხსე ნით, თუმ ცა თა ვი დან აქ ცენ ტი 
მხო ლოდ ტუ რიზ მზე არ გვქო ნია, სტუმ
რებს უსას ყიდ ლო დაც ვი ღებ დით. ბიზ
ნე სი ნელნე ლა გან ვა ვი თა რეთ. იყო 
რთუ ლი პე რი ო დიც, რო დე საც ჩე მი და 
ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბის პო ლი ტი კუ რი 
შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო, ჩვენ ზე ყო ფი
ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ზე წო ლა და დევ
ნა და იწ ყო. სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რი 
უცებ შე მო ვარ დე ბო და ხოლ მე და უსა
მარ თლოდ გვექ ცე ო და, გვინ გრევ და 
შე კო წი წე ბულ საქ მეს. სა ბედ ნი ე როდ, 
ამ გა მოწ ვე ვებს გა ვუ ძე ლით და დღეს, 
ბიზ ნე სის წარ მო ე ბა ძა ლი ან მარ ტი
ვად შე იძ ლე ბა, შიშ ში ცხოვ რე ბა აღარ 
უწევთ ად გი ლობ რივ მე წარ მე ებს. მუ
შა ობს არა ერ თი პროგ რა მა, რო მე ლიც 
მცი რე ბიზ ნე სის დაწ ყე ბის სა შუ ა ლე
ბას გაძ ლევს. მა გა ლი თად, პროგ რა
მა „აწარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ ჩვენ მა 
მო სახ ლე ო ბამ საკ მა ოდ ნა ყო ფი ე რად 
გა მო ი ყე ნა, მი ი ღეს გრან ტი, რაც ნიშ
ნავს, რომ ადა მი ა ნებ მა და იწ ყეს ფიქ
რი, რო გორ გან ვი თარ დნენ. ეს არის 
მო მა ვალ ში სვა ნე თის წარ მა ტე ბის სა
წინ და რი. 

– ბატონო კაპიტონ, 2 ოქტომბერს,
მესტიაში როგორ არჩევნებს ელო
დებით და ფიქრობთ, ამომრჩეველი
მხარსისევთქვენდაგიჭერთ?

– და ძა ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ფო ნის 
მი უ ხე და ვად, სვა ნეთ ში და პი რის პი რე
ბებსა და ინ ცი დენ ტებს არ ვე ლი. არ 
არის ეს მთის წე სი. მთა და მი თუ მე ტეს 
სვა ნე თი, დი დად აფა სებს თა ვი სუფ ლე
ბასა და  დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებს. 
შე სა ბა მი სად, ვე ლი დე მოკ რა ტი ულ, 
მშვიდ არ ჩევ ნებს. რა საც ვა კე თებთ, 
ამა ში, მთე ლი ძა ლა, ღო ნე და გუ ლი 
გვაქვს ჩა დე ბუ ლი. ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბა 
კარ გად ხე დავს, რა გა კეთ და, რა კეთ
დე ბა და ისიც იცის, სა მო მავ ლოდ რა 
გეგ მე ბი გვაქვს. ამის მი ზე ზი ისაა, რომ 
მათ გა რე შე არც პრო ექ ტებს ვა ხორ ცი
ე ლებთ და არც ვგეგ მავთ. ისი ნი, თა
ვი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა სა და 
გან ვი თა რე ბა ში აქ ტი უ რად არი ან ჩარ
თუ ლე ბი. მათ იცი ან, რომ არას დროს 
ვატ ყუ ებთ და არც წი ნა სა არ ჩევ ნოდ, 
ხმე ბის მო სა პო ვებ ლად ვაძ ლევთ ცრუ 
და პი რე ბებს. მათ ჩვე ნი იმე დი აქვთ და 
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, 2 ოქ ტომ ბერს, ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ
ჩევ ნებ ში, სვა ნე ბი ღირ სე ულ არ ჩე ვანს 
გა ა კე თე ბენ!   
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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
პროგრამისამოქ 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. 20132020წლებ
ში, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგ
რამით, მესტიის მუნიციპალიტეტზე,
გა მო ყო ფი ლია 11 171 371 ლა რი, და ფი
ნან სდა 19 352 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: 
გეგმური ამბულატორიული (306 663,2 
ლა რით 26 233 ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუ
დებელი ამბულატორიული (950 305 
ლა რით 10 609 შემ თხვე ვა), გადაუდებე
ლი სტაციონარული (6 422 375 ლა რით 
5034 შემ თხვე ვა), გეგმური ქირურგიუ
ლი(2 223 244 ლა რით 1 767 შემ თხვე ვა), 
მშობიარობა და საკეისრო კვეთა (637 
406 ლა რით 1067 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,
ჰორმონო და სხივური თერაპია (426 
949 ლა რით 647 შემ თხვე ვა). გაიზარდა
ონკოლოგიური პაციენტების ქიმიო
თერაპია/სხივური თერაპიის კომპო
ნენტში არსებულილიმიტი 8  000ლა
რისოდენობით.

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 მო ნა ცე მე ბით), 
პროგ რა მით მესტიისმუნიციპალიტეტ
ში და ფი ნან სდა 610 ბე ნე ფი ცი ა რი (31 
086 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 ჯან
დაცვისდაფინანსება,მათ შო რის, უპ
რე ცე დენ ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ და იმუნი
ზაციის 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. მეს ტი ა ში იმუ ნი ზა ცი ით მიზ ნობ რი
ვი ჯგუ ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი 85,2 % 
შე ად გენ და. ტუბერკულოზის ეროვნუ
ლი პროგრამით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად, უკა ნას კნელ 
წლებ ში შემ ცირ და ტუ ბერ კუ ლო ზის 
გავ რცე ლე ბა – 2013 წლის შემ დეგ, მეს
ტიაში, სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო
ბით 56 (133 603 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ
ლი მომ სა ხუ რე ბით – 462მა პა ცი ენ ტმა 
(53 886 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 ბია 1 548 ორ სუ ლი (79 717 
ლა რი). მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი – 331. 

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. მესტიისმუ
ნიციპალიტეტიდანმკურ ნა ლო ბა სა და 
სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ ლი 
იყო 687 პი რი (148 557 ლ).

2012 წლის შემ დეგ, მესტიის 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. მეს ტი ა ში,20132021 წლებ ში, სულ 
198 შემ თხვე ვა 403 733 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. მესტიის მუნიციპალიტეტს 44
სოფლისექიმიდაექთანიემსახურება.

2013 წელ თან შე და რე ბით გაიზარ
და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს და
ფინანსება. 2021 წლის ბი უ ჯე ტით, ჯან
მრთე ლო ბის დაც ვის სფე როს ხარ ჯე
ბი და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა 
68,5 ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 
წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 45,5 
ათა სი ლა რი იყო.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 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. 

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

6 qarTuli ocneba 41

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



სოციალურიდაცვა
2012წლისშემდეგ,2,7ჯერ–1,7მილი

არდიდან 4,7 მილიარდ ლარამდე გაი
ზარდასოციალურიდაცვისსფეროსდა
ფინანსება.

2012 წლის შემდეგ, ეტაპობრივად გა
იზარდა სახელმწიფო პენსიის ოდენო
ბები: 2012 წლი სათ ვის საპენსიო ასაკის
პირთაპენსია100 ლა რი იყო, 2020 წლის 
იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი – 220 ლა რი, 70
წლისდამეტი ასაკისმოქალაქეთა პენ
სია – 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 მაღალმთიანდასახლებაშიმუდ
მივად 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). მეს
ტიის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო
პენსიისმიმღებია (2021 წლის 1 აპ რი ლის  
მდგო მა რე ო ბით) 2031 პი რი. 2012 წლის 
შემ დეგ 2,1ჯერ – 2  663  573დან 5 607 847 
ლა რამ დე გა ი ზარ და პენ სი ე ბის ანაზ ღა უ
რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წ.წ. სულ 
36 124 525 ლა რი და ი ხარ ჯა. სა ხელ მწი ფოს 
წი ნა შე გან სა კუთ რე ბუ ლი სამ სა ხუ რის 
გავ ლის, აგ რეთ ვე ამ პირ თა მი ერ შე სა ბა
მი სი ასა კის მიღ წე ვის, შე საძ ლებ ლო ბის 
შეზ ღუდ ვის და გარ დაც ვა ლე ბის გა მო გა
სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბა. მეს ტი ა
ში სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი 
(01.04. 2021 მდგომ.) 75 პი რია. 2012 წლის 
შემ დეგ, კომ პენ სა ცი ებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 
4,1ჯერ – 78 990დან 321 702 ლა რამ დე გა ი
ზარ და, 20132021 წლებ ში, სულ სა ხელ მწი
ფო კომ პენ სა ცი ებ ზე 1 960 444 ლა რი გა ი ცა.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბისსოციალურიდახმარებისპროგრამის
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. 
მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 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 1 699 ოჯა ხია 
(01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის შემ დეგ, 
4,5ჯერ – 1 048 ათა სი დან 4 768 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, სულ 
და ი ხარ ჯა 26 574 ათა სი ლა რი, მათ შო რის 
პენ სი ო ნე რებ ზე – 6 820 ათა სი, შშმ პი რებ
ზე – 1 253 ათა სი, ბავ შვებ ზე – 9 182 ათა სი 
ლა რი. შშმ პირები, მარჩენალდაკარგუ
ლებიდა სხვა სოციალურ კატეგორიებს
მიკუთვნებულ პირთა წრე ყო ველ თვი
უ რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტით – მეს ტი ა ში, სო ცი ა ლუ რი პა კე
ტით სარ გებ ლობს 504 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი 
(01.04.2021 წ. მდგომ.), 2012 წლის შემ დეგ, 
გა წე უ ლი ხარ ჯი 5,6ჯერ – 154 899დან 861 
634 ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021 წლებ
ში, სულ და ი ხარ ჯა 5 811 359 ლა რი.

