
Size, placement and color combinations

ძვირფასო საგარეჯოელებო! 
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 საგარეჯოს მერობის კანდიდატისა და საგარეჯოს საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული 
პროექტები, გაგრძელდეს საგარეჯოს განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საგარეჯო და გვჯერა, რომ ჩვენი გუნდი 
თქვენგან კვლავაც მყარ მხარდაჭერას მიიღებს.
სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში ერთად უნდა ვიზეიმოთ ჩვენი საერთო გამარჯვება!

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



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

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

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასული წლების განმავლობაში,

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხელისუფ
ლების მიერ საგარეჯოს მუნიციპალი
ტეტში განხორციელებული პროგრა
მებისა და პროექტების მოცულობა.
იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ
ჯვი თი ნა წი ლი – 2013 წელს სა გა რე ჯოს 
ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ნა წი ლი 6,3 მლნ ლა
რი იყო, 2021 წლის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე
ბე ლი – 11,9 მლნ ლა რია. იზ რდე ბა ზო გა
დად სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბი – თუ 2013 
წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი 6,5 მლნ ლარს 
შე ად გენ და, 2021 წელს 19,3 მლნ ლა რამ
დე გა ი ზარ და. იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბიც – 
2013 წელს სა გა რე ჯოს ბი უ ჯეტ მა გა და სა
ხა დე ბის ნა წილ ში შე მო სავ ლე ბის სა ხით 
1,8 მლნ ლა რი მი ი ღო, 2021 წლის პროგ
ნო ზით – 15,1 მლნ ლა რი შე ად გი ნა. 

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 მლნ
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. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში,
20142021 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 3 პრო ექ ტი 
(ჯა მუ რად 195 152 ლა რი, თა ნა მო ნა
წი ლე ო ბა 1 531 579 ლა რი). პროგ რა
მით „ახალგაზრდამეწარმე“,20182021 
წლებ ში, მხარ და ჭე რი ლია 8 პრო ექ ტი 
(ჯა მუ რად 873 159 ლა რი, თა ნა მო ნა
წი ლე ო ბა 346 464 ლა რი). პროგ რა მით 
„დანერგემომავალი“,20152021 წლებ
ში, 1 337 ჰექ ტარ ზე გან ხორ ცი ელ და 132 
პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 11 954 694 ლა რი). 
აგროდაზღვევის პროგრამით, 2014
2021 წლებ ში, ჯა მუ რად, დაზ ღვე უ ლია 
2 791 ჰექ ტა რი, რი თაც 1  183მა ბე ნე
ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. ფერ მე რებს 
სტი ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლი 434 889 
ლა რით აუ ნაზ ღა ურ დათ. შეღავათია
ნიაგროკრედიტით,20132021 წლებ ში, 
3 706მა უნი კა ლურ მა ბე ნე ფი ცი არ მა 
ისარ გებ ლა (ჯა მუ რად 271 732 963 ლა რი, 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 35 678 960 ლა რი). 
მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მოქნილობის თანადაფინანსების
პროგრამით გან ხორ ცი ელ და 11 პრო
ექ ტი (ჯა მუ რად 522 400 ლა რი, თა ნა და
ფი ნან სე ბა 208 960 ლა რი). 2019 წელს 
და იწ ყო სასოფლოსამეურნეო ტექ
ნიკის თანადაფინანსების პროგრამა
და შეს ყი დუ ლია 660 811 ლა რის ტექ ნი
კა (თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 323 806 ლა რი). 
2020 წლი დან ამოქ მედ და მერძევეო
ბისდარგის მოდერნიზაციისადა ბა
ზარზე წვდომის ხელშეწყობის პროგ
რამა (9 პრო ექ ტი, ჯა მუ რად 2 045 440 

ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 1 547 779 ლა
რი) და აგროწარმოების ხელშეწყო
ბის პროგრამა (22 პრო ექ ტი, ჯა მუ რად 
2 173 988 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 
649  097 ლა რი). სამელიორაციო სამუ
შაოებზე, 20132020 წლებ ში, და ი ხარ ჯა 
18  320 733 ლა რი. წყა ლუზ რუნ ველ ყო
ფი ლი მი წის ფარ თო ბი, 2 200დან (2013 
წელს) 3 971 ჰექ ტრამ დე (2020 წელს) 
გა ი ზარ და. კა ხე თი ქარ თუ ლი მეღ ვი
ნე ო ბის უმ თავ რე სი რე გი ო ნია. შე სა ბა
მი სად, სა ხელ მწი ფო უდი დეს ყუ რად
ღე ბას უთ მობს რთვლის ეფექ ტი ა ნად 
წარ მარ თვას – სა გა რე ჯო ში, 20132020 
წლებ ში, გადამუშავებულია ჯამურად
137,15ათასიტონაყურძენი(მო სავ ლის 
ღი რე ბუ ლე ბა 151,12 მლნ ლა რი). 2013 
წლი დან დღემ დე, ქვეყ ნის მას შტა ბით, 
სა ხელ მწი ფო უსას ყიდ ლოდ ახორ
ცი ე ლებს სხვა დას ხვა ვეტერინარულ
ღონისძიებას: 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.

 � გაგრძელდება სოფლის მეურნე
ობის ხელშემწყობი პროგრამები,
რაცრამდენიმეასეულიახალისა
მუშაოადგილისშექმნასადასოფ
ლად დასაქმებული ადამიანების
შემოსავლებისზრდასუზრუნველ
ყოფს;

 � ქვეყნისმასშტაბით,2024წლამდე
განხორციელდება1.2მლნჰექტა
რი მიწის სისტემური რეგისტრა
ცია, რითაც პრაქტიკულად მიწის
რეგისტრაციის პრობლემა სრუ
ლადაღმოიფხვრება;

 � ხელისუფლების გეგმის თანახ
მად, ქვეყნის მასშტაბით, 2030
წლისთვის წყლით უზრუნველყო
ფილიფართობი227ათასჰექტარს
გაუთანაბრდება.

 � 2024 წლისთვის მუნიციპალიტე
ტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია
სარწყავი წყლით უზრუნველყო
ფილიფართობის10706ჰექტრამ
დეზრდა.

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობის განვითარებადა, ზო

გადად, სამეწარმეო სულისკვეთების
გაძლიერებახელისუფლებისერთერ
თიმთავარიამოცანაა.ამთვალსაზრი
სით, მოქმედებს და სამომავლოდაც
გაგრძელდება რამდენიმე სახელმწი
ფოპროგრამა,რომელიცორიენტირე
ბულიამეწარმეობისხელშეწყობაზე.

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით „აწარმოე
საქართველოში“, სა გა რე ჯო ში და ფი
ნან სდა 4 სა წარ მო (ინ ვეს ტი ცია ჯა მუ
რად 6 147 377  ლა რი, და საქ მე ბუ ლია 31 
ადა მი ა ნი). ამა ვე პროგრამის სასტუმ
როს კომპონენტში, ხე ლი შე ეწ ყო 2 
სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბას (ჯა მუ რად 2 
550 000 ლა რი, და საქ მდა 50 ადა მი ა ნი, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 21 ახა ლი სას ტუმ რო 
ნო მე რი შე ე მა ტა). მიკროდამცირემე
წარმეობისმხარდამჭერიპროგრამით,
„აწარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ მხარ და ჭე
რით, 364 937 ლა რის გრან ტი გა ი ცა. გან
ხორ ცი ელ და 503  197 ლა რის ინ ვეს ტი
ცია. ჯა მუ რად და ფი ნან სდა 41 პრო ექ ტი 
(არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის 
მიზ ნით – 20, ახა ლი „სტარ ტა პის“ მხარ
და სა ჭე რად – 21 პრო ექ ტი).

 � გაგრძელდებადაგაფართოვდება
მეწარმეობის მხარდამჭერი პრო
ექტებისათუ სახელმწიფო პროგ
რამებისგანხორციელება;

 � ხელიშეეწყობაინოვაციურიეკო
სისტემისგანვითარებას;

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

ენერგეტიკა
ჩვენი გუნდის ენერგეტიკული პო

ლიტიკის ძირითადი ამოცანა იმპორ
ტირებულენერგორესურსებზედამოკი
დებულების ეტაპობრივ შემცირებასა
და ადგილობრივი რესურსების ეფექ
ტურ ათვისებას უკავშირდება. „ქარ
თული ოცნების“ გუნდის გეგმის მი
ხედვით, 2030 წლისთვის დადგმული
სიმძლავრე გაორმაგდება და 10,166
მგვტს მიაღწევს. შიდა რესურსებით
გამომუშავებული ელექტროენერგიის
მოცულობაკისამჯერგაიზრდებადა34
მილიარდკილოვატ/საათსგაუთანაბ
რდება.

20132021 წლებში, კახეთის რეგი
ონში,ექსპლოატაციაშიშევიდა7ჰიდ
როელექტროსადგური– ხა დო რი ჰე სი 2, 
შილ და ჰე სი, ალა ზა ნი ჰე სი 2, ახ მე ტა ჰე
სი, ფშა ვე ლა ჰესი, შილ და ჰე სი 1, ავა ნი 
ჰე სი 3,50. მა თი დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე 
ჯა მუ რად 32 მგვტია, ჯა მუ რი ინ ვეს ტი
ცია – 39 მლნ აშშ დო ლა რი. 

კახეთისრეგიონშიიგეგმებაშემდე
გიენერგეტიკულიპროექტები: 

 � სტორიჰესი1 – 18,3 მლნ აშშ დო
ლა რი; დადგმ.სიმ ძლავ რე 20 მგვტ; 

 � სამყურისწყალიჰესი1 – 6,5 მლნ 
აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე 
– 4,8 მგვტ; 

 � სამყურისწყალიჰესი2 – 39,6 მლნ 
აშშ დო ლა რი, დადგმ, სიმ ძლავ რე 
– 26 მგვტ; 

 � ხადორიჰესი3 6,2 მლნ აშშ დო
ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 5,4 
მგვტ; 

 � ლოპოტაჰესი1– 16 მლნ აშშ დო
ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 8 მგვტ; 

 � ბაისუბანიჰესი– 5,1 მლნ აშშ დო
ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 5,34 
მგვტ; 

 � ახალსოფელი ჰესი – 5,5 მლნ აშშ 
დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 5 
მგვტ; 

 � სტორი2ჰესი–20,7 მლნ აშშ დო
ლა რი, დადგმ.სიმ ძლავ რე – 11,4 
მგვტ; 

 � სტორი3ჰესი–7 მლნ აშშ დო ლა
რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 4 მგვტ; 

 � ფონაჰესი–11,5 მლნ აშშ დო ლა რი, 
დადგმ. სიმ ძლავ რე 10,6 მგვტ; 

 � დეკაჰესი–1,79 მლნ აშშ დო ლა რი, 
დადგმ. სიმ ძლავ რე 1,2 მგვტ; 

 � საჩალეჰესი–1 მლნ აშშ დო ლა რი, 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 0,7 მგვტ. 

ტექნიკურეკონომიკური კვლევის
ეტაპზეა მზის ელექტროსადგურების
პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა ჯა მუ რი დად
გმუ ლი სიმ ძლავ რე 80 მგვტს აჭარ
ბებს, გა მო მუ შა ვე ბა 110 მლნ კვტ/სთს 
უტოლ დე ბა (და მა ტე ბით 50 მლნ აშშ 
დო ლა რამ დე ინ ვეს ტი ცია).

ეკონომიკა
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

შიდასახელმწიფოებრივიმნიშვნელობის
საგარეჯოუდაბნოდავითგარეჯის
საავტომობილოგზა
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20132017 წლებ ში, სა გა რე ჯო ში, 3 533 
აბო ნენტს და უ მონ ტაჟ და ელექტროე
ნერგიისინდივიდუალურიმრიცხველი, 
რი თაც მო სახ ლე ობის ელექ ტრო ე ნერ გი
ით უზ რუნ ველ ყო ფის სა კით ხი სრუ ლად 
მო წეს რიგ და. 20132021 წლებ ში, გაზი
ფიცირებულია,ჯა მუ რად 10 229 აბო ნენ
ტი. ხელისუფლების გეგმით, 20222023 
წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 5 სო ფელ
ში (გო რა ნა, იკ ვლივ გო რა ნა, კოჭ ბა ა ნი, 
ბოტ კო და რუ სი ა ნი) იგეგ მე ბა გა ზი ფი ცი
რე ბის სა მუ შა ო ე ბი (265 აბო ნენ ტი).