მესტიის მუნიციპალიტეტში 462 დევ
ნილია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის 
შემ დეგ, 275  268დან 276 300 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და დევ ნილ თა შემ წე ო ბებ ზე გა
წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში, სულ 
და ი ხარ ჯა 2 515 619 ლა რი. დევნილებზე

ზრუნ ვა, მა თი გან სახ ლე ბა და სო ცი ა ლურ
ეკო 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 
მესტიის მუნიციპალიტეტში დაკმაყო
ფილდა37ოჯახი,მათშორის:პრო ექ ტით 
„სოფ ლად სახ ლი“ სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 
26 ოჯახს შე უს ყი და; სა ხელ მწი ფო სა კუთ
რე ბა ში არ სე ბუ ლი ფარ თი 11 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 ეკომიგრანტი ოჯახი და აკ მა ყო ფი
ლა: 20132021 წ.წ. 667 ოჯახს და უ კა ნონ და 
საც ხოვ რებ ლი ფარ თი და მი წის ნაკ ვე თი, 
386 და კა ნო ნე ბის პრო ცეს შია. დემოგრა
ფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის პროგრამით (მე სა მე და 
მომ დევ ნო ბავ შვი) მესტიაში, და ფი ნან
სე ბუ ლია 209 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. 
მდგომ.), 20162021 წლებ ში, სულ და ი ხარ
ჯა 2 102 050 ლა რი, მათ შო რის, 2020 წელს 
– 136 650 ლა რი.

ახალი კორონავირუსის გლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფად და ეფექტია
ნად გამკლავების მიზნით, სოციალური
დაცვის მიმართულებითგატარდამნიშ
ვნელოვანი ღონისძიებები, 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
ლურეკონომიკური მდგომარეობის გა
უარესების გამო, მოსახლეობის სოცია
ლურიდახმარებისმიზნით,20202021 წ.წ, 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო ი ყო 193 
014 865 ლა რი, აქე დან მესტიის მუნიცი
პალიტეტზე– 581 355 ლა რი. სახელმწიფო
დახმარებისმიღებისუფლება6თვისვა
დითმოიპოვეს: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;
3 და მეტი წევრი, თითოეულზე – 35ლ).
პროგ რა მა ში, 2020 წელს – მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ჩარ თუ ლი იყო 57 ოჯა ხი, 2021 წელს 
– 61. ყოველთვიური დახმარება (თვეში
100 ლარი) 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 მეს ტი
ა ში, 2020 წელს, ისარ გებ ლა 289 ოჯახ მა, 
2021 წ. – 313მა (ივ ნი სის მო ნა ცე მე ბით). 
მკვეთრადგამოხატულიშშმპირებიცდა
18 წლამდე შშმ ბავშვებისთვის, სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტის დახ მა რე ბას თან ერ თად, 
და მა ტე ბით 100 ლა რი (6 თვით), მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში, პროგ რა მა ში 2020 წ. ჩა ერ თო 
130 პი რი, 2021 წ. – 136 (ივ ნი სის მდგო მა რე
ო ბით).

„ახალი კორონავირუსით (SARSCOV2)
გამოწვეულიინფექციის (COVID19)შედე
გად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების
მიზნობრივი, სახელმწიფო პროგრამის
დამ 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 ერთერთ გან მა ხორ ცი ე ლე
ბელ 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 დასაქმებულე
ბისთვის კომპენსაციის ოდენობა თვე
ში200ლარი6თვით,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
კომპენსაცია მი ი ღო 248 867მა ფორ მა
ლურ მა და არა ფორ მა ლურ მა თვით და საქ
მე ბულ მა, ჯამ ში გა და ი რიც ხა 74 660 000 
ლა რი. 2020 წლის 4 დე კემ ბრი დან და იწ ყო 
ერ თჯე რა დი, 300ლა რი ა ნი კომ პენ სა ცი
ე ბის გა ცე მის მე ო რე ტალ ღა იმ პი რე ბის
თვის, ვი საც შე ე ხო შეზ ღუდ ვე ბი, და კარ გეს 
შე მო სა ვა ლი ან შე უ ჩერ დათ ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბა – 121 634 პირ ზე ჯამ ში გა და
ი რიც ხა 36 490 200 ლა რი. დაქირავებით
დასაქმებულებისთვის, რომლებმაც და
კარგეს სამსახური ან იყვნენ უხელფა
სო შვებულებაში, 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.

2013 წელ თან შე და რე ბით გაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოცი
ალური დაცვის სფეროს დაფინანსება.
2020 წელს სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ხარ ჯე ბი 
და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა 210,0 
ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 წლის 
შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 122,8 ათა სი 
ლა რი იყო. 

მესტიაში, 20122021 წლებში, სოცია
ლური დაცვის სფეროში განხორციელ
და/ხორციელდება 5 მუნიციპალური
პროგრამა: მესტიის მუნიციპალიტეტის 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური და
ცვა, მარჩენალდაკარგულთა სოციალური 
დაცვა, სოციალურად დაუცველ მძიმე კა
ტეგორიის ავადმყოფთა და სიღარიბის 
ზღვარზე მყოფი ოჯახების ერთჯერადი 
დახმარება, ვეტერანთა და ხანდაზმუ
ლთა სოციალური დაცვა და სტიქიით და
ზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფუ
ლადი დახმარება.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020 წლებში, მესტიის მუნიცი

პალიტეტში, განხორციელდა/მიმდინა
რეობს შემდეგი ინფრასტრუქტურული
პროექტები: და ბა მეს ტია, 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 მეს ტი ის 
ოფი სის მშე ნებ ლო ბა (161 545 ლ) და კ.ფა
ლი ა ნის სა ხე ლო ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
ცენ ტრი, შშმ პირ თათ ვის სა რე ა ბი ლი ტა
ციო ცენ ტრის მშნე ბე ლო ბა (121 547 ლ), ამ
ბუ ლა ტო რი ე ბის მშე ნებ ლო ბა სოფ ლებ ში: 
ნაკ რა (100 000 ლ), ეცე რი (100 000 ლ), ლენ
ჯე რი (100 000 ლ); ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის რე ა ბი
ლი ტა ცია სოფ ლებ ში: ლა ტა ლი (13 006 ლ), 
ხა ი ში (26 322 ლ), ჭუ ბე რი (20 591 ლ), კა ლა (9 
267 ლ), უშ გუ ლი (18 860 ლ), მუ ლა ხი (1 394 ლ). 

სამართლიანი,გამჭვირვალედაეფექ
ტიანი სოციალური დაცვის სისტემის
ფუნქციონირების, სიღატაკის დაძლევი
სადასიღარიბისშემცირების,მოსახლე
ობის სოციალური მდგომარეობის შემ
დგომი გაუმჯობესებისა და დასაქმების
უზრუნველყოფისმიზნით:

 � 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.

კახაფალიანისსახელობის
სარეაბილიტაციოცენტრი
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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, მნიშვნელოვნად,
2,5ჯერ გაიზარდა განათლებისა და
მეცნიერების დაფინანსება. 4ჯერ გა
იზარდა სკოლამდელი განათლების,
თითქმის2ჯერ–ზოგადიგანათლების,
5,3ჯერ–პროფესიულიგანათლებისდა
2ჯერ – უმაღლესი განათლების ბიუჯე
ტი. მასწავლებლის საბაზო ხელფასის
ზრდამ – 65%, ხოლოსაშუალოხელფა
სის–120%შეადგინა.600000მდემოს
წავლე უზრუნველყოფილია სასკოლო
სახელმძღვანელოებით. 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 მშენებლობარეაბლიტაციისა და
აღჭურვის 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. 

20122020წ.წ.დასრულებულია68ახა
ლი 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 სრული რეაბილიტა
ცია, მათ შო რის „ათას წლე უ ლის გა მოწ
ვე ვის ფონ დი – სა ქარ თვე ლო სა“ და სსიპ 
– სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ე რო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ სრუ ლად რე ა ბი ლი ტირ და 
91 სა ჯა რო სკო ლა, ნა წი ლობ რივ სა რე ა
ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ჩა უ ტარ და 1300
ზე მეტ სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბას.

20172020წლებშიდასრულებულია42
საჯაროსკოლის(მათშორის,19მცირე
კონტინგენტიანისაჯაროსკოლა)სამშე
ნებლო სამუშაოები და მიმდინარეობს
4 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა,
ამასთან,მიმდინარეწელსიგეგმებადა
მატებით 2 ახალი სკოლის მშენებლო
ბის დაწყება. დასრულებულია 83 სკო
ლისსრულირეაბილიტაცია,მათშორის
„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი
– საქართველოსა“ და სსიპ – საგანმა
ნათლებლო და სამეცნიერო ინფრას
ტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
მიერსრულადრეაბილიტირდა41საჯა
როსკოლა,ნაწილობრივსარეაბილიტა
ციო სამუშაოები ჩაუტარდა 500ზე მეტ
საჯაროსკოლისშენობას;

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 608 სამედიცი
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 პრო
ფესიული 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 ხელმისაწვდო
მობის უზრუნველყოფისა და სტუდენ
ტთამხარდაჭერისმიზნით: 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 მეცნიერებისა
და სამეცნიერო კვლევების 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.

სკოლამდელიაღზრდადაგანათ-
ლება

სკოლამდელი აღზრდისა და განათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუ
ნიციპალიტეტის ერთერთი საკუთარი
უფლებამოსილება და პრიორიტეტია.
მეს ტი ა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 24 მუ ნი ცი პა
ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი, მათ გან 2 – და ბა 
მეს ტი ა ში, ხო ლო 22 – სოფ ლად.

2013წლისშემდეგსაქართველოსმას
შტაბითსაბავშვობაღებიგახდაუფასო.
მნიშვნელოვნად გაიზარდა მესტიაში
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდი
სა 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 1 მლნ 320 ათა სი ლა რით 
გა ნი საზ ღვრა, 2013 წელს კი შე სა ბა მი სი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 298,4 ათა სი ლა რი იყო.

2013 წელს სო ფელ წვირ მ ში აშენ და 
ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი, რა ზეც 660 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. და ბა მეს ტი ა ში №1 სა
ბავ შვო ბა გაბა ღის კე თილ მოწ ყო ბას 27,5 
ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 2014წელსდა ბა 
მეს ტი ის №2 სა ბავ შვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა
ცია 113 ათა სი ლა რით და ფი ნან სდა. 2015
წელსსოფ. ცხუ მა რის, იდ ლი ა ნის, ხა ი შის, 
მუ ლა ხის, მა ზე რის, ნაკ რის, ჭუ ბე რის, ფა
რის, ყარსგუ რი შის, ლა ხა მის, ეცე რის, 
ლენ ჯე რის, ლა ტა ლის, უშ გუ ლის, იფა რის, 
ბე ჩოს სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა
რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე 591,9 ათა სი ლა რი და ი
ხარ ჯა. 2016წელსდას რულ და: ნაკ რის სა
ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა (300,5 ათა სი 
ლა რი); ყარ სგუ რი შის სა ბავ შო ბა ღის მშე
ნებ ლო ბა (300,5 ათა სი ლა რი). 2017წელს
ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღე ბი აშენდასო ფელ 
ლენ ჯერ სა (300, 3 ათა სი ლა რი) და ფარ ში 
(300,3 ათა სი ლა რი); გან ხორ ცი ელ და იდ
ლი ა ნის (369,2 ათა სი ლა რი),  ხა ი ში სა (317.1 
ათა სი ლა რი) და ეცე რის (336 ათა სი ლა რი) 
სა ბავ შო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი
ლი ტა ცია (პრო ექ ტე ბი რე გი ო ნუ ლი გან ვი
თა რე ბის ფონ დი დან და ფი ნან სდა). 2018
წელსგან ხორ ცი ელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
7 სა ბავ შვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცია. 2019
წელსდას რულ და ლა ტა ლის სა ბავ შვო ბა
ღის მშე ნებ ლო ბა (360 ათა სი ლა რი). ამ ჟა
მად მიმდინარეობს ცხუ მა რის სა ბავ შვო 
ბა ღის მშე ნებ ლო ბა, რა ზეც 477,8 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯე ბა. პრო ექ ტი 2018 წელს 
მა ღალ მთი ა ნი და სახ ლე ბე ბის ფონ დის 
და ფი ნან სე ბით და იწ ყო.

20202021 წლებში, ჭუ ბე რის თე მის 
სოფ. ლა ხამ ში, ჭუ ბე რის თე მის ცენ ტრსა 
და სოფ. მუ ლახ ში გან ხორ ცი ელ და, 50 
ბავ შვზე გათ ვლი ლი, სა ბავ შვო ბა ღის შე
ნო ბის პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა (ჯამ
ში 2 მლნ 357,1 ათა სი ლა რი); დას რულ და 
ბე ჩოს თე მის სო ფელ მა ზერ ში, მუ ლა ხის 
თე მის სოფ. ჭო ლაშ სა და და ბა მეს ტი ის 
ყოფ. №2 სა ბავ შვო ბა ღის ტე რი ტო რი ა ზე, 
50 ბავ შვზე გათ ვლი ლი, სა ბავ შვო ბა ღის 
შე ნო ბის პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა (2 
მლნ 410 ათა სი ლა რი).

შესრულებული სამუშაოების შედე
გად, 2021 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, სა ბავ შვო ბა ღებ ში აღსაზრდელთა
რაოდენობა393დან 509მდე გა ი ზარ და. 
0,71დან 3,5 ლა რამ დე გა ი ზარ და კვების
თანხა თი თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე, მნიშ
ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და და სრულ
ფა სო ვა ნი გახ და ბავ შვე ბის კვების რა
ციონი. სასკოლო მზაობის პროგ რა მა 
და ნერ გი ლია სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ
ლე ბე ბის შე რე ულ ჯგუ ფებ ში. ასე ვე შექ
მნი ლია 3 სას კო ლო მზა ო ბის ჯგუ ფი. სას
კო ლო მზა ო ბის პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლია 
სას კო ლო ასა კის 84 ბავ შვი. სკო ლამ დე
ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ
მე ბუ ლია 42 აღ მზრდე ლი და 38 აღ მზრდე
ლის თა ნა შემ წე (მათ გან 3 – სას კო ლო 
მზა ო ბის ჯგუ ფებ ში.) 2 მუ სი კის პე და გო გი 
და ერ თი – მეტყვე ლე ბის პე და გო გი. სა
ბავ შვო ბა ღებს და ბა მეს ტი ა ში 3 მედ და 
და ერ თი ფსი ქო ლო გი ემ სა ხუ რე ბა.

ზოგადიგანათლება
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს

24საჯაროსკოლა,სადაც1438მოსწავლე
და381მასწავლებელია.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 
16  სსსმ მოს წავ ლე. 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
ყოფს უსაფ რთხო ე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
პი რი. ექი მის კა ბი ნე ტი ფუნ ქცი ო ნი რებს 
3 სკო ლა ში.

20132021 წლებში, ზოგადი განათ
ლების სფეროში განათლებისა და

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.

დაბამესტიის№1საჯაროსკოლა
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„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესი
პრიორიტეტების–განათლებისადამეცნიე-
რებისმიმართულებითგანხორციელდება:
 � სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ად რე უ ლი და 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;

 � გაგრძელდება სკოლამდელი აღზდისა და განათ
ლების სახელმწიფო სტანდრატების დანერგვა და 
ყველასათვის ხელმისაწვდომი სკოლამდელი გა
ნათლების მომსახურების მიწოდება;

 � გაგ რძელ დე ბა სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე
ა ბი ლი ტა ცია. 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;

 � 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;

 � 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 მეს ტი ა ში იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 6დან 16 წლამ დე 
სკო ლის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის ოჯა ხებ თან/
ფაქ ტობ რივ მე ურ ვე ებ თან კო მუ ნი კა ცია ბავ შვე ბის 
გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით.

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სკო
ლე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტე ბი, 
მათ შო რის: და გეგ მი ლია ლა ტა ლი სა და მა ზე რის 
სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია; სკო ლე ბის სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მით, გან ხორ ცი ელ დე ბა მეს
ტი ის №1 სა ჯა რო სკო ლის სა ხუ რა ვის რეა ბი ლი ტა
ცია – 100 ათა სი ლა რი; მიმდინარე წლის ბოლოს 
დას რულ დე ბა: 150 მოს წავ ლე ზე გათ ვლი ლი სა ჯა რო 
სკო ლის მშე ნებ ლო ბა სო ფელ ყარ სგუ რი ში – 2 მლნ 
198,3 ათა სი ლა რი. ახალი სკოლების მშენებლობა 
დასრულდება სოფელ ჭუბერსა (2 მლნ 198,3 ათასი 
ლარი) და ბეჩოში (2 მლნ 416,3 ათასი ლარი);

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

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

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

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

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

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

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

მეცნიერების სამინისტროს პრიორიტეტული მი
მართულებების შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალი
ტეტში, განხორციელდა სხვადასხვა მიზნობრივი,
საგანმანათლებლო და ტრენინგპროგრამები, მათ
შორის:პროგ რა მა ში „დავისვენოთდავისწავლოთერ
თად“,სა ზაფ ხუ ლო სკო ლებ ში, 2013– 2019 წლებ ში, 134 
მოს წავ ლე იყო ჩარ თუ ლი. 20172020 წლებ ში, სასწავლო
აქტივობებისხელშეწყობისპროგ რა მით, 81 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 158 სას კო ლო აქ ტი ვო ბის 
გან ხორ ცე ლე ბას შე ეწ ყო. ინფორმაციულსაკომუნი
კაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის პროგრა
მით, 2019 წელს, 2 სა ჯა რო სკო ლას 7 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, ეროვნულსასწავლოოლიმპიადებ
ში, ჯამ ში, 1775 მოს წავ ლე მო ნა წი ლე ობ და. 20182019 
წლებ ში, რადიოტექნოლოგიითადაგაუმჯობესებული
კავშირის სიჩქარით სა ჯა რო სკო ლე ბის უზ რუნ ველ
ყო ფის 50 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 2021 წლისთვის, 
„ახალი სკოლის“ მოდელში მუნიციპალიტეტის 13 
საჯარო სკოლაა ჩართული. 20162019 წლებ ში, მეს ტი
ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 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 14 პრო ექ ტი გან ხორ ცი
ელ და. მოსწავლეთატრანსპორტითუზრუნველყოფის
პროგ რა მა ში 19 სა ჯა რო სკო ლის (48 მი მარ თუ ლე ბა) 628 
მოს წავ ლეა ჩარ თუ ლი. 20172020 წლებ ში, მეს ტი ის სა ჯა
რო სკო ლებს, ჯამ ში, 846 სასკოლოჟურნალიდა38645 
სახელმძღვანელოუსას ყიდ ლოდ გა და ე ცათ. პროგ რა
მით „ჩემი პირველი კომპიუტერი“, 20132019 წლებ ში, 
პირ ველ კლა სე ლებს 837 კომპიუტერი გა და ე ცათ, 116 
კლა სის დამ რი გებ ლებს „წარჩინებულ მოსწავლეთა
წახალისების“ პროგრამით, ლეპტოპები გადაეცა 130 
წარ ჩი ნე ბულ მოს წავ ლეს. იმა ვე პე რი ოდ ში მეს ტი ის სა
ჯა რო სკო ლებ ში, ჯამ ში, 67 ოქროსდავერცხლისმედა
ლოსანიგა მოვ ლინ და. მასწავლებელთაპროფესიული
განვითარების მიზნობრივი პროგრამებით 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. 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინ
ფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამით, 2013
2021 წლებში, მეს ტი ის 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 19 პრო ექ
ტი გან ხორ ცი ელ და. ადაპ ტი რე ბუ ლია 12, ცენ ტრა ლუ
რი გათ ბო ბის სის ტე მით აღ ჭურ ვი ლია 2 სა ჯა რო სკო
ლა. მათ შო რის: 

2013წელსგან ხორ ცი ელ და 7 სა ჯა რო სკო ლის სა რე
ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი, რა ზეც სულ 360 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა; 2014 წელსსა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
ჩა ტარ და 2 სკო ლა ში, რაც სულ 132,6 ათა სი ლა რით და
ფი ნან სდა; 2015წელს– 6 სა ჯა რო სკო ლა ში (სულ 245,3 
ათა სი ლა რი); 2016წელსგან ხორ ცი ელ და და ბა მეს ტი
ის №2 სა ჯა რო სკო ლის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
(6,4 ათა სი ლა რი) და დაიწყო სსიპ პრო ფე სი უ ლი სას
წავ ლებ ლის „თეთ ნულ დი“ სა ერ თო საც ხოვ რებ ლის 
მშე ნებ ლო ბა (2 მი ლი ონ 91 ათა სი ლა რი).