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 სა გა რე ჯო ში ჩა ტარ და ტუ რის ტუ
ლი რე სურ სე ბის სრუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა
ცია, მიმ დი ნა რე ობს ტუ რის ტუ ლი მარ
შრუ ტე ბის კვლე ვის პრო ექ ტი. 20152021 
წლებ ში გა ი მარ თა ტრე ნინ გე ბი ად გი
ლობ რივ ტუ რის ტულ ინ დუს ტრი ა ში და
საქ მე ბუ ლი ან და სა საქ მე ბე ლი პი რე ბი
სათ ვის. 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრა
ციისეგიდით,პრო ექ ტით „ღვი ნის გზა“ 
გან ხორ ცი ელ და ღვი ნის ტუ რიზ მში 
ჩარ თუ ლი ობი ექ ტე ბის იდენ ტი ფი ცი რე
ბა და მათ თვის საგ ზაო მი მარ თუ ლე ბის 
მა ნიშ ნებ ლე ბის დამ ზა დე ბამონ ტა ჟი. 

ტურისტული პოტენციალის მაქ
სიმალურად ათვისების მიზნით, მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან თავ სდა სა ინ
ფორ მა ციო ბა ნე რე ბი კულ ტუ რუ ლი და 
ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ; 

 � 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

ქვეყნის მასშტაბით, თუ 2012 წელს
დაცულიტერიტორიები519ათასიჰექ
ტარიიყო,დღეისთვის798ათასიჰექ
ტარია. 20122020 წლებში, შეიქმნა 26
ახალიდაგაფართოვდა3დაცულიტე
რიტორია.

20132020 წლებ ში, ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი სა ყო ფაც ხოვ რე ბო სარ გებ ლო ბის 
მიზ ნით, მო სახ ლე ო ბა ზე გა ცე მუ ლია 84 
ათა სი კუბ.მ მერქნულირესურსი.2019
2021 წლებ ში, მერ ქნულ რე სურ სზე ხელ
მი საწ ვდო მო ბის გა მარ ტი ვე ბის მიზ
ნით, მო ეწ ყო საქმიანიეზო.

20142021 წლებ ში, ხეტყის ორ გა
ნი ზე ბუ ლი დამ ზა დე ბის ფარ გლებ ში, 
დამ ზად და 1584,9 კუბ.მ ხეტყე. რე გუ
ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გან თავ სე ბუ
ლი ობიექტებისინსპექტირება.

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო მუდ
მი ვად, უწ ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს 
ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვე
ბებსდა ავ რცე ლებს გაფ რთხი ლე ბებს 
მო სა ლოდ ნე ლი სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე
ბის შე სა ხებ. ყო ველ წლი უ რად მიმ
დი ნა რე ობს სტი ქი უ რი გე ო ლო გი უ რი 
პრო ცე სე ბის მო ნი ტო რინ გი, ასე ვე მი
წის ქვე შა მტკნარი სასმელი წყლების
მონიტორინგი2 წყალ პუნ ქტზე; 

 � სამომავლოდგაფართოვდებაატ
მოსფერული ჰაერის, ნიადაგისა
დაწყლისხარისხისმონიტორინ
გისადაშეფასებისსისტემები;

 � 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,საგარეჯოსმუნი
ციპალიტეტში, ინფრასტრუქტურისა
და საზოგადოებრივი მომსახურების
გაუმჯობესებაგანვითარებაზე განსა
კუთრებულიაქცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, სა გა რე ჯო ში, ად
გილობრივი მნიშვნელობის გზე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბა ზე, ად
გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე
ტი დან ჯა მუ რად, 16 მლნ ლარ ზე მე ტი 
და ი ხარ ჯა. აშენ და 3 და რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 5 ხიდს. 

ამა ვე პე რი ოდ ში, სტიქიით და ზი ა
ნე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი
ლი ტა ცი ოდ, ცენ ტრა ლურ მა ხე ლი სუფ
ლე ბამ 660 ათა სი ლა რის კომ პენ სა ცია 
გა მო ყო; 2021 წელს 30 აპ რი ლის სტი ქი
ი სა და 67 ივ ლი სის სტი ქი ის სა ლიკ ვი
და ციო სა მუ შა ო ე ბის თვის კი ჯა მუ რად 
გა მო ყო ფი ლია 800 000 ლა რი. 

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მით, 20212025 
წ.წ. 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, სა გა
რე ჯოს 3 და სახ ლე ბულ პუნ ქტში მცხოვ
რებ 693 ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ
ტერ ნეტ ზე წვდო მის სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, სა გა რე ჯოს წყალ
მომარაგებისა და საკანალიზაციო
ქსელის 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 16 მლნ ლარ ზე მე ტი და ი ხარ
ჯა. ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მით, 20212023 
წლებ ში, და მა ტე ბით 61 მლნ ლარ ზე 
მე ტი და ი ხარ ჯე ბა. საგარეჯოში უკვე
მიმდინარეობს ან იგეგმება შემდეგი
წყალმომარაგებისპროექტები:

 � ქ. სა გა რე ჯოს წყალ მო მა რა გე ბის 
სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცი ის II ეტა პი 
– 2 412 080 ლ;

 � სოფ. ყან და უ რა სა და ბა დი ა უ რის 
წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის რე
ა ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბის საპ
რო ექ ტო/სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი 
–  11 779 999 ლ; 

 � სოფ. მა ნა ვის წყალ მო მა რა გე ბის 
სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ციამშე ნებ
ლო ბის საპ რო ექ ტო/სამ შე ნებ ლო 
სა მუ შა ო ე ბი – 8 422 875.00 ლ;

 � სოფ. ხაშ მში, სა თა ვენა გე ბო ბის, 
და ახლ. 500 მ მო ნაკ ვე თის ნა პირ
დაც ვის საპ რო ექ ტოხარ ჯთაღ რიც
ხვის დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა/
სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი – 817 817 ლ;

 � სოფ. თოხ ლი ა უ რის, დი დი ჩა ი ლუ
რი სა და პა ტა რა ჩა ი ლუ რის წყალ
მო მა რა გე ბის სის ტე მის პრო ექ
ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბის შეს ყიდ ვა 
– 8 877 591 ლ;

 � სოფ. ნი ნოწ მინ დი სა და წყა როს
თა ვის წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე
მის რე ა ბი ლი ტა ცია/მშე ნებ ლო ბის 
საპ რო ექ ტო/სამ შე ნებ ლო სა მუ შა
ო ე ბი – 8 389 000 ლ;

 � სოფ. გი ორ გიწ მინ და ში ჭა ბურ ღი
ლე ბის, შემ კრე ბი რე ზერ ვუ ა რე ბი სა 
და სა ტუმ ბი სად გუ რის მოწ ყო ბა – 
800 000 ლ;

 � სოფ. პა ტარ ძე უ ლის წყალ მო მა რა
გე ბის სის ტე მის საპ რო ექ ტო/სამ
შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი – 8 775 000 ლ.

20212022წლებისთვის,საგარეჯოსმუნიციპალიტეტში,დაგეგმილია
ანუკვეგანხორციელებისფაზაშიაშემდეგიინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 � სოფ. ხაშ მში შე სას ვლელ გზა ზე ა/ბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა – 1 265 000 ლ; 
 � ქ. სა გა რე ჯო, კა ხე თის გზატკ.№10, 10a, 12, 12a, კორ პუ სე ბის ეზო ე ბის მო ას ფალ

ტე ბა/კე თილ მოწ ყო ბა – 377 451 ლ; 
 � ქ. სა გა რე ჯო, რუს თა ვე ლის ქ. №270, 272, 274 კორ პუ სე ბის ეზო ე ბის მო ას ფალ ტე

ბა/კე თილ მოწ ყო ბა – 249 892 ლ; 
 � სოფ. თოხ ლი ა უ რი, ცენ ტრა ლუ რი ში დაგ ზის მო ას ფალ ტე ბა – 286 250 ლ;  
 � სოფ. ნი ნოწ მინ დაწყა როს თა ვის გზის მო ას ფალ ტე ბა – 549 964 ლ; 
 � ქ. სა გა რე ჯო, ქურ ხუ ლი ა ანთ უბ ნის სა საფ ლა ოს თან მი სას ვლე ლი გზის მოწ ყო

ბა – 597 500 ლ; 
 � სოფ. ბა დი ა უ რი, სა საფ ლა ოს თან მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 91 259 ლ; 
 � სოფ. მა ნა ვი, სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბას თან მი სას ვლე ლი გზის 

მო ას ფალ ტე ბა – 235 482 ლ; 
 � სოფ. უდაბ ნო, გზის მო ას ფალ ტე ბა – 249 012 ლ;
 � ქ. სა გა რე ჯო, მშვი დო ბის ქუ ჩის მო ას ფალ ტე ბა – 200 000 ლ; 
 � ქ. სა გა რე ჯო, ფა ლი აშ ვი ლის ქუ ჩის მო ას ფალ ტე ბა – 200 000 ლ;
 � ქ. სა გა რე ჯო, ბარ ნო ვის, რო ბა ქი ძი სა და 9 ძმის ქუ ჩე ბის მო ას ფალ ტე ბა – 

245 076 ლ; 
 � ქ. სა გა რე ჯო, კეც ხო ვე ლის ქუ ჩის მო ას ფალ ტე ბა – 223 100 ლ; 
 � ქ. სა გა რე ჯო, კა ხე თის ქუ ჩის მო ას ფალ ტე ბა – 67 739.00 ლ; 
 � ქ. სა გა რე ჯო, რუ თა ვე ლიკა ხე თის ქუ ჩე ბის და მა კავ ში რე ბე ლი გზე ბის მო ას

ფალ ტე ბა – 136 019 ლ; 
 �  სო ფელ თუ ლა რიკაზ ლა რის ცენ ტრა ლურ და მა კავ ში რე ბელ გზა ზე ა/სა ფა რის 

მოწ ყო ბა – 252 000 ლ;
 � გაგ რძელ დე ბა კა ხე თის მი მარ თუ ლე ბით ჩქაროსნულიმაგისტრალებისმშე
ნებლობა,მათ შო რის, დას რულ დე ბა გურ ჯა ა ნის შე მოვ ლი თი გზის 15კმია ნი, 
თბი ლი სისა გა რე ჯოს 35კმია ნი და ბა კურ ცი ხეწნო რის 16კმია ნი მა გის ტრა
ლე ბის მშე ნებ ლო ბა.

სოფელპატარძეულში
სასმელიწყლისსაკომუნიკაციო
სისტემისმოწყობისსამუშაოები
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– ბატონოავთანდილ,მუნიციპალი
ტეტშითქვენიოჯახირითარისცნობი
ლიდასაგარეჯოშიროგორიბავშვობა
გქონდათ?

– სა გა რე ჯო ში ჩემს ოჯახ სა და მშობ
ლებს კარ გად იც ნო ბენ. მა მა – შალ ვა 
გუ ლი კაშ ვი ლი გა რე ჯის მე ურ ნე ო ბა
ში, მი წათ მომ წყო ბად მუ შა ობ და. დე
და – ნა ნა ჭა ჭუ კაშ ვი ლი კი 47 წლის 
გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ და სა გა რე ჯოს 
სამ შო ბი ა რო ში ბე ბი ა ქა ლად. მას სა გა
რე ჯო ში ბევ რი იც ნობს, მი სი ხე ლე ბის 
სით ბო არა ერთ ახალ შო ბილს შე უგ
რძვნია. მეც ქა ლაქ სა გა რე ჯო ში და ვი
ბა დე, გა ვი ზარ დე და მთე ლი ცხოვ რე ბა 
აქ გა ვა ტა რე. სხვა გან არას დროს მიც
ხოვ რია. ერ თი ძმა მყავს – ზა ზა გუ ლი
კაშ ვი ლი, რო მე ლიც კერ ძო სექ ტორ ში 
წარ მა ტე ბით მოღ ვა წე ობს. ძა ლი ან ლა
ღი და სა ინ ტე რე სო ბავ შვო ბა გვქონ და. 
ჩვენს სახ ლთან მდე ბა რე სპორ ტულ 
მო ე დან ზე, ხში რად ვთა მა შობ დით ფეხ
ბურთს, კა ლათ ბურთს. ზოგ ჯერ, სხვა
დას ხვა სკო ლე ბი სა და უბ ნე ბის გუნ
დე ბი ვე ჯიბ რე ბო დით ერ თმა ნეთს. მე 
ბავ შვო ბი დან ვე მა ღა ლი ვი ყა ვი და 
კა ლათ ბურ თში მე ტად წარ მა ტე ბუ ლი. 
მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის ეზო 
იყო ჩე მი და ჩე მი მე გობ რე ბის მო სას
ვე ნე ბე ლი სივ რცე, სა დაც ერ თმა ნეთს 
მო საზ რე ბებს ვუ ზი ა რებ დით. დღემ დე 
მიყ ვარს ეს ად გი ლი, სა დაც ჩე მი ტკბი
ლი მო გო ნე ბე ბი „სახ ლობს“.