2017წელსგან ხორ ცი ელ და: 4 სა ჯა რო სკო ლის სა
რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი; პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯის 
„თეთ ნულ დი“ სა ერ თო საც ხოვ რებ ლის მშე ნებ ლო ბა, 
წვირ მის მცი რე კონ ტი გენ ტი ა ნი სა ჯა რო სკო ლის პრო
ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა, დაფინანსდა იფა რის სკო
ლის გა მაგ რე ბა/რე ა ბი ლი ტა ცია (35,3 ათა სი ლა რი).

2018 წელს გან ხორ ცი ელ და დ. მეს ტი ის №3 სა ჯა
რო სკო ლის სა რე მონ ტო და №2 სა ჯა რო სკო ლის სვე
ლი წერ ტი ლის მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა (42 
ათა სი ლა რი); ინ ვენ ტა რით აღი ჭურ ვა მეს ტი ის №2 და 
ბე ჩოს სკო ლე ბი. დაფინანსდა:და ბა მეს ტი ის №1 სკო
ლის სვე ლი წერ ტი ლე ბის და ელექტროგაყვანილობის  
რე ა ბი ლი ტა ცია, სა ხან ძრო უსაფ რთხო ე ბის მოწ ყო ბა 
(162,2 ათა სი ლა რი).

სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით, 2019 წელს,
გან ხორ ცი ელ და სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია 
კა ლის, მუ ლა ხის, ლენ ჯე რის, ლა ტა ლის და ფა რის თე
მებ ში, რა საც, ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან, ჯამ ში, 300,1 
ათასი ლა რი მოხ მარ და. 2020წელს–მეს ტი ის სა ჯა რო 
სკო ლებ ში სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბის 7 პრო ექ ტზე 
451 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. აშენდაწვირ მის ახა ლი სა
ჯა რო სკო ლა (1 მლნ 298,6 ათა სი ლა რი); დასრულდა
ილა რი ონ ქარ თვე ლის სა ხე ლო ბის სკო ლაგიმ ნა ზი ის 
რე მონ ტი (43,8 ათა სი ლა რი).

მუნიციპალურიგანვითარებისფონდისდაფინან
სებითმიმდინარეობს:სო ფელ ყარ სგუ რი შის (ერ თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში De signBu ild მე თო დით) 
150 მოს წავ ლე ზე გათ ვლი ლი, სა ჯა რო სკო ლის პრო ექ
ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა (2 მლნ 198,3 ათა სი ლა რი), სო
ფელ ჭუ ბერ ში (ერ თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში 
De signBu ild მე თო დით) 150 მოს წავ ლე ზე გათ ვლი ლი 
სა ჯა რო სკო ლის პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა – (2 მლნ 
158,8 ათა სი ლა რი); სო ფელ ბე ჩოს სა ჯა რო სკო ლის 
მშე ნებ ლო ბა (2 მლნ 416,3 ათა სი ლა რი).

პროფესიულიგანათლება
მესტიისმუნიციპალიტეტშიმდებარეობსსსიპკო

ლეჯი,,თეთნულდი“,რომელსაცავ ტო რი ზა ცი ის ფარ
გლებ ში 250მდე სტუ დენ ტის მი ღე ბა შე უძ ლია. 2020 
წლი დან კო ლეჯ მა მო ი პო ვა ისე თი ტი პის პრო ფე სი უ
ლი პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა, რომ ლის 
დას რუ ლე ბის შემ დე გაც გა ი ცე მა სრუ ლი ზო გა დი გა
ნათ ლე ბის ატეს ტატ თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი დიპ ლო მი. 
2020 წელს ინ ტეგ რი რე ბულ პროგ რა მა ზე 7 სტუ დენ ტი 
ჩა ი რიც ხა. სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი მომ
ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე
ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით, 2016 წელს კო ლეჯ მა 
გა ნა ხორ ცი ე ლა სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა მომ ზა დე ბა
გა დამ ზა დე ბა მოკ ლე ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბი: ინ ფორ მა
ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი, ბუ ღალ ტე რი და მზა რე უ ლი, სულ 
გა დამ ზად და 36 ბე ნე ფი ცი ა რი.

კო ლეჯ ში 20202021 სას წავ ლო წლი დან 12 პრო ფე
სი ულსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა 
– 11 – მო დუ ლუ რი და 1 – დუ ა ლუ რი. 2021 წლის მი ღე ბის 
ფარ გლებ ში, კო ლე ჯი და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს სთა ვა
ზობს 12 პრო ფე სი ულსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მას. 

2016 წელს კო ლე ჯი ჩა ერ თო გაეროსგანვითარების
პროგრამაში,რომ ლის ფარ გლებ შიც გან ხორ ცი ელ და 
ელექ ტრი კო სი სა და მი ღე ბაგან თავ სე ბის პროგ რა
მე ბის და ნერ გვის მხარ და ჭე რა. შე იქ მნა მო ბი ლუ რი 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი, რო მე ლიც ატა რებს ტრე ნინ
გებს სას ტუმ რო სახ ლე ბის მე ნე ჯე რე ბის თვის. კო ლე ჯი 
გახ და „ათასწლეულისგამოწვევისფონდისაქართვე
ლოს“ პრო ექ ტის – „პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა ეკო
ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თვის“ საგ რან ტო პროგ რა მის 
გა მარ ჯვე ბუ ლი – ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტი ,,ინფორმა
ციულიტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი მოდე
ლის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ
ბაზაზესაერთაშორისოსერთიფიცირებულიპროგრა
მებისდაფუძნება“. კო ლე ჯის მას წავ ლებ ლე ბი აქ ტი უ
რად იყ ვნენ ჩარ თუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე
ბის ტრე ნინ გებ ში. სსიპ მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრის, პრო ფე სი უ ლი გა
ნათ ლე ბის მას წავ ლე ბელ თა გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი
ფო პროგ რა მის ფარ გლებ ში, კო ლე ჯის მას წავ ლებ ლე
ბი გა დამ ზადდ ნენ სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით. 

კო ლეჯ ში მო ეწ ყო სამ რეწ ვე ლო ინო ვა ცი ე ბის ლა
ბო რა ტო რია ,,ფაბ ლა ბი“. კო ლე ჯი აღი ჭურ ვა მო დუ ლუ
რი სწავ ლე ბის თვის.

2021 წლის მდგო მა რე ო ბით, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, ზრდას რულ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბაგა
დამ ზა დე ბის 7 პროგ რა მა ხელ მი საწ ვდო მია 2 და წე სე
ბუ ლე ბა ში.

20132020 წლებში სახელ მწი ფოს მი ერ კო ლე ჯის 
მიზ ნობ რივ მა პროგ რა მულ მა და ფი ნან სე ბამ, სა ერ
თო ჯამ ში, 3 მლნ 799,3 ლა რი შე ად გი ნა. 2018 წელს
დასრულდა კო ლე ჯის სა ერ თო საც ხოვ რე ბლის მშე
ნებ ლო ბა. იმა ვე წელს დაფინანსდა: კო ლე ჯის აღ
ჭურ ვა (მო დუ ლუ რი პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და 
შე სა ბა მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბის მიზ ნით) – 53,2 ათა სი ლა
რი; წყალ მო მა რა გე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და სა კა ნა
ლი ზა ციო სის ტე მა ზე და ერ თე ბის პრო ექ ტი (1,9 ათა სი 
ლა რი) და კა ნა ლი ზა ცი ის რე ა ბი ლი ტა ცია – 84 ათა სი 
ლა რი. 2019წელსკო ლეჯს კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტი ჩა უ
ტარ და, რა ზეც 81 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

20172020წლებში,მეს ტი ის საჯა რო სკო ლებ ში პრო
ფე სი უ ლი უნა რე ბის კურ სე ბის და ნერ გვის მიზ ნით 10 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. მეს ტი ა ში 2019 წელს აშენ
და სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტრი – კო ლეჯ ში და საქ მე
ბულ ნი არი ან შშმ პი რე ბი და შე ას წავ ლი ან სხვა დას
ხვა პრო ფე სი ებს – რეწ ვას, თე ქას, ჭრაკერ ვას და სხვ. 
20142020 წლებ ში, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა ჯა
რო მმარ თვე ლო ბი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის კურ სე ბი 
43მა პირ მა გა ი ა რა.

უმაღლესიგანათლება
სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 

სა მი ნის ტროს სოციალური პროგრამით, 20132016 
წლებ ში, მეს ტი ი დან და ფი ნან სე ბა მო ი პო ვა 48 სტუ
დენ ტმა, 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. 
ამ პროგრამის ფარგლებში, 20182021 წლებში, ყოველ 
სასწავლო წელს, 88 სტუდენტი დაფინანსდა.