– ბიჭებს მშობლები მკაცრად
გზრდიდნენ და თქვენ აღზრდაში დე
დაუფროაქტიურადიყოჩართულითუ
მამა?

– აღ ზრდა ში ორი ვე აქ ტი უ რად მო
ნა წი ლე ობ და. ზო მი ე რად მკაც რე ბი იყ
ვნენ. სა ღა მოს მა მა რომ მო ვი დო და, 
აუ ცი ლებ ლად უნ და ჩაგ ვე ბა რე ბი ნა გაკ
ვე თი ლე ბი. უმე ტე სად მომ ზა დე ბუ ლი 
ვხვდე ბო დი. მა მის დი დი რი დი მქონ და 
და ყო ველ თვის ვცდი ლობ დი ნას წავ ლი 
დავ ხვედ რო დი. ჩვენ კარ გი მე გობ რე ბი 
ვიყ ავით და ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა ურ
თი ერ თო ბას გვი ად ვი ლებ და. 

აუ ცი ლებლად უნ და აღ ვნიშ ნო მა
მა ჩე მის დე დის – ოლა ში ო ლაშ ვი ლის 
უდი დე სი წვლი ლი ჩე მი და ჩე მი ძმის 
აღ ზრდა ში. ოლა ბე ბო რამ დე ნი მე ათე
უ ლი წე ლი სა ბავ შვო ბაღ ში აღ მზრდე
ლად მუ შა ობ და და მისი გა მოზ რდი ლი 
თა ო ბე ბი ყო ველ თვის სიყ ვა რუ ლით იხ
სე ნებ დნენ. 

– დედა სამედიცინოზე ჩაბარებას
არ გირჩევდათდა არ უნდოდა, ექიმი
გამოსულიყავით?

– დე დას ძა ლი ან უნ დო და ექი მი გა
მოვ სუ ლი ყა ვი, მაგ რამ ჩე მი მის წრა ფე
ბა ეს არ გახ ლდათ. მთე ლი ცხოვ რე ბა 
თეთ რი ხა ლა თით ვხე დავ დი და არას
დროს მი ფიქ რია, მეც იგი ვე პრო ფე სია 
ამერ ჩია. უფ რო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა 
მი ტა ცებ და და იმი ტომ გავ ხდი აგ რო
ინ ჟი ნე რი. ალ ბათ ეს ფაქ ტო რი შო რე
ულ მა ბავ შვო ბა მაც გა ნა პი რო ბა – მა მას 
სა ო ჯა ხო საქ მი ა ნო ბა ში ხში რად ვეხ მა
რე ბო დი. დი ლი დან, მა მას თან ერ თად 
ვიწ ყებ დით პი რუტ ყვის მოვ ლას, ბაღ
ვე ნა ხის საქ მე ებ შიც ჩარ თუ ლი ვი ყა
ვით მე და ჩე მი ძმა. ალ ბათ მა მას დამ
სა ხუ რე ბაა, რომ დღემ დე არ გვე ზა რე ბა 
შრო მა.

– სპეციალობით აგროინჟინერმა
უმაღლესი სასწავლებლის დასრულე
ბისშემდეგმუშაობაოპერატიულსამ
სახურშირატომდაიწყეთ?

– სტუ დენ ტო ბა ძა ლი ან ცუდ დროს 
მო მი წია. ქვე ყა ნა ში არე უ ლო ბა იყო. 
სხვა თა შო რის, პა ტა რა ასა კის მი უ ხე
და ვად, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის დროს, 
აქ ცი ებ ში ვმო ნა წი ლე ობ დი. თუმ ცა, პო
ლი ტი კუ რად არას დროს მი აქ ტი უ რია და 
არც არას დროს შევ სულ ვარ რო მე ლი მე 
პარ ტი ა ში, მაგ რამ ყო ველ თვის მქონ და 
იმის სურ ვი ლი, რომ ჩე მი ქვეყ ნის სტა
ბი ლუ რო ბა სა და წარ მა ტე ბა ში შე მე ტა
ნა წვლი ლი, რო გორც კი მო მე ცა შან სი, 
სწავ ლის დას რუ ლე ბის შემ დგომ, ში ნა
გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში, სა გა რე
ჯოს გან ყო ფი ლე ბა ში, ოპე რა ტი ულ სამ
სა ხურ ში და ვიწ ყე მუ შა ო ბა. იმ ეტაპ ზე 
ასე გახ და სა ჭი რო – სა დაც ჩემს ქვე ყა
ნას დავ ჭირ დე ბო დი, იქ უნ და ვყო ფი
ლი ყა ვი. გარ კვე უ ლი პე რი ო დი, თბი ლი
სის მეტ რო პო ლი ტენ ში, მო მა რა გე ბის 
გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სის მო ვა ლე ო ბას 
ვას რუ ლებ დი. ჩე მი ძმა მა შინ უკ ვე კერ
ძო სექ ტორ ში იყო და 2006 წლი დან, მეც 
გა დავ წყვი ტე, რომ ჩემს პრო ფე სი ა ში 
მე ცა და ძა ლე ბი და კერ ძო სექ ტორ ში 
გა და ვი ნაც ვლე. მას შემ დეგ სულ ჩე მი 
სპე ცი ა ლო ბით ვი მუ შა ვე – სა გა რე ჯოს 
მეფ რინ ვე ლე ო ბის ფაბ რი კის გე ნე რა
ლუ რი დი რექ ტო რი ვი ყა ვი. 4 კა ცით და
ვიწ ყეთ საქ მე და დღეს 100ზე მე ტი ად
გი ლობ რი ვი გვყავს და საქ მე ბუ ლი. 

–როგორიბიზნესგარემოადღესსა
ქართველოში და ხელისუფლებისგან
ხელშეწყობათუგაქვთ?

– დღეს, ბიზ ნეს სექ ტო რის თვის ნამ
დვი ლად ხელ საყ რე ლი გა რე მოა იმ 
თვალ საზ რი სით, რომ სა ხელ მწი ფოს
გან საკ მა ოდ დი დი მხარ და ჭე რაა ამ 
მი მარ თუ ლე ბის გან სა ვი თა რებ ლად. 

ავთანდილგულიკაშვილი:
„საგარეჯოელებსიმედსარასდროსგავუცრუებ!“
საგარეჯოსმერობისთვისმმართველიგუნდიდანავთანდილგული
კაშვილი იბრძვის. მუნიციპალიტეტში ბიზნესმენ ძმებ გულიკაშვი
ლებს კარგად იცნობენ. პატივს სცემენ მათ მშობლებსაც. ამბობს,
რომ საგარეჯოში დაბადებულგაზრდილს, სხვაგან ცხოვრება ვერ
წარმოუდგენია; ამიტომაც გაატარა მთელი ცხოვრება აქ. ამბობს
იმასაც,რომმისმხარეშიბოლოპერიოდშიუპრეცედენტომნიშვნე
ლობისპროექტებიდაიწყოანდაიგეგმა.სწორედესგანვითარების
ტემპიამიზეზი,რომბატონმაავთანდილმაარჩევნებშიმონაწილე
ობაგადაწყვიტა–სურს,პროგრესშიწვლილითავადაცშეიტანოს.სა
გარეჯოსთანდაკავშირებითგრძელვადიანიგეგმებიცაქვს,მაგრამ
მანამდე, მუნიციპალიტეტში უნდა, რომ ყველა სოფელში იყოს გზა,
წყალი და ახალგაზრდა თაობისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული
ინფრასტრუქტურა, არაფორმალურიგანათლებისადა კულტურული
აქტივობისსივრცეები.ამბობს,რომტყუილადარავისარაფერსდა
პირდება.მისიმთავარიგზავნილიკი,ესაა–„შრომაარმეზარება.სა
გარეჯოელებისკეთილდღეობისთვისთავდაუზოგავადვიშრომებ“.

დაიბადა 1972 წლის 15 მარტს. 1989 წელს დაამთავრა საგარეჯოს მუნიციპალი
ტეტის №4 საჯარო სკოლა, ხოლო 2006 წელს – საქართველოს აგრარული უნივე
რსიტეტი აგროინჟინერიის განხრით; პარალელურად, 19982005 წლებში, იყო ში
ნაგან საქმეთა სამინისტროს საგარეჯოს განყოფილების სისხლის სამართლის 
მიმართულების თანამშრომელი; 20052006 წლებში – თბილისის მეტროპოლი
ტენის მომარაგების განყოფილების უფროსი, ხოლო 2006 წელს გადაინაცვლა 
კერძო სექტორში და შეუდგა მეფრინველეობის ფაბრიკის მშენებლობას, რომე
ლიც დღეს საქართველოში ერთერთი ყველაზე მძლავრი, ცნობილი ბრენდია 
და სადაც  თანამედროვე ტექნოლოგიების მიუხედავად, 100ზე მეტი ადგილობ
რივია დასაქმებული

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

„შე ღა ვა თი ა ნი აგ როკრე დი ტი“, აწარ
მოე სა ქარ თვე ლოში“, სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი. 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მამ სა გა რე ჯო შიც 
გა მო ი ღო უკ ვე შე დე გი. აქ ახა ლი არა
ერ თი ფერ მაა, რაც ძა ლი ან მი ხა რია. 
ზო გა დად, რე გი ო ნებ ში და კონ კრე ტუ
ლად ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც ძა ლი
ან დი დი წინ სვლაა. ქვე ყა ნა აშ კა რად 
მი დის გან ვი თა რე ბის გზით და სა გა რე
ჯო შიც ბევ რი რამ შე იც ვა ლა. ხე ლი სუფ
ლე ბის თვის რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბა 
პრი ო რი ტე ტია. რე გი ო ნე ბის, გან სა კუთ
რე ბით კი ჩვე ნი მხა რის გან ვი თა რე
ბის ერთერ თი მთა ვა რი პერ სპექ ტი ვა, 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბაა. 
მი ხა რია, რომ ამ სფე როს, გლეხს, ფერ
მერს დღეს სა თა ნა დო ყუ რად ღე ბა ექ
ცე ვა. 

–პანდემიამქვეყანაახალიგამოწ
ვევისწინაშედააყენა.განსაკუთრებით
ტურისტული სექტორი დაზარალდა.
საგარეჯოს თუ აქვს ტურიზმის განვი
თარებისპოტენციალიდათუწესრიგ
დება მუნიციპალიტეტში ტურისტული
ინფრასტრუქტურა?

– ტუ რიზ მის პო ლი ტი კის ძი რი თა
დი პრინ ცი პი არის ის, რომ მან უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს: მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა მი
ი ღოს მაქ სი მა ლუ რი სარ გე ბე ლი ტუ
რიზ მის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი 
შე მო სავ ლე ბი დან. ტუ რიზ მის პო ლი ტი
კის სა ბო ლოო მი ზა ნია სა ხელ მწი ფოს 
პროგ რე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მო ქა ლა
ქე ე ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღლება.

 ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი გან
ვი თა რე ბის გეგ მის ფარ გლებ ში, ად გი
ლობ რი ვი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სა 
და ტუ რიზ მის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 
სა გა რე ჯო ში, რო გორც ტუ რის ტუ ლი პო
ტენ ცი ა ლის მქო ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე
ბი სა და სხვა კულ ტუ რუ ლი მნიშ ვნე

ლო ბის აქ ტი ვე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის, 2020 წელს და
იწ ყო მა ნა ვის ცი ხეს თან მი სას ვლე ლი 
გზის მოწ ყო ბა, და ვით გა რე ჯას მო ნას
ტერ თან მი სას ვლე ლი 40 კმმდე გზა 
სრუ ლად და ი ფა რა ას ფალ ტობე ტო ნის 
სა ფა რით. პრო ექ ტის სა შუ ა ლე ბით მოხ
დე ბა უკ ვე არ სე ბუ ლი ბიზ ნესსუ ბი ექ ტე
ბის საქ მი ა ნო ბის სფე როს გა ფარ თო ე
ბა. გა იზ რდე ბა ქალ ბა ტო ნე ბის ფუნ ქცია 
და რო ლი – ტრა დი ცი უ ლი ქარ თუ ლი 
კერ ძე ბი სა და რეწ ვის ნი მუ შე ბის პრე
ზენ ტა ცი ი სა და რე ა ლი ზა ცი ის თვალ
საზ რი სით. ჩე მი მი ზა ნია, ხე ლი შე ვუწ
ყო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბას 
ახა ლი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბე ბის ჩა მო სა
ყა ლი ბებ ლად, მათ შო რის, ტუ რის ტუ ლი 
პრო დუქ ტე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას და 
შე დე გად, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო
ბის ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

– ამბობთ, რომ მუნიციპალიტეტში
არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი
განხორციელდა.რაშეიცვალასაგარე
ჯოშიხელისუფლებაში„ქართულიოც
ნების“მოსვლისშემდეგ?

– სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე
ო ბის დარ გის წი ნა შე მდგა რი რთუ
ლი ამო ცა ნე ბის გა მო, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად
ღე ბა და უთ მო ირი გა ცი ის ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის აღ დგე ნას. ამ გა დაწ ყვე ტი ლე
ბის მი ზა ნია, ხე ლი შე უწ ყოს ქვე ყა ნა ში 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის გან ვი თა რე ბას მე ურ ნე ო ბე ბის 
ეფექ ტუ რი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა სა და პრო
დუქ ტი უ ლო ბის ამაღ ლე ბის თვის.

მსოფ ლიო ბან კის და ფი ნან სე ბი თა 
და ხელ შეწ ყო ბით, სა ქარ თვე ლოს გა
რე მოს  დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო
ბის სა მი ნის ტრომ ირი გა ცი ი სა და მი
წის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში, პრი ო რი ტე ტუ ლი სარ წყა
ვი ქსე ლე ბის მე ო რე, მე სა მე და მე ოთ
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ხე რი გის არ ხე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა სა და 
რე კონ სტრუქ ცი ის სა მუ შა ო ე ბი გა ნა
ხორ ცი ე ლა. 

რაც შე ე ხე ბა საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ
ტუ რას, ისეთ სოფ ლებ ში და ი გო ას ფალ
ტის სა ფა რი ა ნი გზა, წარ მოდ გე ნაც რომ 
არ შეგ ვეძ ლო. პეტ რეპავ ლეს სა ხე ლო
ბის და წმინ და გი ორ გის სა ხე ლო ბის 
ეკ ლე სი ებ თან ასას ვლე ლ გზებ ზე რკი
ნაბე ტო ნის სა ფა რი მო ეწ ყო.  

ე.წ. სად გუ რის და სახ ლე ბა ში, სა დაც 
1980იან წლებ შიც კი ვერ მო ხერ ხდა 
გზის მო წეს რი გე ბა, ამ ჟა მად სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი მიმ დი ნა რე ობს 
და მა ლე ად გი ლობ რი ვე ბი ახა ლი გზით 
ისარ გებ ლე ბენ. დაწ ყე ბუ ლია წყალ მო
მა რა გე ბის სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლის გაყ
ვა ნა და გა ზი ფი ცი რე ბის სა მუ შა ო ე ბი 
მიმ დი ნა რე ობს ისეთ სოფ ლებ ში, სა დაც 
ბუ ნებ რი ვი აი რი შეყ ვა ნი ლი არ იყო. მა
გა ლი თად, გომ ბორ ში, უჯარ მა ში... 

ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ
რე ბის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას
შტა ბით აშენ და ახა ლი სპორ ტულგა
მა ჯან სა ღე ბე ლი სივ რცე ე ბი და მი ნი 
სტა დი ო ნე ბი.

სა ჯა რო სკო ლებ სა და სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდის ყვე ლა და წე სე ბუ ლე ბას სრუ
ლი და ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უტ არდა, აშენ და რამ დე ნი მე ახა ლი 
სკო ლა და ბა ღი. 

– ამდენი განხორციელებული პრო
ექტისფონზე,რაგამოწვევებისწინაშე
დგასდღესსაგარეჯოდათქვენრაგეგ
მებიგაქვთ?

– ჩე მი გეგ მაა, წყლის სა კით ხი ისე 
მოგ ვარ დეს, რომ ყვე ლა სო ფელ ში, 
ყვე ლა ოჯახ ში იყოს მუდ მი ვი, ხა რის
ხი ა ნი წყალ მო მა რა გე ბა. სა დაც არ 
არის ში დაგზე ბი მო წეს რი გე ბუ ლი, აუ
ცი ლებ ლად უნ და მო ვა წეს რი გოთ. მოკ
ლედ, ჩე მი პრი ო რი ტე ტია, ყვე ლა სო
ფელს ჰქონ დეს წყა ლი და გზა. ასე ვე, 
ძა ლი ან მინ და, მე ტი მცირე სა წარ მო 
გა იხ სნას. ადა მი ა ნებს მაქ სი მა ლუ რად 
მი ვაწ ვდი ინ ფორ მა ცი ას სა ხელ მწი
ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. კარ გი იქ
ნე ბა, მა გა ლი თად, სო ფელ უდაბ ნო ში, 
რძის შემ კრე ბი პუნ ქტი გა კეთ დეს, სა
დაც ად გი ლობ რი ვე ბი და საქ მდე ბი ან, 
ყვე ლის, კა რა ქის, სულ გუ ნის წარ მო ე
ბას და იწ ყე ბენ. გომ ბორ შიც შე იძ ლე ბა 
მსგავ სი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა და 
ზო გა დად, ყვე ლა იმ სო ფელ ში, სა დაც 
მე სა ქონ ლე ო ბა არის გან ვი თა რე ბუ ლი. 
გარ და ამი სა, ჩე მი პრი ო რი ტე ტი იქ ნე
ბა ახალ გაზ რდე ბის ხელ შეწ ყო ბა, მა თი 
აქ ტი უ რი ჩარ თვა ბი უ ჯე ტის და გეგ მვის 
პრო ცეს ში და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გან
საზ ღვრა. კულ ტუ რის სახ ლისთვის კულ
ტუ რუ ლი ცენ ტრის სტა ტუ სის მი ნი ჭე
ბა და რე ა ბი ლი ტა ცია ჩე მი ერთერ თი 
მთა ვა რი მი ზა ნია. სა გა რე ჯოს არა ერ
თი ცნო ბი ლი ხე ლო ვა ნი გა მო უზ რდია 
და ამ ადა მი ა ნებს შე სა ფე რი სი გა რე მო 
უნ და შე ვუქ მნათ, რა თა ისევ აქ ტი უ რად 
გა ნაგ რძონ მოღვაწეობა. სულ 2 მუ ზე უ
მი გვაქვს სა გა რე ჯო ში – მხა რეთ მცოდ
ნე ო ბი სა და გოგ ლა ლე ო ნი ძის სახლ
მუ ზე უ მი. ამ სივ რცე ებს მე ტი ფუნ ქცია 
უნ და შევ ძი ნოთ, უნ და ვაქ ცი ოთ სა გან
მა ნათ ლებ ლო კე რე ბად. სო ფელ ხაშ
მში, დი დი მწერ ლის – რე ზო ინა ნიშ ვი
ლის სახლმუ ზე უ მის აშე ნე ბა ზეც უნ და 
ვიზ რუ ნო. სა გა რე ჯო სპორ ტის, ფა ლავ
ნე ბისა და ჩემ პი ო ნე ბის სამ შობ ლოა, 
ამი ტომ სპორ ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ
რის მოწ ყო ბა ყვე ლა ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე ულ ში უნ და გან ხორ ცი ელ დეს, რა
თა ხე ლი შე ვუწ ყოთ ცხოვ რე ბის ჯან სა
ღი წესის დამ კვიდ რე ბას და სპორ ტუ ლი 
აქ ტი ვო ბით და ვა კა ვოთ რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტი ახალ გაზ რდა.

კარ გი იქ ნე ბა სხვა დას ხვა და სას ვე
ნე ბე ლი სივ რცის მოწ ყო ბა. ამ მი მარ
თუ ლე ბით აუ ცი ლებ ლად ვი აქ ტი უ რებ. 
ყუ რად ღე ბას მი ვაქ ცევ გა ნათ ლე ბა საც. 
რამ დე ნი მე სა ბავ შვო ბა ღის აღ საზ რდე
ლე ბის მშობ ლე ბი ეზო ე ბის კე თილ
მოწ ყო ბას ით ხო ვენ. ყვე ლა სოფ ლის 
სა ჭი რო ე ბებს გა ვეც ნო ბი და ვეც დე

ბი, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად და ვუდ გე მათ 
გვერ დით. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, გუნ დის 
მხრი დან მხარ და ჭე რაც მექ ნე ბა, რად
გან „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ სწო რედ ასე თი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი აა – ხალხს ყო ველ
თვის უს მენს და ცდი ლობს, გეგ მე ბი მა
თი სა ჭი რო ე ბე ბი დან, მა თი ინ ტე რე სე
ბი დან გა მომ დი ნა რე და სა ხოს. 

ამი ტომ, გუნ დუ რი მუ შა ო ბით, სა ერ
თო მიზ ნე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, ვიბ რძო ლებ ხალ ხის 
წარ მა ტე ბუ ლი მო მავ ლის თვის, კე თილ
დღე ო ბის თვის, თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის 
პრობ ლე მის გა დაჭ რი სა და გა მოს წო
რე ბის თვის. არ შე ვუ შინ დე ბი კრი ტი კას, 
რად გან ვინც ქმნის – ის იმ სა ხუ რებს 
გარ კვე ულ შე ფა სე ბებს სა ზო გა დო ე ბის 
მხრი დან და მზად ვარ ვიღ ვა წო ძლი ე
რი ოჯა ხე ბის, ძლი ე რი სოფ ლის, ძლი
ე რი რა ი ო ნი სა და ძლი ე რი სა ხელ მწი
ფოს აღ შე ნე ბის თვის! 

ბო ლო რამ დე ნი მე წლის მან ძილ
ზე, სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და, დახ მა რე ბა გა ე წია 
სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის მი მარ თუ
ლე ბით ასე უ ლო ბით ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლეს, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი
მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა
ბი ჯე ბი გა და იდ გა. თუმ ცა, რო გორც 
ზე მოთ აღ ვნიშ ნე, არ სე ბობს სა ჭი რო
ე ბე ბი – მა გა ლი თად, სას მე ლი წყლის 
სა კით ხი, რო მე ლიც მთა ვა რი და პრი
ო რი ტე ტუ ლია. ამი ტომ, აქ ტი უ რად ჩა
ვერ თვე ბი უწ ყვე ტი წყალ მო მა რა გე
ბის მიზ ნით სა ხელ მწი ფოს მი ერ, უკ ვე 
დაწ ყე ბული მას შტა ბური პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბამო ნი ტო რინ გში, რა
თა დრო უ ლად გა დავ ჭრათ აღ ნიშ ნუ ლი 
პრობ ლე მა. მუდ მი ვად გავ მარ თავ მო
სახ ლე ო ბას თან გეგ მ ურ შეხ ვედ რებს, 
ად გილ ზე გა ვეც ნო ბი მათ პრობ ლე მებს 
და თა ვად ვა კონ ტრო ლებ შეხ ვედ რი სას 
და სა ხე ლე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის გა დაჭ
რის ეტა პებ სა და შე დე გებს. აქ ტი უ რად 
გა ვაგ რძე ლებ მუ შა ო ბას მო სახ ლე ო
ბას თან მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცი ის რე
ჟიმ ში. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით, 
სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი ფო ნის გაძ ლი
ე რე ბის მიზ ნით, აქ ტი უ რად და ვიწ ყებ 
მდგრა დი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას, რა
თა ხე ლი შე ვუწ ყოთ ად გი ლობ რივ ბიზ
ნესს.

– ესაა მიზეზი, რის გამოც დღეს
„ქართული ოცნების“ გუნდის წევრი
ხართ?

– „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ პარ ტი ის მი
ერ გაც ხა დე ბუ ლი გეგ მე ბი და პრი ო რი
ტე ტე ბი ჩემ თვის მი სა ღე ბი აღ მოჩ ნდა, 
შემ დეგ კი თვალ ნათ ლივ და ვი ნა ხე ხე
ლი სუფ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ბიზ
ნე სის მი მართ. სხვა თუ არა ფე რი, ჩემ
თვის, ბიზ ნეს მე ნის თვის, ეს საკ მა რი სი 
იყო, რომ ამ გუნ დის თვის მხა რი და მე
ჭი რა ყვე ლა არ ჩევ ნებ ში. წლე ბის გან
მავ ლო ბა ში მმარ თველ მა პარ ტი ამ იმე
დე ბი არ გაგ ვიც რუა. მე ტიც, ყვე ლა ფე რი 
გა ა კე თა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის. 
ეს კი, იმ დე ნად ის ტო რი უ ლი პრო ცე სია, 
შე უძ ლე ბე ლია მას ში მო ნა წი ლე ო ბის 
სურ ვი ლი არ გა გიჩ ნდეს; მით უმე ტეს, 
რო ცა გუნ დი ნდო ბას გიც ხა დებს, რაც 
ჩემ თვის ძა ლი ან დი დი პა ტი ვი და პა სუ
ხის მგებ ლო ბაა. 