მესტიის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პრო
ექტს „მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირ
ველკურსელ სტუდენტთა თანადაფინანსება“, რომ
ლის ფარ გლებ შიც, 1000 ლა რით ფი ნან სდე ბა ყვე ლა 
პირ ველ კურ სე ლი. 20132017 წლებ ში პრო ექ ტის ფარ
გლებ ში სულ 276 სტუ დენ ტი და ფი ნან სდა. ამ მიზ ნით, 
2014 წლი დან დღემ დე, ყო ველ წლი უ რად 70 ათა სი ლა
რია და ხარ ჯუ ლი.
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კულტურა
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონი

რებს მუნიციპალიტეტის მართვაში
არსებული შემდეგი დაწესებულებე
ბი: ა(ა)იპ მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
კულ ტუ რის სამ სა ხუ რი, ფოლ კლო რუ
ლი ან სამ ბლი „რი ჰო“, ბენ დი „ლი ლეო“, 
ან სამ ბლე ბი: „ლა ტა ლი“, „ქალ თი დი“, 
„უშ ბა“, „ფა რი“, ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან
სამ ბლე ბი „ბან გუ რი ა ნი“ და „ლი ლეო“, 
ჭუ ბე რის ბავ შვთა ან სამ ბლი „ნენ სკრა“, 
ფილ ფა ნე ბის საგ ვა რე უ ლო ან სამ
ბლი, ა(ა)იპ მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კა, მეს ტი ის 
სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე კა, 13 სა სოფ ლო 
ბიბ ლი ო თე კა (მა ზე რი, ლა ხა მუ ლა, ნაკ
რა, ეცე რი, ცხუ მა რი, ბე ჩო, ლა ტა ლი, 
ლენ ჯე რი, იე ლი, ადი ში, ჭო ლა ში, ჩვა
ბი ა ნი, ფა რი), ა(ა)იპ მეს ტი ის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის სკო ლის გა რე შე სა ხე ლოვ ნე
ბო სა გან მა ნათ ლებ ლო „ხე ლოვ ნე ბის 
სკოლა“, ა(ა)იპ ლეო ფილ ფა ნის სა ხე
ლო ბის სა ხალ ხო და ფოლ კლო რის თე
ატ რი, ა(ა)იპ ,,მხატ ვა რი ძმე ბის – ირაკ
ლი, მა რატ და გო ვენ ფარ ჯი ა ნე ბის 
მე მო რი ა ლუ რი სახლმუ ზე უ მი“, აგ რეთ
ვე – სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნული მუ ზე
უ მის გა ერ თი ა ნე ბა ში შე მა ვა ლი სვა
ნე თის ის ტო რი ულეთ ნოგ რა ფი უ ლი 
მუ ზე უ მი. კულ ტუ რის და ხე ლოვ ნე ბის 
ცენ ტრთან არ სე ბუ ლი სა ხე ლოვ ნე ბო 
სკო ლა; სო ფელ ლა ტა ლის, ბე ჩოს, ეცე
რის, ფა რის, ცხუ მა რის, ნაკ რას, ჭუ ბე
რის კულ ტუ რის სახ ლე ბი. 

2013 წელთან შედარებით მნიშვნე
ლოვნადგაიზარდაკულტურისსფეროს
დაფინანსება. 2020 წელს კულ ტუ რის 
სფე როს ხარ ჯე ბი და არა ფი ნან სუ რი აქ
ტი ვე ბის ზრდა 730 ათა სი ლა რით გა ნი
საზ ღვრა, 2013 წელს კი შე სა ბა მი სი მაჩ
ვე ნე ბე ლი 224,9 ათა სი ლა რი იყო.

20142021 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა საზოგადოების ჩართულო
ბა კულტურულ ცხოვრებაში. მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ყო ველ წლი უ რად ტარ დე ბა 
შეხ ვედ რე ბი, დის კუ სი ე ბი, ლი ტე რა ტუ
რუ ლი კონ კურ სე ბი და ახა ლი წიგ ნე ბის 
პრე ზენ ტა ცი ე ბი, იმარ თე ბა ინ ტე ლექ
ტუ ა ლუ რი თა მა ში „რა? სად? რო დის?“, 
ეწ ყო ბა მოს წავ ლე თა ნა მუ შევ რე ბის 
გა მო ფე ნე ბი, ტარ დე ბო და კონ ცერ ტე ბი 
და მას ტერ კლა სე ბი მეს ტი ის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის სა ჯა რო სკო ლე ბის მოს წავ
ლე ე ბის თვის. 2015 წლი დან დღემ დე 
ყო ველ წლი უ რად იმარ თე ბა ფოლ კლო
რუ ლი ფეს ტი ვა ლი „სვა ნე თო ბა“. 

20182019წლებშიმეს ტი ის ის ტო რი ი
სა და ეთ ნოგ რა ფი ის მუ ზე უმს 76 ათა სი 
ვი ზი ტო რი სტუმ რობ და. იმა ვე პე რი ოდ
ში, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბიბ ლი
ო თე კებს 5283 მკით ხვე ლი ეწ ვია.

2018წელს,ად გი ლობ რი ვი თვით მარ
თვე ლო ბის მხარ და ჭე რით, შე იქ მნა ქო
რე ოგ რა ფი უ ლი ან სამ ბლი „ბან გუ რი ა
ნი“, რომ ლის ფორ მე ბის შე ძე ნა ზე 13 400 
ლა რი და ი ხარ ჯა.

2019 წელს, მაღალმთიანი რეგიო
ნებისთვის კულტურული ცხოვრების
ხელმისაწვდომობის მიზ ნით, მეს ტი ის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ლა ტალ 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.

2020 წელს, კულ ტუ რის სა მი ნის
ტროს ხელ შეწ ყო ბით, მო ზარდ მა ყუ
რე ბელ თა და თო ჯი ნე ბის სა ხელ მწი ფო 
თე ატ რე ბის სა გას ტრო ლო ტურ ნე ე ბი, 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის და წე სე ბუ
ლე ბე ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი სხვა დას
ხვა პრო ექ ტი (სპექ ტაკ ლის დად გმა, 
სა ზაფ ხუ ლო სა ხე ლოვ ნე ბო სკო ლე ბის 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა).

20142021 წლებში განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
რეაბილიტაციის პროექტები. მათ შო
რის:

20142016 წლებში – და ბა მეს ტი ა ში 
ხერ გი ა ნის სა ხე ლო ბის მუ ზე უ მის მიმ
დე ბა რე ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწ ყო ბა 
(16,5 ათა სი ლა რი), ფარ ჯი ა ნე ბის სახლ
მუ ზე უ მის სა რე კონ სტრუქ ციოაღ დგე
ნი თი სა მუ შა ო ე ბის პირ ვე ლი ეტა პი (64 
ათა სი ლა რი).

20142015 წლებში –გან ხორ ცი ელ და 
მეს ტი ა ში მდე ბა რე, სვა ნე თის ისტო
რი ულეთნოგრაფიული მუ ზე უ მის სა
რე კონ სტრუქ ციო სა მუ შა ო ე ბი, რა საც 
რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან 
985,7 ათა სი ლა რი მოხ მარ და.

20162018 წლებში, „მსოფ ლიო ბან
კის“ და ფი ნან სე ბით, მეს ტი ა ში აშენ და 
ლეო ფილ ფა ნის სა ხე ლო ბის სა ხალ ხო 
და ფოლ კლო რის თე ატ რი, რა ზეც 4 მლნ 
334,3 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 

2017 წელს გან ხორ ცი ელ და მაც ხოვ
რის ფე რის ცვა ლე ბის სა ხე ლო ბის ეკ
ლე სი ის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
სოფ. წვირ მში.

2018 წელს გან ხორ ცი ელ და: იო ა ნე 
ნათ ლის მცემ ლის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი
ის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ იელ ში; ლა
ღა მის მაც ხოვ რის ეკ ლე სიის მი ნა შე ნი სა 
და გა ლა ვა ნის აღ დგე ნა და ბა მეს ტი ა ში. 
იმა ვე წელს: სვა ნუ რი კოშ კე ბი და მა
ჩუ ბე ბი რე ა ბი ლი ტა ცი ას ქ. მეს ტი ა ში 
600 ათა სი ლა რი მოხ მარ და; გან ხორ
ცი ელ და იო ა ნე ნათ ლის მცემ ლის სა
ხე ლო ბის ეკ ლე სი ის რე ა ბი ლი ტა ცია 

სო ფელ იელ ში; ლა ღა მის მაც ხოვ რის 
ეკ ლე სიის მი ნა შე ნი სა და გა ლა ვ ნის 
აღ დგე ნა და ბა მეს ტი ა ში. ახა ლი ბიბ
ლი ო თე კე ბი გა იხ სნა სო ფელ ეცერ
ში, ფარ სა და ადიშ ში; გან ხორ ცი ელ და 
ე ჩო სა და ნაკ რის თე მის ტერიტორიაზე 
არსებული არქეოლოგიური ძეგლების/
ობიექტების ინ ვენ ტა რი ზა ცია (14 ათა სი 
500 ლა რი).

2019 წელს: გან ხორ ცი ელ და და ბა 
მეს ტი ა ში მდე ბა რე მი ხე ილ ხერ გი ა ნის 
სახლმუ ზე უ მის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია 
(850 ათა სი ლა რი). იმა ვე წელს და იწ ყო 
და მიმ დი ნა რე ობს უშ გუ ლის თე მის სო
ფელ ჩა ჟა შის რე ა ბი ლი ტა ცია (700 ათა
სი ლა რი); 

2014 წელს და ფუძ ნდა ა(ა)იპ მეს ტი
ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ცენ ტრი, რო
მე ლიც, 20142020 წლებ ში, ახორ ცი ე
ლებ და მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლებ
ზე კვლე ვით და სა რეს ტავ რა ციო საპ
რო ექ ტო სა მუ შა ო ებს.

მიმდინარეობს სვა ნუ რი კოშ კე ბი სა 
და მა ჩუ ბე ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პრო ექ ტი (600 ათა სი ლა რი).