–ფიქრობთ,2ოქტომბრისშემდეგამ
პასუხისმგებლობისაღებამოგიწევთ?

– დი ახ. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, „ქარ
თულ ოც ნე ბას“ სა გა რე ჯო ე ლე ბი მხარს 
და უ ჭე რენ. ჩემს გა მარ ჯვე ბა შიც დარ
წმუ ნე ბუ ლი ვარ, თა ნაც – პირ ვე ლი ვე 
ტურ ში. ამას ხალ ხთან შეხ ვედ რე ბი სას 
ვგრძნობ. მათ გულ წრფე ლად ვუხ სნი, 
რომ ეტა პობ რი ვად ყვე ლა ფერს გა ვა კე
თებთ, რაც ჩვე ნი მო ვა ლე ო ბაა და რაც 
შეგ ვეძ ლე ბა. შრო მა არას დროს დამ ზა
რე ბია. დღე და ღამ ვიშ რო მებ სა გა რე
ჯო ე ლე ბის კე თილ დღე ო ბის თვის. ამომ
რჩე ველს ტყუ ი ლად არა ფერს ვპირ დე ბი. 
მო სახ ლე ო ბის გან წყო ბა ასე თია – მათ 
ჩე მი იმე დი აქვთ და სა გა რე ჯო ე ლებს 
იმედს არას დროს გა ვუც რუ ებ! 

ავთანდილგულიკაშვილისბედნიერი
ოჯახიდაქველმოქმედება

მო მა ვა ლი მე უღ ლე ჯერ კი დევ სტუ
დენ ტო ბის ასაკ ში გა იც ნო. ირ მა ოთა
რაშ ვი ლიც სა გა რე ჯო ე ლია და ერ თმა ნე
თიც აქ გა იც ნეს. ნაც ნო ბო ბის 5 წლი დან, 
შეყ ვა რე ბუ ლო ბის პე რი ო დი, და ახ ლო ე
ბით ბო ლო 2 წე ლი იყო. შემ დეგ და ქორ
წი ნე ბა გა დაწ ყვი ტეს. ქალ ბა ტო ნი ირ მა 
დღეს დი ა სახ ლი სია, მაგ რამ პრო ფე სი
ით ინ გლი სუ რის პე და გოგ მა, 17 წე ლი ას
წავ ლა უც ხო ენა სა გა რე ჯოს სკო ლა ში.

ქორ წი ნე ბი დან ერ თი წლის შემ დეგ 
პირ ვე ლი შვი ლი შე ე ძი ნათ. გო გო ნას 
ნი ნო და არ ქვეს. ნი ნო ზე ბავ შვო ბი დან 
მო ახ დი ნა შთა ბეჭ დი ლე ბა ბე ბი ის პრო
ფე სი ამ და ექი მო ბა გა დაწ ყვი ტა. რად
გან ბავ შვე ბი გან სა კუთ რე ბით უყ ვარს, 
პე დი ატ რი ის გან ხრით წა ვი და. სკო ლის 
წარ ჩი ნე ბით დამ თავ რე ბის შემ დეგ სა
მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ა ბა რა. 
ამ ჟა მად მე ხუ თე კურ სზეა და სტი პენ
დი ან ტიც გახ ლავთ. მა მაშვილს გან სა
კუთ რე ბუ ლი, თბი ლი ურ თი ერ თო ბა აქვს. 
ნი ნო დღის გან მავ ლო ბა ში რამ დენ ჯერ
მე ურე კავს მა მას ამ ბის გა სა გე ბად. წი ნა
სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში კი, ამ ხნე ვებს და 
მხარ და ჭე რას უც ხა დებს, ისე, რო გორც 
მთე ლი ოჯა ხი.

უმ ცრო სი შვი ლი შალ ვა გუ ლი კაშ ვი ლი 
სკო ლის მოს წავ ლეა. დე ტექ ტი უ რი ჟან
რის ლი ტე რა ტუ რა იტა ცებს და ამ ფონ ზე, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, იუ რის ტო
ბას გეგ მავს. შალ ვა მე12 კლას შია. მოს წონს კრი ვი და ვარ ჯი შობს კი დეც. შალ ვა 
ყო ჩა ღი ბი ჭია. მა მას ვე ნახ შიც ხში რად ეხ მა რე ბა. რთვე ლი მათ თვის გან სა კუთ რე
ბუ ლი დღე სას წა უ ლია. აი ღე ბენ რქა წი თე ლის მო სა ვალს და და წუ რა ვენ სა ო ჯა ხო 
ღვი ნოს. ამ ღვი ნით სტუმ რად მო სულ ნა თე სა ვებს, მე გობ რებს გა უ მას პინ ძლდე ბი
ან. თა მა და, ბა ტო ნი ავ თან დი ლი იქ ნე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე დი დი სიყ ვა რუ ლი თა 
და ემო ცი ით სამ შობ ლოს – სა ქარ თვე ლოს სად ღეგ რძე ლოს შეს ვამს.

ოჯა ხის ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი დღე სას წა უ ლი გი ორ გო ბაა. ამ დღეს აუ ცი ლებ ლად 
მო ი ლო ცა ვენ წმინ და გი ორ გის ეკ ლე სი ას. წმინ და გი ორ გის ხატ თან სან თლებს 
და ან თე ბენ და მფარ ვე ლო ბას სთხო ვენ. სხვა თა შო რის აქ, წმინ და გი ორ გის სა ხე
ლო ბის ეკ ლე სი ას თან, მი სას ვლე ლი ბი ლი კე ბი და მო ა ჯი რე ბი, ასე ვე მო სას ვე ნე ბე
ლი სივ რცე, ბიზ ნეს მე ნი ძმე ბის გა კე თე ბუ ლია.

ქველ მოქ მე დე ბა და ეკ ლე სი ე ბის ხე ლის შევ ლე ბა, გარ კვე ულ წი ლად ძმე ბის ჰო
ბია. სა გა რე ჯო ში ამის შე სა ხებ იცი ან. იცი ან ისიც, რომ სწო რედ მათ მო ხა ტეს დო
დო სუ ბან ში წმინ და დო დო გა რე ჯე ლის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სია. ამ უბან ში გაზ რდილ 
ავ თან დილ გუ ლი კაშ ვილს ეს ეკ ლე სია გან სა კუთ რე ბით უყ ვარს. აქ მი სი სუ ლის 
ნავ სა ყუ დე ლია, სა დაც ხში რად მო დის და სა კუ თარ თავს უღ რმავ დე ბა, რა თა გან
ვლილ ცხოვ რე ბას თვა ლი გა და ავ ლოს და იმა შიც დარ წმუნ დეს, რომ ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა ეტაპ ზე, სწო რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღო.
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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 საყოველთაოჯან
დაცვის პროგრამის ამოქ მე დე ბით, 
„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ
ყა რა ჯან დაც ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ
ზე უნი ვერ სა ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 
2017 წლი დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი
ა რე ბის შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი
ფე რენ ცი ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. 
შე დე გად, 40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ
და მო სახ ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც
ვა, და ფი ნან სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ
თხვე ვა (2,8 მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც  
4,6 მლრდ ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო. 2013
2020 წლებ ში, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 
პროგ რა მით, სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ზე, გა მო ი ყო 55 681 537 ლა რი, და ფი
ნან სდა 91 933 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: 
გეგმური ამბულატორიული (4 136 440 
ლა რით 292 910 ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუ
დებელი ამბულატორიული (3 875 634 
ლა რით 48 634 შემ თხვე ვა), გადაუდებე
ლისტაციონარული(35 764 003 ლა რით 
22 895 შემ თხვე ვა), გეგმური ქირურგი
ული(8 369 830 ლა რი 8 581 შემ თხვე ვა), 
მშობიარობადასაკეისროკვეთა(3 396 
134 ლა რით 6 039 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,
ჰორმონოდა სხივურითერაპია (2 018 
846 ლა რით 4 229 შემ თხვე ვა). გაიზარ
დაონკოლოგიური პაციენტების ქიმი
ოთერაპია/სხივური თერაპიის კომ
პონენტში არსებული ლიმიტი 8  000
ლარისოდენობით.

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, პროგ რა მით, სა გა რე ჯოს მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, და ფი ნან სდა 4 046 ბე
ნე ფი ცი ა რი (213 728 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 საზოგადო
ებრივი ჯანდაცვის დაფინანსება, მათ 
შო რის, უპ რე ცე დენ ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ
და იმუნიზაციის პროგრამის ბიუჯეტი
(24.1 მლნ ლა რი შე ად გი ნა). სა ხელ მწი
ფო უზ რუნ ველ ყოფს 13 და ა ვა დე ბის 
პრე ვენ ცი ას, წარ მა ტე ბით და ი ნერ გა 5 
ახა ლი ვაქ ცი ნა. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, 2019 
წელს, იმუ ნი ზა ცი ით მიზ ნობ რი ვი ჯგუ
ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი 95.9% იყო. 
ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრა
მით 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, საგარეჯოში,
სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 157მა 
(538 293 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ
სა ხუ რე ბით – 11 011მა პა ცი ენ ტმა (151 
933 ლა რი) ისარ გებ ლა. დედათა და
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 6 581 ორ სუ ლი (349 089 
ლა რი). მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი 1292. 

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ
ლი ო ში პირ ვე ლად, და იწ ყო Cჰეპატიტის
ელიმინაციის (აღმოფხვრის) პროგრა
მა (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. საგარეჯოს მუნიციპალი
ტეტიდან მკურნალობასა და სადიაგ
ნოსტიკოკვლევებშიჩართულიიყო577
პირი,დაიხარჯა–112 856ლარი.

2012 წლის შემ დეგ, საგარეჯოს მუ
ნიციპალიტეტის 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. საგარეჯოში,20132021 წლებ ში, სულ 
704 შემ თხვე ვა 1 335 206 ლა რით და ფი
ნან სდა. 

2013წლიდანხორციელდებაპირვე
ლადი ჯანდაცვის განახლებული ქსე
ლისმოწყობა.პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვი სა 
და სოფ ლის ექი მის რო ლის გაძ ლი ე რე
ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან სა ხელ მწი
ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია გახ და „სოფ
ლის ექიმის“ პროგრამისმარ თვა. 2014 
წლის მა ი სი დან 30%ით გა ი ზარ და სოფ
ლისექიმებისადაექთნებისხელფასი;
2019 წელს „სოფ ლის ექი მის“ სა ხელ მწი
ფო პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე სოფ ლის 
ექი მე ბი/ექ თნე ბი გა და ვიდ ნენ სსიპ 
სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის კო ორ დი ნა
ცი ი სა და გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის 
ცენ ტრის მარ თვა ში, სა ხელ მწი ფო აფი
ნან სებს მა თი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის აუ
ცი ლე ბელ ხარ ჯებს. მიკ რო ბიზ ნე სის 
სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კურ პი რად და რე
გის ტრი რე ბის შემ თხვე ვა ში, სოფ ლის 
ექი მე ბი/ექ თნე ბი თა ვი სუფ ლდე ბი ან 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან. საგა
რეჯოს მუნიციპალიტეტს 56 სოფლის
ექიმიდაექთანიემსახურება.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020წლებში,საგარეჯოსმუნი

ციპალიტეტში, განხორციელდა შემ
დეგი ინფრასტრუქტურული პროექტე
ბი: ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის ნა წი ლობ რი ვი 
რე ა ბი ლი ტა ცია სოფ ლებ ში: გი ორ გიწ
მინ და (17  916 ლ), ყან და ურა (9  788 ლ), 
თოხ ლი ა უ რი (14  681 ლ), მა ნა ვი (9  345 
ლ), ხაშ მი (36  822), პა ტარ ძე უ ლი (4  244 
ლ), უდაბ ნო (5 907 ლ), გომ ბო რი (760 ლ). 
ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის ახა ლი შე ნო ბე ბის 
მშე ნებ ლო ბა სოფ ლებ ში: დი დი ჩა ი ლუ
რი (53 115 ლ), გომ ბო რი, სას წრა ფო დახ
მა რე ბის ახა ლი შე ნო ბის მშე ნებ ლო ბა 
(214 849 ლ), ქ. სა გა რე ჯო, სას წრა ფო სა
მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ახა ლი შე ნო ბის 
მშე ნებ ლო ბა (328 643 ლ).

2013 წელ თან შე და რე ბით, 6,4ჯერგა
იზარდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

დან ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს
დაფინანსება. 2020 წელს, ჯან მრთე
ლო ბის დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი
ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 529,5 ათა სი 
ლა რი შე ად გი ნა (2013 წ. – 82,5 ათა სი ლ). 