კულტურისადაძეგლთადაცვისსა
მინისტროსმიზნობრივიპროგრამების
ფარგლებშიმუნიციპალიტეტშიარაერ
თიპროექტიგანხორციელდა.მათშო
რის:

2013 წელი – სვა ნუ რი კოშ კე ბი სა და 
მა ჩუ ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (185,4 ათა სი 
ლა რი), ჩა ჟა შის მაც ხოვ რის ეკ ლე სი ის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (17,6 ათა სი ლა რი); 

2014 წელი – სვა ნუ რი კოშ კე ბის რე
ა ბი ლი ტა ცია (76 ათა სი ლა რი); ჩა ჟა
შის ნა გე ბო ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (156,8 
ათა სი ლა რი), ზე მო სვა ნე თის არა მა ტე
რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
პირ ვე ლა დი ინ ვენ ტა რი ზა ცია (18 ათა სი 
ლა რი); სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია 
„მსოფ ლიო მემ კვიდ რე ო ბა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბა“ (23,1 ათა სი ლა რი); 

2015 წელი – ადი ში, ლი ჩა ნა შის წმ. 
გი ორ გის ეკ ლე სი ის სა ხუ რა ვის რე ა
ბი ლი ტა ცია (15 ათა სი ლა რი); სვა ნუ რი 
კოშ კე ბი სა და მა ჩუ ბე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია (150 ათა სი ლა რი); ჩა ჟა შის ნა გე ბო
ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – ქვის კედ ლე ბის 
აღ დგე ნა, სა ხუ რა ვის შე ფიც ვრა და ფიქ
ლის სა ხუ რა ვის მოწ ყო ბა, ფა რუ ლი რკი
ნაბე ტო ნის მოწ ყო ბა, ხის კონ სტრუქ
ცი ე ბის ან ტი სეპ ტი კა და ცეც ხლდაც ვა 
(527,5 ათა სი ლა რი); ხერ გი ა ნე ბის საგ
ვა რე უ ლო კომ პლექ სის გა ლავ ნის სა
რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (20 ათა სი 
ლა რი); 

2016 წელი – კოშ კე ბი სა და მა ჩუ ბე
ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი; 
სარ თულ შუა ხის გა და ხურ ვე ბის აღ დგე
ნა; ქონ გუ რე ბის აღ დგე ნა; გა და ხურ ვის 
ხის კონ სტრუქ ცი ე ბის მოწ ყო ბა და სხვ. 

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

(167,5 ათა სი ლა რი); კა ხა ბერ გუ ლე და
ნის კოშ კის რე ა ბი ლი ტა ცია (9,9 ათა სი 
ლა რი); ერეკ ლე საღ ლი ა ნის მა ჩუ ბის 
ნან გრე ვე ბის გაწ მენ დი თი სა მუ შა ო ე
ბი (6,9 ათა სი ლა რი); მე რაბ ხერ გი ა ნის 
მა ჩუ ბის რე კონ სტრუქ ცი ის I ეტა პი (24 
ათა სი ლა რი); სვა ნუ რი კოშ კე ბის რე ა ბი
ლი ტა ცია: ეცერ ში – 1 კოშ კი, ხერ ხვა შში 
1 კოშ კი, ლუ ჰა ში – 5 კოშ კი. 

2017 წელი – სვა ნუ რი კოშ კე ბის, მა
ჩუ ბე ბის და სოფ. წვირ მის მაც ხოვ რის 
ფე რის ცვა ლე ბის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი
ის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (348,7 
ათა სი ლა რი), ჭუ ბე რის (ნენ სკრას ხე ო
ბა) ტე რი ტო რი ა ზე არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ
ლე ბის/ობი ექ ტე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია 
(10 ათა სი ლა რი); სვა ნუ რი კოშ კე ბის, მა
ჩუ ბე ბი სა და სოფ. წვირ მის მაც ხოვ რის 
ფე რის ცვა ლე ბის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი ის 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი – 9 ობი
ექ ტი (სოფ. იფა რი, და ბა მეს ტია – და თო 
გულ ბა ნის კოშ კი სა და იუ რა ფა ლი ა ნის 
მა ჩუ ბის რე ა ბი ლი ტა ცია, მ. ხერ გი ა ნე
ბის ეზოს გა ლავ ნის, ფარ დუ ლი სა და 
მა ჩუ ბის რე ა ბი ლი ტა ცია, მე2 ეტა პი – 
სოფ. ზე მო ლუ პა; გია წუ ლუ კი ა ნის კოშ
კის რე ა ბი ლი ტა ცია – სოფ. ლენ ჯე რი; 

რო ბი ზონ კახ ბე რიძის მა ჩუ ბის რე ა ბი
ლი ტა ცია – სოფ. მუ ლა ხი; ალექ სან დრე 
გუ ჯე ჯი ა ნის კოშ კის აღ დგე ნა – სოფ მუ
ლა ხიმუ ქა ლი; ნ. გი გა ნის კოშ კის რე
ა ბი ლი ტა ცია – სოფ. მუ ლა ხიჟა ბე ში; 
ქოჩ ქი ა ნე ბის კოშ კის რე ა ბი ლი ტა ცია, 
წვირ მის მაც ხოვ რის ფე რისც ვა ლე ბის 
ეკ ლე სი ის აღ დგე ნარეს ტავ რა ცია (349 
ათა სი ლა რი), უშ გუ ლის თემ ში მდე ბა რე 
ჩარ კვი ა ნე ბის საგ ვა რე უ ლო კოშ კის გაწ
მენ დი თი სა მუ შა ო ე ბი (25 ათა სი ლა რი). 

2018 წელი – სვა ნუ რი კოშ კე ბისა და 
მა ჩუ ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (გან გრძო
ბა დი პრო ექ ტი) – 600 ათა სი ლა რი (3 
კოშ კი, 4 მა ჩუ ბი, 1 ჰა გა ა მი, 2 ეკ ლე სია, 
იო ა ნე ნათ ლის მცემ ლის ეკ ლე სია, ლა
ღა მის ეკ ლე სია) – 330 ათა სი ლა რი; მა
ჩუ ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (ზე მო სვა ნე თი, 
და ბა მეს ტია, ალექ სან დრე გვარ ლი ა
ნის მა ჩუ ბის I ეტა პის სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი; ზე მო სვა ნე თი, და ბა მეს
ტია, რე ზო ხო ჯე ლა ნის მა ჩუ ბის რე კონ
სტრუქ ცია) – 116 ათა სი ლა რი; ნაკ რას 
თე მი, სოფ. ცა რე ლი, რო დამ გვარ მი ა
ნის მა ჩუ ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის I ეტა პის 
სა მუ შა ო ე ბი – 45 ათა სი ლა რი. 

2019წელი– კოშ კე ბის და მა ჩუ ბე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი (გან გრძო
ბა დი პრო ექ ტი), ზე მო სვა ნე თი – 9 მა ჩუ
ბი, 8 კოშ კი, 2 კომ პლექ სი, 1 ცი ხესახ ლი, 
იფ რა რის მთა ვა რან გე ლო ზის ეკ ლე სი ის 
გა ლავ ნის და სამ ლოც ვე ლოს რე ა ბი
ლი ტა ცია (მეს ტია, სოფ. იფ რა რი – 1 მლნ 
377 ათა სი ლა რი); და ბა მეს ტია, ლეხ თა
გი, ვ. სე ლას ქ. №8ში მდე ბა რე სვა ნუ
რი სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 26 ათა სი 
ლა რი, იფ ხის წმ. გი ორ გის სა ხე ლო ბის 

მესტია,ლეოფილფანისსახელობის
ფოლკლორისცენტრი
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ეკ ლე სი ის მო ხა ტუ ლო ბის სა კონ სერ ვა
ციო სა მუ შა ო ე ბი – 35 ათა სი ლა რი; უშ გუ
ლის თე მი სოფ. მურ ყმე ლი – გუ რამ ჩარ
ქსე ლი ა ნის კოშ კის სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი (I ეტა პი) 18 ათა სი ლა რი, 
მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სო ფე ლ ლა
ხა მის ტე რი ტო რი ის არ ქე ო ლო გია ჭუ ბე
რის თემ ში.

ასო ცი ა ცი ამ „ხე ლოვ ნე ბა სა ზო გა
დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბი სათ ვის”, სა
ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმ თან თა
ნამ შრომ ლო ბით, და იწ ყო პრო ექ ტის 
– „ინკლუზიურიგანათლებასაქართვე
ლოს მუზეუმებში“ გან ხორ ცი ე ლე ბა. 
გან ხორ ცი ელ და მუ ზე უ მე ბის თა ნამ
შრომ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა გან სა კუთ რე
ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის პი რებ თან სა მუ შა ოდ 
რო გორც თბი ლი სის, ასე ვე რე გი ო ნ მუ
ზე უ მებ ში, შე მუ შავ და და გან ხორ ცი ელ
და სპე ცი ა ლუ რი ადაპ ტი რე ბუ ლი პროგ
რა მე ბი.

2018 წლიდან, ჩა ჟა შის მუ ზე უმნაკ
რძა ლი, სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა
ა გენ ტოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში გა და ვი
და.

2019 წელს:და იწ ყო და მიმდინარე
ობს უშ გუ ლის თე მის სო ფელ ჩა ჟა შის 
რე ა ბი ლი ტა ცია; მომ ზად და ზე მო სვა
ნეთ ში მდე ბა რე სვა ნუ რი კოშ კე ბი სა და 
მა ჩუ ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის მომ დევ
ნო ეტა პის საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცია; 
გან ხორ ცი ელ და იფ ხის წმ.გი ორ გის სა
ხე ლო ბის ეკ ლე სი ის მო ხა ტუ ლო ბის სა
კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი და მეს ტი ა ში, 
ლეხ თაგ ში, ვ. სე ლას ქ. №8ში მდე ბა რე 
სვა ნუ რი სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (II ეტა
პი); არ ქე ო ლო გი უ რი სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ
და სოფ. ბოგ რე შის ტე რი ტო რი ა ზე. 

ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი ვი თა რე ბის მი
უ ხე და ვად, ჯან დაც ვის სა ყო ველ თაო 
რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლებ ზე ფი ზი კუ რი 
სა მუ შა ო ე ბი გეგ მაგრა ფი კის შე სა ბა მი
სად შე უ ფერ ხებ ლად მიმ დი ნა რე ობს. 
გრძელ დე ბა მსხვილ მას შტა ბი ა ნი პრო
ექ ტე ბი, მათ შო რის, სოფ. ჩა ჟა შის, მეს
ტიაზე მო სვა ნეთ ში მდე ბა რე კოშ კე ბი
სა და მა ჩუ ბე ბის პრო ექ ტე ბი.

2020 წელს სა მი ნის ტრომ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე შემ დე გი სა მუ
შა ო ე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა: სვა ნუ რი კოშ
კე ბი სა და მა ჩუ ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია, 
რა ზეც 1 მლნ 376,9 ათა სი ლა რი და ი ხარ
ჯა (გან გრძო ბა დი პრო ექ ტი), ჩარ კვი ა ნე
ბი სა და მე რაბ (მა ი ზერ) ნი ჟა რა ძის კოშ
კე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (I ეტა პი), ბე სიკ 
ვიბ ლი ა ნის ცი ხესახ ლის რე ა ბი ლი ტა
ცია სო ფელ ცა ლერ ში.

სპორტი
მესტიისმუნიციპალიტეტშიფუნქცი

ონირებს:მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა ში 
არ სე ბუ ლი ა(ა)იპ მეს ტი ის სპორ ტუ ლი 
ცენ ტრი და მას ში შე მა ვა ლი მეს ტი ის 
ლე რი ნა კა ნის სა ხე ლო ბის სპორ ტუ ლი 
კომ პლექ სი, იფა რის მირ ზა გე ლო ვა ნის 
სა ხე ლო ბის სპორ ტუ ლი კომ პლექ სი, მუ
ლა ხის ილი კო გაბ ლი ა ნის სა ხე ლო ბის 
სპორ ტუ ლი კომ პლექ სი, ლა ტა ლის გუ
რამ თი კა ნა ძის სა ხე ლო ბის სპორ ტუ ლი 
კომ პლექ სი და ჭუ ბე რის ბო რია კა ხი ა
ნის სა ხე ლო ბის სპორ ტუ ლი კომ პლექ სი. 

2013 წელთან შედარებით მნიშვნე
ლოვნადგაიზარდამუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან სპორტის სფეროს დაფი
ნანსება. 2020 წელს სპორ ტის სფე როს 
ხარ ჯე ბი და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 
ზრდა 700 ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 
2013 წელს კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
207,4 ათა სი ლა რი იყო.

მუნიციპალიტეტში სპორტის პრიო
რიტეტული სახეობებია:ძი უ დო, ჭი და
ო ბა, სნო უ ბორ დი, მკლავ ჭი დი, ფრენ
ბურ თი, ფეხ ბურ თი, მეკ ლდე უ რო ბა, 
სამ თო სათ ხი ლა მუ რო სპორ ტი, კრი ვი.

მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა 
სო ფელ ში გა იხ სნა სპორ ტუ ლი ჯგუ ფე ბი. 
სო ფელ ჭუ ბერ ში, ბო რის კა ხი ა ნის სა ხე
ლო ბის სპორ ტულ მა დარ ბაზ მა და იწ ყო 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა. სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა 

მეკ ლდე უ რო ბის გან ვი თა რე ბას. პირ
ვე ლად მეს ტი ის ის ტო რი ა ში, გა იხ სნა 
ალ პი ნის ტთა 3 ჯგუ ფი. მნიშ ვნე ლოვ
ნად გა უმ ჯო ბეს და სპორ ტსმენ თა შედე
გები მეკ ლდე უ რო ბა ში, ფრენ ბურ თში 
(2018 წელს ჭუ ბე რის ვაჟ თა გუნ დი სას
კო ლო სპორ ტუ ლი ოლიმ პი ა დის ფარ
გლებ ში გახ და სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო
ნი და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 2020 წლის 
მსოფ ლიო ოლიმ პი ა და ში) სამ თოსათ
ხი ლა მუ რო სპორ ტში, სნო უ ბორ დში, ძი
უ დო ში, ქარ თულ ჭი და ო ბა სა და კრივ ში. 
სა ქარ თვე ლოს ნაკ რებ ში გა წევ რი ან
და: ძი უ დო სა და სამ თოსათ ხი ლა მუ რო 
სპორ ტში – 44 მოს წავ ლე, მეკ ლდე უ რო
ბა ში – 5 მოს წავ ლე. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სპორ
ტის სა ხე ო ბებს და ე მა ტა სა ცი გაო სპორ
ტი, სა დაც ჩაბ მუ ლი არი ან ბავ შვე ბი და 
მო ზარ დე ბი, ასე ვე აქ ტი უ რად მიმ დი ნა
რე ობს მო ზარ დე ბის წვრთნა კრივ ში.

2015წლიდანყო ველ წლი უ რად ტარ
დე ბა მ. ხერ გი ა ნის მე მო რი ა ლი მეკ
ლდე უ რო ბა ში, რა ზეც ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტი დან 6000 ლა რი იხარ ჯე ბა.

20132021 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის სპორტულიობიექ
ტების მშენებლობარეაბილიტაციის
პროექტები.მათშორის:

2013 წელს დას რულ და ლა ტა ლის 
სპორ ტკომ პლექ სის რე ა ბი ლი ტა ცია, 
რა საც 222,2 ათა სი ლა რი მოხ მარ და (რე
გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი).

20152016 წლებში, რეგიონული გან
ვითარების ფონდის დაფინანსებით,
გან ხორ ცი ელ და სოფ. მუ ლა ხის ილი კო 
გაბ ლი ა ნის სა ხე ლო ბის სპორ ტსკო ლის 
(სა თე მო ცენ ტრის) სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა
ცია – 2 მლნ 681,5 ათა სი ლა რი; სო ფელ 
ფარ ში სპორ ტუ ლი დარ ბა ზის მშე ნებ
ლო ბის პირ ვე ლი ეტა პი (279,5 ათა სი 
ლა რი). 

20152017 წლებში გან ხორ ცი ელ და 
ილი კო გაბ ლი ა ნის სა ხე ლო ბის სპორ
ტუ ლი კომ პლექ სის რე კონ სტრუქ ცია
რე ა ბი ლი ტა ცია (სპორ ტუ ლი დარ ბა ზის, 
სა ცუ რაო აუ ზის, სა მე ურ ნეო ფან ჩა ტუ
რის, ჩოგ ბურ თის მო ედ ნი სა და სხვა 
შე სა ბა მი სი სპორ ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის, სამ ზა რე უ ლო სა და კა ფე–ბა რის 
მოწ ყო ბა) – 2 მლნ 681,5 ათა სი ლა რი.

2017წელსმეს ტი ში დას რულ და ფეხ
ბურ თი სა და კა ლათ ბუ რა თის სპორ ტუ
ლი მო ედ ნე ბის მშე ნებ ლო ბა, ასე ვე მო
ეწ ყო მი ნი ფეხ ბურ თის მო ე და ნი (369, 1 
ათა სი ლა რი).

2018წელს:მეს ტი ა ში, სე ტის მო ე დან
ზე, და იდ გა გა რე  სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი
ლო ბა (8 ათა სი ლა რი); რე გი ო ნუ ლი გან
ვი თა რე ბის ფონ დის და ფი ნან სე ბით, 
გან ხორ ცი ელ და ფა რის, ლენ ჯირ ხა ი ში
სა და და ნაკ რის სპორ ტუ ლი კომ პლექ
სე ბის მშე ნებ ლო ბა (ჯა მუ რი თან ხა – 797 
ათას 740 ლა რი).

2019 წელს დას რულ და: ხა ი ში სა 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მოწ ყო ბა – 69 ათა
სი ლა რი; ეცე რის სპორ ტუ ლი მო ე დ ნის 
მოწ ყო ბა – 68,9 ათა სი ლა რი.

2020 წელს დასრულდა მუ ლა ხის 
სპორ ტდარ ბა ზის მშე ნებ ლო ბა, რა საც 
43,6 ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 

ამ ჟა მად მიმდინარეობს:ფა რის ტე
რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში სპორ ტდარ
ბა ზის მშე ნებ ლო ბის მე2 ეტა პი – 77, 5 
ათა სი ლა რი; ლენ ჯე რის ტე რი ტო რი ულ 
ერ თე ულ ში სპორ ტდარ ბა ზის სამ შე ნებ
ლო სა მუ შა ო ე ბის მე2 ეტა პი – 225,7 ათა
სი ლა რი; ხა ი შის ტე რი ტო რი ულ ერ თე
ულ ში სპორ ტდარ ბა ზის მშე ნებ ლო ბის 
მე2 ეტა პი – 138,8 ათა სი ლა რი. ნაკ რის 
სპორ ტკომ პლექ სის მშე ნებ ლო ბა.

მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბებ ში მცხოვ
რებ პირ თა სტა ტუ სის მქო ნე მწვრთნე
ლე ბი სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს მაღალმთიან
დასახლებებშისპორტისსფეროშიდა
საქმებული მწვრთნელების მხარდა
ჭერის პროგრამით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
და საქ მე ბუ ლი 40 მწვრთნე ლი იღებს 
ფუ ლად და ნა მატს. 

2017 წელს სა მი ნის ტრომ მეს ტი ა ში 
ქუ ჩის ერ თი სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო
ბის მონ ტა ჟი და ა ფი ნან სა (14,4 ათა სი 
ლა რი).

მეს ტი ა ში ზამ თრის ორი კუ რორ ტია 
– ჰაწ ვა ლი და თეთ ნულ დი. 20182020 
წლებ ში, მეს ტი ა ში ჩა ტარ და სა ქარ თვე
ლოს თა სის გა თა მა შე ბა სამ თოსათ ხი
ლა მუ რო სპორ ტში. წლის გან მავ ლო
ბა ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ტარ დე ბა სა მი 
სა ერ თა შო რი სო ტურ ნი რი მეკ ლდე უ
რო ბა ში, ძი უ დო სა და კრივ ში. სა მი ნის
ტროს ხელ შეწ ყო ბით, 20182020 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 ბის თვის”.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალგაზრდული მიმართულებებით

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამი
ნისტრომმუნიციპალიტეტშისხვადას
ხვასახისპროექტიგანახორციელა: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, ,,სა ქარ
თვე ლოს თა სი ლაშ ქრო ბა ში“, ,,მო ხა
ლი სე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა“, 
მო ხა ლი სე ო ბის ფო რუ მი, ახალ გაზ რდუ
ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო ბა ნა კი და სას
კო ლო სპორ ტუ ლი ოლიმ პი ა და, მუ ხოს 
თა სი. 