საგარეჯოში, 2012 წლიდან დღემ
დე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორ
ციელდება ჯანდაცვის მუნიციპალუ
რი პროგრამები/ქვეპროგრამები. მათ 
შორის საზოგადოებრივი ჯანმრთელო
ბისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნ
ველყოფა (სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების სტაციონალური, ამბოლატო
რიული მკურნალობის, გამოკვლევების, 
ონკოლოგიური პაციენტების, შშმ პი
რების და სოციალურად დაუცველი პი
რების რეაბილიტაციის, მედიკამენტე
ბის, დამხმარე საშუალებების, იშვიათი 
დაავადების მქონე პირების, კრიზისულ 
ბავშვთა კვების დაფინანსება, ეპიდზე
დამხედველობა და სხვ.) და სოფლის 
ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯა
ნდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რე
აბილიტაცია.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ჯანმრთელობისდაცვა
„ქართულიოცნებისთვის“უმთავრესიღირებულებაარისადამიანი,
ხოლოსაქმიანობისუმნიშვნელოვანესიპრინციპი–ადამიანზე,მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია
ნობისპრინციპზედაფუძნებულიჯანმრთელობისდაცვისსისტემის
შენარჩუნებადაშემდგომიგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ
ერთიუმთავრესიპრიორიტეტია.
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სოციალურიდაცვა
2012 წლის შემდეგ, 2,7ჯერ – 1,7 მი

ლიარდიდან 4,7 მილიარდ ლარამდე
გაიზარდა სოციალური დაცვის სფე
როსდაფინანსება.

2012 წლის შემდეგ, ეტაპობრივად
გაიზარდასახელმწიფოპენსიისოდე
ნობები:2012 წლი სათ ვის საპენსიოასა
კისპირთაპენსია100 ლა რი იყო, 2020 
წლის იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი – 220 
ლა რი, 70წლისდამეტი ასაკისმოქა
ლაქეთაპენსია– 250 ლა რი; 2021 წლი
დან პენ სი ის ოდე ნო ბა 240 ლა რით გა
ნი საზ ღვრა, 70 წელს გა და ცი ლე ბულ თა 
კი 275 ლა რით. 2016 წლი დან გა ნი საზ
ღვრა პენ სი ის და ნა მა ტი მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები
მოქალაქეებისათვის, რაც შე ად გენს 
ასა კით პენ სი ის ოდე ნო ბის 20%ს (264 
ლა რის ნაც ვლად 288 ლა რი, ხო ლო 
მთა ში მცხოვ რე ბი 70 წლის და მე ტი 
ასა კის პენ სი ო ნე რი – 330 ლა რი). და ნა
მატს იღე ბენ მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბა
ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტის მიმ ღე ბი პი რე ბი (და ნა მა ტი 
– სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის 20%). 2017 წლის 
იან ვრი დან გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მა
ღალ მთი ა ნი აბო ნენ ტის (სა ყო ფაც ხოვ
რე ბო მომ ხმა რებ ლის) მი ერ მა ღალ
მთი ან და სახ ლე ბა ში მოხ მა რე ბუ ლი 
ელე ნერ გი ის ყო ველ თვი უ რი სა ფა სუ
რის 50%ის ანაზ ღა უ რე ბა (არა უმე ტეს 
100 კვტ/სთ). საგარეჯოს მუნიციპალი
ტეტში, სა ხელ მწი ფო პენ სი ის მიმ ღე
ბია 9229 პი რი (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ, 2,4ჯერ – 10 446 359დან 
24 838 207 ლა რამ დე გა ი ზარ და პენ სი
ე ბის ანაზ ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 
20132021 წლებ ში, სულ 153 634 779 ლა
რი და ი ხარ ჯა. სახელმწიფოს წინაშე
განსაკუთრებულისამსახურისგავ ლის, 
აგ რეთ ვე ამ პირ თა მი ერ შე სა ბა მი
სი ასა კის მიღ წე ვის, შესაძლებლობის
შეზღუდვის და გარდაცვალების გამო
გა სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბა. სა
გარეჯოშისა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ის 
მიმ ღე ბი (01.04. 2021 წ. მდგომ.) 164 პი
რია. 2012 წლის შემ დეგ, კომ პენ სა ცი ებ
ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 3,9ჯერ – 173 223დან 
677 561 ლა რამ დე გა ი ზარ და, 20132021 
წლებ ში, სულ სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა
ცი ებ ზე 4 574 687 ლა რი გა ი ცა. 

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბის სოციალური დახმარების პროგ
რამის ფარგლებში, სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
რე გის ტრი რე ბუ ლი, სი ღა რი ბის ზღვარ ს 
ქვე მოთ მყო ფი ოჯა ხე ბი უზ რუნ ველ ყო
ფილ ნი არი ან მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბით – სა არ სე ბო შემ წე ო ბით. 
პროგ რა მით ასე ვე გა ი ცე მა: ორ სუ ლო
ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის მოვ
ლის, ახალ შო ბი ლის შვი ლა დაყ ვა ნის 
გა მო დახ მა რე ბის, ლტოლ ვილ თა და 
დევ ნილ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის, შრო მი
თი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას მი ყე
ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა და სხვ. 
სა გა რე ჯოს 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 
1843 ოჯა ხია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ 1,9ჯერ – 2 257 ათა სი დან 
4177 ათას ლა რამ დე გა ი ზარ და სა არ სე
ბო შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 2013
2021 წლებ ში, სა არ სე ბო შემ წე ო ბა ზე 
სულ და ი ხარ ჯა 29 698 ათა სი ლა რი, მათ 
შო რის პენ სი ო ნე რებ ზე – 7079 ათა სი, 
შშმ პი რებ ზე – 2282 ათა სი, ბავ შვებ ზე – 
11 401 ათა სი ლა რი. შშმპირები,მარჩე
ნალდაკარგულებიდასხვასოციალურ
კატეგორიებს მიკუთვნებული პირთა
წრე ყო ველ თვი უ რად უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით – საგარეჯო
ში,სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით სარ გებ ლობს 
1745 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი (01.04.2021 წ. 
მდგომ.), 2012 წლის შემ დეგ, გა წე უ ლი 
ხარ ჯი 6,4ჯერ – 450 794დან 2  893 458 
ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021 წლებ ში, 
სულ და ი ხარ ჯა 18 457 756 ლა რი. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 186
დევნილია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ 2,2ჯერ, 49 532 ლა რი დან 
109 395 ლა რამ დე გა ი ზარ და შემ წე ო ბებ
ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში (1 
აპ რი ლის მო ნა ცე მე ბით) სულ და ი ხარ
ჯა 762 770 ლა რი. დევნილებზეზრუნ ვა, 
მა თი გან სახ ლე ბა და სო ცი ა ლურეკო
ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
სა ხელ მწი ფოს ერთერ თი უმ თავ რე სი 
პრი ო რი ტე ტია. 2013 წლი დან, გან სახ
ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბის შე სა ბა მი სად, 
დევ ნი ლებს ახა ლა შე ნე ბულ კორ პუ
სებ ში ბი ნე ბი და სოფ ლად სახ ლე ბი 
გა და ე ცე მათ. 2013 წლი დან (07.2021 წ. 
მო ნაც.), სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 
გან სახ ლე ბის პროგ რა მე ბით, საც ხოვ
რე ბე ლი ფარ თი 23 068მდე დევ ნილ 
ოჯახს გა და ე ცა, მათ გან სა გა რე ჯოს მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში დაკ მა ყო ფილ და 23 
ოჯა ხი, მათ შო რის: პრო ექ ტით „სოფ
ლად სახ ლი“ სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 23 
ოჯახს შე უს ყი და; საქართველოს მას
შტაბით,მიმდინარე წლის ბოლომ
დე,დამატებით,1359დევნილიოჯახი
განსახლდება. ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი 
საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ, სა ქარ
თვე ლოს მას შტა ბით, 1997 ეკომიგრან
ტიოჯახიდა 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. დემოგრაფიუ
ლი მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის პროგრამით (მე სა მე და 
მომ დევ ნო ბავ შვი) საგარეჯოში,და ფი
ნან სე ბუ ლია 476 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 
წ. მდგომ.), 20162021 წლებ ში, სულ და ი
ხარ ჯა 4 430 600 ლა რი, მათ შო რის, 2020 
წელს – 826 500 ლა რი. 

ახალი კორონავირუსის გლობალურ
გამოწვევასთანსწრაფადდაეფექტია
ნადგამკლავებისმიზნით,სოციალური
დაცვისმიმართულებითგატარდამნიშ
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
სოციალურეკონომიკური მდგომარე
ობის გაუარესების გამო, მოსახლეო
ბის სოციალური დახმარების მიზნით,
20202021 წ.წ, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 
გა მო ი ყო 193 014 865 ლა რი, აქე დან სა
გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე – 2 956 656 
ლა რი. სახელმწიფო დახმარების მი
ღების უფლება 6 თვის ვადით მოიპო
ვეს: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 (1წევრია
ნი–70ლ;2წევრიანი–90ლ;3დამეტი
წევრი, თითოეულზე – 35 ლ). პროგ რა
მა ში, 2020 წელს, სა გა რე ჯოს  მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ჩარ თუ ლი იყო 1239 ოჯა ხი, 
2021 წელს – 1444. ყოველთვიურიდახ
მარება(თვეში100ლარი)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, მუნიციპალიტეტში,
2020 წელს, ისარ გებ ლა 424მა ოჯახ მა, 
2021 წ. – 509მა (ივ ნი სის მო ნა ცე მე ბით). 
მკვეთრადგამოხატულიშშმპირებიდა
18წლამდეშშმბავშვებისთვის,სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტის დახ მა რე ბას თან ერ თად, 
და მა ტე ბით 100 ლა რი (6 თვით) – საგა
რეჯოში, პროგ რა მა ში 2020 წ. ჩა ერ თო 
428 პი რი, 2021 წ. – 443 (ივ ნი სის მდგო მა
რე ო ბით).

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქებისმიზნობრივი,სახელმწი
ფოპროგრამისდამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 
4 მა ი სის №286 დად გე ნი ლე ბის თა ნახ
მად, სსიპ და საქ მე ბის სა ხელ წი ფო სა
ა გენ ტო გა ნი საზ ღვრა პროგ რა მის ერთ
ერთ გან მა ხორ ცი ე 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 დასაქმებულებისთვის
კომპენსაციის ოდენობა თვეში 200
ლარი6თვით,გა ი ცა ორ ეტა პად: I ეტა
პი – 2020 წლის მა ი სი დან და იწ ყო და 
162 271მა პირ მა მი ი ღო 131 237 800 ლა
რი; II ეტა პი – 2021 წლის იან ვრი დან 157 
638მა პირ მა მი ი ღო 141 947 400 ლა რი. 
არა ფორ მა ლუ რი თვით და საქ მე ბუ ლე
ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მათ თის 
ერ თჯე რა დი კომ პენ სა ცი ე ბის გა ცე მის 
მიზ ნით, შე იქ მნა უწ ყე ბა თა შო რი სი კო
მი სია, ხო ლო სა ა გენ ტომ შე ას რუ ლა 
კო მი სი ის სა მუ შაო ჯგუ ფის ფუნ ქცი ე ბი. 
ერთჯერადი 300ლარიანი კომპენსა
ცია მი ი ღო 248 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 დასაქმებულე

ბისთვის, რომლებმაც დაკარგეს სამ
სახურიანიყვნენუხელფასოშვებულე
ბაში,დაწესდაფინანსურიდახმარება
1200ლარიანიკომპენსაციისსახით(6 
თვე თვე ში– 200200 ლ). ახა ლი კო რო
ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა ლურ
ეკო 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, თითქმის
2ჯერგაიზარდამუნიციპალიტეტისბი
უჯეტიდანსოციალურიდაცვისსფეროს
დაფინანსება. 2020 წელს სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი აქ
ტი ვე ბის ზრდამ 1071,8 ათა სი ლა რი შე
ად გი ნა, (2013 წ. – 550,9 ათა სი ლ). 

2012 წლიდან დღემდე, საგარეჯოს
ბიუჯეტიდან ხორციელდება სოცია
ლური დახმარების 17 მუნიციპალური
პროგრამა. მათ შორისა ეკონომიურად 
და სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
დახმარების, რომლებიც არ იღებენ 
სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის 
სარეიტინგო ქულაა 57000 100000მდე, 
პირველ და მეორე შვილზე ოჯახების 
დახმარებას, მარტოხელა მშობლის 
დახმარებას, მრავალშვილიანი ოჯა
ხის დახმარებას, უდედმამო  ბავშვების 
დახმარებას, შშმ ბავშვების დახმარე
ბას, უფასო სადილის დაფინანსებას, 
ბინის ქირის კომპენსაციას, ელექტრო 
ენერგიის, გაზის და გათბობის შეღავა
თები და სხვ.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანისოციალურიდაცვისსისტე
მისფუნქციონირების,სიღატაკისდაძ
ლევისა და სიღარიბის შემცირების,
მოსახლეობის სოციალური მდგომა
რეობისშემდგომიგაუმჯობესებისადა
დასაქმებისუზრუნველყოფისმიზნით:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20132020 წლებ ში, სა ქარ თვე ლო ში, 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე
ბა თა 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. 