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდის 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 გა ნა ხორ ცი ე ლეს პროექტები: 
„ბე ჩოს კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის 
სა ი ფორ მა ციო ცენ ტრი“, „კა ლიგ რა ფი
უ ლი სტუ დია ჭუ ბერ ში“, „ჩე მი ინი ცი ა
ტი ვა, მე – აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე“, „სა ერ
თა შო რი სო სა ზაფ ხუ ლო ეკო ნო მი კუ რი 
სკო ლა – სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა და 
სო ცი ა ლუ რი ინი ცი ა ტი ვა“, „გა ა ცოც ხლე 
წარ სუ ლი და შექ მე ნი მო მა ვა ლი“, „რი
ჰო“ (20  ათა სი ლა რი). ახალ გაზ რდუ ლი 
ცენ ტრის, „ბეთ ქი ლის“ საქ მი ა ნო ბის ძი
რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბია: ახალ გაზ
რდე ბის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში, მა თი ჩა
მო ყა ლი ბე ბა აქ ტი ურ მო ქა ლა ქე ე ბად, 
სა გა ნ მა ნათ ლებ ლო და კულ ტუ რუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ხელ შეწ ყო ბა, არა ფორ
მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა, სხვა დას ხვა სა ხის 
ტრე ნინგსე მი ნა რე ბის, შე მეც ნე ბი თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა (სულ პრო
ექ ტე ბის გან ხორ ცი ლე ბა ზე 112,8 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა).

2015 წელს ახალ გაზ რდუ ლი კლუ ბი 
„ბეთ ქი ლი“ მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ
ტე ბით აღი ჭურ ვა (5 ათა სი ლა რი). 2017 
წელს ფონ დის მხარ და ჭე რით გან ხორ
ცი ელ და პრო ექ ტი „მზე კო“ (19,3 ათა სი 
ლა რი) და გა იხ სნა სო ცი ა ლუ რი სა წარ
მო, რო მე ლიც დევ ნილ, სო ცი ა ლუ რად 
და უც ველ ქა ლებ სა და მრა ვალ შვი ლი ან 
დე დებს  ა საქ მებს. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 33 ტუ რის ტუ ლი 
ბი ლი კი 60ზე მე ტი ტუ რის ტუ ლი მარ
შრუ ტია შე მუ შა ვე ბუ ლი.

2020 წელს ჩა ტარ და მეს ტი ა ში 
მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი
რო ე ბის კვლე ვა, გა დამ ზად და მეს ტი
ის მე რი ის ახალ გაზ რდულ სამ სა ხურ
ში მო მუ შა ვე 2 თა ნამ შრო მე ლი; იმა ვე 
წელს, სტრას ბურ გში, სა ერ თა შო რი სო 
სე მი ნარ ზე გა ემ გზავ რა მეს ტი ის ახალ
გაზ რდუ ლი სამ სა ხუ რის 1 და მეს ტი ა ში 
მო მუ შა ვე ახალ გაზ რდუ ლი ორ გა ნი ზა
ცი ის 1 წარ მო მად გე ნე ლი; ახალ გაზ
რდუ ლი მუ შა კე ბის გა დამ ზა დე ბის სერ
ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ში ჩა ერ თო 
მეს ტი ის პრო ფე სი უ ლი სას წავ ლე ბე ლი 
,,თეთ ნულ დი’’ და გა დამ ზად და 2 ახალ
გაზ რდუ ლი მუ შა კი. 2020 წლის ახალ
გაზ რდულ მრჩე ველ თა საბ ჭო ში იყო 
მეს ტი ის ორ გა ნი ზა ცი ის 1 წარ მო მად
გე ნე ლი, საგ რან ტო პროგ რა მის ფარ

გლებ ში 1 ახალ გაზ რდუ ლი ორ გა ნი ზა
ცია (სო ფელ ფარ ში) 57,6 ათა სი ლა რით 
და ფი ნან სდა; საგ რან ტო პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში, და საქ მდა 4 ახალ გაზ რდა, 
ახალ გაზ რდუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი სერ ვი
სი კი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ 150 
ახალ გაზ რდას მი ე წო და. ახალ გაზ რდე
ბი (3 პი რი) გა დამ ზად დნენ სხვა დას ხვა 
ახალ გაზ რდუ ლი პროგ რა მე ბით, მათ გან 
ერ თმა კი ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კის სა
სერ ტი ფი კა ტო პროგ რა მით და იწ ყო გა
დამ ზა დე ბა.

მომდევნოოთხიწლისგანმავლობა
შიკულტურის,სპორტისადაახალგაზ
რდული მიმართულებებით, მესტიის
მუნიციპალიტეტში,შემდეგიღონისძი
ებებიგატარდება:

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა კულ ტუ
რის, სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო
ბის სფე რო ში 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;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა მეს ტი ის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე კულ ტუ რუ
ლი მემ კვიდ რე ო ბა ზე მო ნა ცემ თა 
ბა ზის შეგ რო ვე ბა და კვლე ვა; სვა
ნუ რი კოშ კე ბი სა და მა ჩუ ბე ბის სა
რე ა ბი ლი ტა ციო/სა კონ სერ ვა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი, მათ შორის: 20222025 
წლებ ში, ზე მო სვა ნეთ ში მდე ბა რე 
კოშ კე ბი სა და მა ჩუ ბე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცი ა ზე 12 მლნ ლა რი და ი ხარ ჯე ბა;

 � მიმდინრე წლის ბოლოსთვის დას
რულ დე ბა მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის უშ გუ ლის თე მის სო ფელ ჩა ჟა
შის რე ა ბი ლი ტა ცია; 

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა და ბა მეს ტი ის 
ლა ღა მის უბან სა და უშ გუ ლის თე
მის სოფ ლებ ში არ სე ბუ ლი სვა ნუ რი 
კოშ კე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია;

 � 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; 

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტუ ლი დარ ბა
ზე ბის მშე ნებ ლო ბა ხა იშ ში (156,1 
ათა სი ლა რი), ნაკ რა ში (216,4 ათა
სი ლარ), ფარ ში (152,1 ათა სი ლა
რი), ლენ ჯერ ში არ სე ბუ ლი შე ნო ბის 
დე მონ ტა ჟი და სპორ ტუ ლი დარ ბა
ზის მშე ნებ ლო ბის პირ ვე ლი ეტა პი 
(170,1 ათა სი ლა რი);

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

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სპორ ტუ ლი 
ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის ეფექ ტი ა ნი პო
ლი ტი კის გა ტა რე ბის ხელ შემ წყო ბი 
პრო ექ ტე ბი.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



ჩემოძვირფასებო!
მმართველმა პარტიამ – „ქართულმა ოცნებამ“ მესტიის მერობის კანდიდატად დამასახელა, რითაც კიდევ ერთხელ გამომიცხადა ნდობა, იმავდ

როულად კი, დიდი პასუხისმგებლობა დამაკისრა. მადლობას გადავუხდი ჩემს პოლიტიკურ გუნდს, რადგან საშუალება მეძლევა, განვაგრძო ზრუნვა 
მშობლიურ კუთხეზე. განსაკუთრებით მადლიერი ვარ თქვენი, ჩემი მესტიელების – უკვე წლებია ერთგულად მიდგახართ გვერდით და ჩვენი მუნიცი
პალიტეტის საკეთილდღეო თითოეულ წამოწყებაში აქტიურად მიჭერთ მხარს. დამეთანხმებით, მესტიაში ბევრი რამ კეთდება. ეტაპობრივად ხო
რციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები და ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავ გაგრძელდება. მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებული და
ტვირთვა აქვს სამთოსათხილამურო ტურიზმს. ამდენად, სათანადო ინფრასტრუქტურა გააუმჯობესებს სპორტისა და დასვენებისთვის აუცილებელ 
პირობებს, შექმნის მეტ სამუშაო ადგილს, რაც, საბოლოოდ, პირდაპირ აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის ფინანსურ კეთილდღეობაზე. 

საქართველოში მოქმედებს მთის კანონი, რომელიც მნიშვნელოვან შეღავათებს სთავაზობს მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებთ. გრძელდება 
სახელმწიფო პროგრამები, მათ შორის ჯანდაცვის, სოციალური მხარდაჭერის, სოფლის მეურნეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მი
მართულებით. ჩვენ თითოეული ამ პროგრამით მაქსიმალურად უნდა ვისარგებლოთ. 

მესტიაში დავიბადე, გავიზარდე და კარგად ვიცი თითოეული თქვენგანის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის საჭიროებები. გპირდებით, კვლავ ყურადღებით 
მოვისმენთ თითოეული მკვიდრის წინადადებას და მომავალ პროექტებს ადგილობრივი მოსახლეობის უშუალო ჩართულობით დავგეგმავთ. თქვე
ნი მხარდაჭერა საშუალებას მომცემს, ერთად ვიზრუნოთ, რომ მესტიაში ცხოვრება უფრო საინტერესო და მიმზიდველი გახდეს, განსაკუთრებით კი 
ახალგაზრდებისთვის. ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა ჩვენს მხარეში, დამეთანხმება – სვანეთი გამაოგნებელ შთაბეჭდილებას ახდენს მნახველზე, 
ხოლო აქ დაცული საგანძური, ტრადიციები და გარემო დაუვიწყარ კულტურულ შოკს იწვევს. ეს ჩვენთვის დიდი სტიმულია, რომ ერთიანი ძალისხმე
ვით, მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი კუთხე, განვითარებული ინფრასტრუქტურით, უნიკალური ტრადიციებითა და მიმზიდველი გარემოთი კი დაუვიწყარ 
ადგილად ვაქციოთ მესტია. 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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