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

20172020 წლებში დასრულებულია
42საჯაროსკოლის(მათშორის,19მცი
რეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლა)
სამშენებლოსამუშაოებიდამიმდინა
რეობს 4 ახალი საჯარო სკოლის მშე
ნებლობა, ამასთან, მიმდინარე წელს
იგეგმებადამატებით2ახალისკოლის
მშენებლობის დაწყება. დასრულებუ
ლია 83 სკოლის სრული რეაბილიტა
ცია, მათ შორის „ათასწლეულის გა
მოწვევის ფონდი – საქართველოსა“
და სსიპ – საგანმანათლებლო და სა
მეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვი
თარების სააგენტოს მიერ სრულად
რეაბილიტირდა 41 საჯარო სკოლა,
ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუ
შაოები ჩაუტარდა 500ზე მეტ საჯარო
სკოლისშენობას;

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

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

ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნის ნორ ვე გი უ ლი 
სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად. 14 პრო ფე
სი ულ და წე სე ბუ ლე ბა ში მო ეწ ყო ინო ვა
ცი უ რი ლა ბო რა ტო რი ე ბი (FABLAB). 2021 
წელს საკ ვა ლი ფი კა ციო ან/და მომ
ზა დე ბა/გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მებ ზე 
სტუ დენტს/მსმე ნე ლებს პირ ვე ლად მი
ი ღე ბენ ახ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი კო ლე
ჯე ბი/ფი ლი ა ლე ბი კას პში, მარ ნე ულ ში, 
დუ შეთ ში, ჩო ხა ტა ურ ში (გო რა ბე რე ჟო უ
ლი), ქე და ში, ფოთ სა და შუ ა ხევ ში. მიმ
დი ნა რე ობს და მა ტე ბით 5 პრო ფე სი უ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბის/ფი ლი ა ლის სამ შე ნებ
ლო სა მუ შა ო ე ბი, რომლებიც სამ შე ნებ
ლო და სატ რან სპორ ტო მი მარ თუ ლე
ბებით სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მის კად რებს მო ამ ზა დებენ. 2018 
წელს დამ ტკიც და ახა ლი კა ნო ნი „პრო
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, რო
მელ მაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ევ რო
პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცეს თან 
კი დევ უფ რო მე ტად და ახ ლო ე ბა. რე
ფორ მის ფარ გლებ ში, გა ი ზარ და ვა უ
ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბა; ჩა მო ყა ლიბ და 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მარ თვის 
ახა ლი მო დე ლი, რო მე ლიც კი დევ უფ
რო გა აძ ლი ე რებს კერ ძო სექ ტო რის 
ჩარ თუ ლო ბას პრო ფე სი ულ გა ნათ
ლე ბა ში; და ი ნერ გა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი, რო მელ თა გავ ლის შემ
დეგ სა ბა ზო (9 კლა სი) გა ნათ ლე ბის 
მქო ნე პი რი სრუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე
ბის ატეს ტატ თან გა თა ნაბ რე ბულ დიპ
ლომს მი ი ღებს; შე იქ მნა ზრდას რულ თა 
მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის შე საძ ლებ
ლო ბა, რაც და აკ მა ყო ფი ლებს შრო მის 
ბაზ რის მოთ ხოვ ნებს; გაძ ლი ერ და ინ
კლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა 
და სხვ.

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

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

2012 წლის შემ დეგ, 80%ით გა ი ზარ

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

სკოლამდელიაღზრდადაგა
ნათლება

სკოლამდელიაღზრდისადაგანათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუ
ნიციპალიტეტისერთერთისაკუთარი
უფლებამოსილება და პრიორიტეტია.
სა გა რე ჯო ში ფუნ ქცი ო ნი რებს სკო ლამ
დე ლი აღ ზრდის 29 და წე სე ბუ ლე ბა და 
2 ალ ტერ ნა ტი უ ლი სკო ლამ დე ლი აღ
ზრდის და წე სე ბუ ლე ბა (6 – ქ. სა გა რე ჯო
ში, 25 – სოფ ლად).

2013 წლის შემდეგ საქართველოს
მასშტაბით საბავშვო ბაღები გახდა
უფასო.მნიშვნელოვნადგაიზარდასა
გარეჯოშიადრეულიდასკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების სფეროს
დაფინანსება.2020 წელს გა ნათ ლე ბის 
სფე როს ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ 3 მლნ 338, 2 ათა სი 
ლა რი შე ად გი ნა, მათ შო რის, 1 მლნ 827,3 
ათა სი, სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა
ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 2013 წელს 
კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1 მლნ 132,2 
ათა სი ლა რი იყო.

20142021 წლებში რეაბილიტაცია
ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის მიერ
დაფუძნებულ საბავშვო ბაღებს, გა ზი
ფი ცი რე ბუ ლია მზის გუ ლის, ყან და უ რას, 
ბა დი ა უ რის, კა კა ბე თის, ვერ ხვი ა ნის, ჩა
ი ლუ რის, დი დი ჩა ი ლუ რის, მა ნა ვის №1 
და №2, თოხ ლი ა უ რის სა ბავ შვო ბა ღე ბი. 

20142019 წლებ ში, საგარეჯოს მუნი
ციპალიტეტში, გან ხორ ცი ელ და სა ბავ
შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი
ტა ცი ის 13 პრო ექ ტი, რა ზეც, სა ერ თო 
ჯამ ში, 1 მლნ 656,5 ათა სი ლა რი და ი
ხარ ჯა. მათ შო რის, 20142016 წლებ ში, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო ბა ღე ბის 
მშე ნებ ლო ბა/რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე გა წე
ულ მა და ნა ხარ ჯებ მა სულ 856,3 ათა სი 
ლა რი შე ად გი ნა. 

2014 წელს – აშენ და უდაბ ნოს სა
ბავ შვო ბა ღის ახა ლი შე ნო ბა (301 ათა
სი ლა რი, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
ფონ დი); გან ხორ ცი ელ და სო ფელ მა
ნა ვის №1 და №2 სა ბავ შვო ბა ღე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (47,6 ათა სი ლა რი); 2015
წელს–აშენ და ქ. სა გა რე ჯოს №4 სა ბავ
შვო ბა ღის ახა ლი შე ნო ბა (105,2 ათა
სი ლა რი); რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
ფონ დის და ფი ნან სე ბით, რე ა ბი ლი ტა
ცია ჩა უ ტარ და სო ფელ გომ ბო რის (87 
ათა სი ლა რი); ქ. სა გა რე ჯო ში, კოს ტა ვას 
ქ.ზე მდე ბა რე (111 ათა სი ლა რი) და მა
ნა ვის (132 ათა სი ლა რი) სა ბავ შვო ბა
ღებს. ამა ვე ფონ დის და ფი ნან სე ბით, 
2016წელს–კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტი ჩა
უ ტარ და და მო ეწ ყო ცენ ტრა ლუ რი გათ
ბო ბა სა გა რე ჯოს №3 (70,1 ათა სი ლა რი) 
და ბა დი ა უ რის (89 ათა სი ლა რი) სა ბავ
შვო ბა ღებ ში. შე კეთ და სო ფელ მა ნა ვის 
№2 სა ბავ შვო ბა ღი (48,3 ათა სი ლა რი). 
სა ბავ შვო ბა ღე ბი აღი ჭურ ვა სხვა დას
ხვა სა ხის ინ ვენ ტა რი თა და ეზოს სა
თა მა შო ე ბით; ყვე ლა გა ზი ფი ცი რე ბულ 
ბაღ ში და მონ ტაჟ და გა ზის გა მათ ბობ
ლე ბი. 2017წელს–სოფ. ნი ნოწ მინ დის 
სა ბავ შვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე 227,6 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სა ბავ შვო ბა ღებ ში მო ეწ ყო ცენ
ტრა ლუ რი გათ ბო ბა, შე კეთ და სვე ლი 
წერ ტი ლე ბი, შეს რულ და სხვა დას ხვა 
ტი პის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი, გა რე
მონ ტდა სტი ქი ის შე დე გად და ზი ა ნე ბუ
ლი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის ოთა

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

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

უფა სო; გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის 
სა ხელ მწი ფო სტან დრა ტე ბის და ნერ გვა და ყვე ლა სათ ვის ხელ მი
საწ ვდო მი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის 
მი წო დე ბა;

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

 � გაგ რძელ დე ბა სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცია, 
მათ შო რის, სა ბავ შვო ბა ღი აშენ დე ბა სო ფელ ლამ ბა ლო სა და სა
თაფ ლე ში. 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;

 � 2022 წელს და გეგ მი ლია ახა ლი შე ნო ბე ბის აშე ნე ბა სოფ. იორ მუ
ღან ლოს, თუ ლა რი სა და სა გა რე ჯოს №6 ბა ღე ბის თვის. და გეგ მი ლია 
პერ სო ნა ლის გა დამ ზა დე ბა. ყვე ლა ბაღ ში დას რულ დება ცენ ტრა
ლუ რი გათ ბო ბის მოწ ყო ბა; 

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

 � მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და
ფი ნან სე ბა, გა იზ რდე ბა მას წავ ლე ბელ თა და სკო ლის ად მი ნის ტრა
ცი უ ლი პერ სო ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა;

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

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

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ დე ბა სა გა რე ჯო 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;

 � ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ
რა მის ფარ გლებ ში, გან ხორ ცი ელ დე ბა მა ნა ვის სა ჯა რო სკო ლის 
ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის მოწ ყო ბა – 80 ათა სი ლა რი. ლა რი;

 � 2021–2025 წლებ ში იგეგ მე ბა: იორ მუ ღან ლოს სა ჯა რო სკო ლის და მა
ტე ბი თი კორ პუ სის მშე ნებ ლო ბა; მა ნა ვის სა ჯა რო სკო ლი სა და პა
ტა რა ჩა ი ლუ რის სა ჯა რო სკო ლე ბის გათ ბო ბის სის ტე მე ბის მონ ტა
ჟი;

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი 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 ნინგკურ სებ ში;

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

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

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

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

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

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

 � შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა ქარ თვე ლო ში მეც ნი ე რე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის სტრატეგიული გეგმა, 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.

ხე ბი; ყვე ლა სა ბავ შვო ბა ღის თვის შე ი ძი
ნეს სა თა მა შო ე ბი; 2018 წელს გა რე მონ ტდა 
უჯარ მის, ხაშ მის, პა ტარ ძე უ ლის №1, პა ტარ
ძე უ ლის №2, წყა როს თა ვის, გი ორ გიწ მინ დის, 
დი დი ჩა ი ლუ რის და დუ ზაგ რა მის სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის კვე ბის ბლო კე ბი. გა დამ ზად დნენ 
მე ნე ჯე რე ბი და მზა რე უ ლე ბი. 20182019
წლებ ში – სო ფელ კოჭ ბან ში აშენ და ახა ლი 
სა ბავ შვო ბა ღი (208 ათა სი ლა რი); გან ხორ
ცი ელ და ქ. სა გა რე ჯო ში №5 ბა ღის სრუ ლი 
რე ა ბი ლი ტა ცია (346,8 ათა სი ლა რი); 2019
წელს – გან ხორ ცი ელ და ქ. სა გა რე ჯოს №3, 
პა ტარ ძე უ ლის №1 და №2, ხაშ მი სა და პა ტა რა 
ჩა ი ლუ რის ბა ღე ბის რე მონ ტი (46 ათა სი ლა
რი). ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა ტარ
და 10ზე მეტ სა ბავ შვო ბაღ ში. ყვე ლა ბაღ ში 
გა ნახ ლდა სხვა დას ხვა სა ხის ტექ ნი კა. 2020
წელსდასრულდამუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ
შვო ბა გაბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 13 პრო
ექ ტი (ჯამ ში, 234,  3 ათა სი ლა რი). აღიჭურვა 
და გა იხ სნა სოფ. კოჭ ბა ნის სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბა. მთის ზო ნა ში 
(სოფ ლე ბი გომ ბო რი, კოჭ ბა ნი) და სოფ. მა
ნავ ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლია აღ საზ რდელ თა 
ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ რე ბა. რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან და ფი ნან სდა 
სოფ. უჯარ მა ში, სა ბავ შო ბა ღის სრუ ლი რე
ა ბი ლი ტა ცია (227 ათა სი ლა რი) და სოფ. პა
ტარ ძე უ ლის №2 სა ბავ შვო ბა ღის ში და სა რე
ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (438 ათა სი ლა რი). 
2021წელსრე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ
დი დან გა მო ყო ფი ლი თან ხით დას რულ და 
უჯარ მი სა და პა ტარ ძე უ ლის №2 ბა ღე ბის 
სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯე ტით – კა კა ბე თის №2 ბაღ ში სა რე მონ
ტო სა მუ შა ო ე ბი. 29 სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის 
და წე სე ბუ ლე ბა ში დას რულ და სამ ფა ზი ა ნი 
დე ნის შეყ ვა ნა და ელექ ტრო ქუ რე ბის შე ძე ნა.

შესრულებულისამუშაოებისშედეგად,2021 
წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით სა ბავ შვო ბა
ღებ ში აღ საზ რდელ თა რა ო დე ნო ბა 1216დან 
1516მდე გა ი ზარ და. 20132021 წლებ ში, 3,3 
ლა რამ დე გა ი ზარ და კვების ყო ველ დღი უ რი 
თან ხა თი თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე. მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის 31 სა ბავ შვო ბაღ ში 63 აღ მზრდელ
პე და გო გი და 66 აღ მზრდე ლია.  სა ბავ შვო 
ბა ღებს 29 ექი მი/ექ თა ნი და 13 ფსი ქო ლო გი 
ემ სა ხუ რე ბა. აღ მზრდელ თა ხელ ფა სე ბი, 2012 
წლის 200 ლარ თან შე და რე ბით, 450 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და. სასკოლომზაობისპროგ რა მა და
ნერ გი ლია სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის 9 სკო ლამ
დელ და 2 ალ ტერ ნა ტი უ ლი სკო ლამ დე ლი აღ
ზრდის და წე სე ბუ ლე ბა ში. სას კო ლო მზა ო ბის 
11 ჯგუფ ში 251 ბავ შვია ჩარ თუ ლი.

ზოგადიგანათლება
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26

საჯაროსკოლა(ქა ლაქ ში – 4 და მა ღალ მთი
ა ნი და სახ ლე ბის სტა ტუ სის მქო ნე 4 სო ფელ
ში), სა დაც 8103 მოს წავ ლე, 762 მას წავ ლე
ბე ლი და 42 სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლე ბე ლია. 
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 64 სსსმ მოს წავ ლე. 13 სა ჯა რო 
სკო ლა ში 32 მან და ტუ რია. სკო ლებს 6 ექი მი/
ექ თა ნი და ერ თი ფსი ქო ლო გი ემ სა ხუ რე ბა. 
2019წლისმო ნა ცე მე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
არა ქარ თუ ლე ნო ვან სკო ლებში ქარ თუ ლის, 
რო გორც მე ო რე ენის, 36 კონ სულ ტანტმას
წავ ლე ბე ლი იყო.

20132021 წლებში, ზოგადი განათლების
სფეროში, საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრომ, საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტში, განახორციელა სხვა
დასხვა პროგრამა, მათ შორის: 2017– 2019 
წლებ ში,ინფორმაციულსაკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის პროგ
რამით, 6 სა ჯა რო სკო ლას 40 კომპიუტერი 
გა და ე ცა. 20192020 წლებში „ახალი სკოლის“ 
მოდელი  დაინერგა საგარეჯოს მუნიციპა
ლიტეტის 7 საჯარო სკოლაში. „ახალი სკო
ლისმოდელის“ფარ გლებ ში კი 5 სკო ლას 76 
ლეპ ტო პი. 20182019 წლებ ში, ოპტიკურიკავ
შირითადამაღალსიჩქარიანიინტერნეტით
სა ჯა რო სკო ლე ბის აღ ჭურ ვის 44 პრო ექ ტი და 
რადიოტექნოლოგიითა და გაუმჯობესებუ
ლიკავშირისსიჩქარითუზ რუნ ველ ყო ფის 11 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და, ლოკალური უსა
დენოქსელით 5 სკო ლა აღი ჭურ ვა. 20152019
წლებში,   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 56 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 2017
2020 წლებ ში, სა ჯა რო სკო ლებს, ჯამ ში, 1334 
სასკოლოჟურნალიდა 163 292 სახელმძღვა
ნელო უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცათ. 20132019 
წლებ ში, პირ ველ კლა სე ლებს 5012 კომ პი უ ტე
რი გა და ე ცათ, 229 – კლა სის დამ რი გებ ლებს, 
193 – წარ ჩი ნე ბულ მოს წავ ლეს. ამა ვე პე რი
ოდ ში სა გა რე ჯოს სა ჯა რო სკო ლებ ში, სა ერ
თო ჯამ ში, 181 ოქროსადავერცხლისმედა
ლოსანიგა მოვ ლინ და. 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულე
ბების ინფრასტრუქტურის განვითარების
პროგრამით, 20132021 წლებში, სა გა რე ჯოს 
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 55 პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და. ადაპ ტი რე ბუ ლია  21 სკო
ლა. ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბით აღ ჭურ ვი ლია 
18. ოპე რი რე ბი სა და მოვ ლაპატ რო ნო ბის 
პროგ რა მა ში  3  სკო ლაა  ჩარ თუ ლი. 

2013წელსგან ხორ ცი ელ და 6 სა ჯა რო სკო
ლის  რე ა ბი ლი ტა ცია, რა ზეც სულ 445,3 ათა
სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 2014წელსრე ა ბი ლი ტა
ცია ჩა უ ტარ და 5 სა ჯა რო სკო ლას, რა ზეც სულ 
577,5 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა, გან ხორ ცი ელ
და ლამ ბა ლოს სკო ლის მშე ნებ ლო ბა (4 მლნ 
297,1 ათა სი ლა რი); 2015წელსგან ხორ ცი ელ
და სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 14 
პრო ექ ტი, რა ზეც სულ 633,9 ათა სი ლა რი და
ი ხარ ჯა. 2016წელსგან ხორ ცი ელ და 6 სა ჯა რო 
სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (ჯამ ში 299,4 ათა სი 
ლა რი). იორ მუ ღან ლო ში აშენდაახა ლი სკო
ლა (492, 5 ათა სი ლა რი). 2017წელსუდაბ ნოს 
სა ჯა რო სკო ლა ში მო ეწ ყო გათ ბო ბის სის ტე
მა (123,4 ათა სი ლა რი), გან ხორ ცი ელ და სო
ფელ ბა დი ა უ რის სა ჯა რო სკო ლის სრუ ლი 
რე ა ბი ლი ტა ცია. 2018წელიMCC–ათას წლე
უ ლის გა მოწ ვე ვის კორ პო რა ცი ის და ფი ნან
სე ბით, სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და: ქ. 
სა გა რე ჯოს №2 (319,4 ათა სი ლა რი); კა კა ბე
თისა (468,8 ათა სი ლა რი) და პა ტარ ძე უ ლის 
სა ჯა რო სკო ლებს (343 ათა სი ლა რი). 

2019 წელს, ინფრასტრუქტურის სამინის
ტროს სკოლების სახელმწიფო პროგრამით,
სა გა რე ჯო ში, სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცი ის 14 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და, რაზეც 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან, ჯამ ში, 782,4 ათა
სი ლა რი და ი ხარ ჯა. განხორციელდასო ფელ 
ბა დი ა უ რის სა ჯა რო სკო ლის სრუ ლი რე ა ბი
ლი ტა ცია; სა მე დი ცი ნო ოთა ხი მო ეწ ყო ქ. სა
გა რე ჯოს №3 სკო ლა ში; გა მაგ რდა სო ფელ 
ყან და უ რას სკო ლის შე ნო ბა; გათ ბო ბის სის
ტე მე ბი მო ეწ ყო სო ფელ ნი ნოწ მინ დის, ხაშ მი
სა და ლამ ბა ლოს სა ჯა რო სკო ლებ ში; ტე რი
ტო რია კე თილ მო ეწ ყო, გა რე სა კა ნა ლი ზა ციო 
სის ტე მა მო ეწ ყო და სა ტუმ ბი სად გუ რი აშენ
და სო ფელ პა ტარ ძე უ ლის სა ჯა რო სკო ლა ში. 

20192020 წლებში, სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცი ა ზე სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 988 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. 

2020 წლის ივნისიაგვისტოში, ინფრას
ტრუქტურის სამინისტროს სკოლების სა
ხელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გან
ხორ ცი ელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო 
სკო ლებ ში სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბა
რე ა ბი ლი ტა ცი ის 9 პრო ექ ტი, რა ზეც, სა ხელ
მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან, სა ერ თო ჯამ ში, 671,7 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. სვე ლი წერ ტი ლე ბი 
მო ეწ ყო სო ფელ მუ ღან ლოს, პა ტა რა ჩა ი ლუ
რის, მზის გუ ლის, ყან და უ რას, დი დი ჩა ი ლუ
რის, ქა ლაქ სა გა რე ჯოს №3, უჯარ მის, დუ ზაგ
რა მის, კოჭ ბა ნის სა ჯა რო სკო ლებ ში. 

პროფესიულიგანათლება
ზრდასრულიმოსახლეობისუნარებისგა

ნახლებისადა შრომის ბაზრის მოთხოვნე
ბის დაკმაყოფილების მიზნით, სა გა რე ჯოს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა ზრდას რულ თა 
მოკ ლე ვა დი ა ნი პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა
გა დამ ზა დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 2021 წლის 
მდგო მა რე ო ბით, სა გა რე ჯო ში, პრო ფე სი უ ლი 
მომ ზა დე ბი სა და გა დამ ზა დე ბის 5 პროგ რა მა 
ხელ მი საწ ვდო მია 2 და წე სე ბუ ლე ბა ში.
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კულტურა
საგარეჯოში ფუნქციონირებს მუნი

ციპალიტეტის მართვაში არსებული
შემდეგი დაწესებულებები: სა გა რე ჯოს 
ცენ ტრა ლუ რი ბიბ ლი ო თე კა, კულ ტუ
რის სახ ლი, ა(ა)იპ ჯ. ბურ ჯა ნა ძის სა ხე
ლო ბის სა მუ სი კო სკო ლა და სა გა რე ჯოს 
სკო ლის გა რე შე და წე სე ბუ ლე ბა თა გა ერ
თი ა ნე ბა (მოს წავ ლეახალ გაზ რდო ბის 
სახ ლი), ხე ლოვ ნე ბის სკო ლა, გიორგი 
ლეონიძის სახლმუზეუმი, მხა რეთ
მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მი, ან სამ ბლე ბი: „ჩი
ნა რი“, „გა რე ჯი“, „კას ლე თი ლა“, „პა ტა რა 
გა რე ჯე ლე ბი“, „ბე რი კა ცე ბი“, „მი რე ლა“, 
ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან სამ ბლი „იმე დი“.

2013 წელ თან შე და რე ბით გაიზარდა
კულტურისსფეროსდაფინანსება.2020 
წელს კულტურისსფე როს ხარ ჯებ მა და 
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 546,5 
ათა სი ლა რი შე ად გი ნა. 2013 წელს კი შე
სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 374,1 ათა სი ლა
რი იყო.

20142020 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა საზოგადოების ჩართულო
ბაკულტურულცხოვრებაში.მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში იმარ თე ბო და სა ხალ ხო დღე
სას წა უ ლე ბი: გოგ ლა ო ბა, ბე რი კა ო ბა 
(ჩა ი ლურ ში), „აქ მთე ლი სა ქარ თვე ლოა” 
(გა რე ჯის უდაბ ნო ში), ვა ჟა ო ბა (კოჭ ბან
ში), რე ზო ო ბა (ხაშ მში), ეწ ყო ბა ნუ მიზ
მა ტი კის, გა მო ყე ნე ბი თი ხე ლოვ ნე ბის 
ნი მუ შე ბის, მხატ ვრე ბის ნა მუ შევ რე ბის 
გა მო ფე ნე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა
რო სკო ლის მოს წავ ლე თათ ვის ტარ დე
ბო და ინ ტეგ რი რე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბი, 
იმარ თე ბო და აქ ცია „ღა მე მუ ზე უმ ში“, 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბი, ეწ ყო ბო
და გ. ლე ო ნი ძის ხელ ნა წერ თა და მე
მო რი ა ლუ რი ნივ თე ბის გა მო ფე ნე ბი, 
ნა ხა ტე ბის გა მო ფე ნა „ნატ ვრის ხის პერ
სო ნა ჟე ბი“, იმარ თე ბო და სა ხალ ხო თე
ატ რი სა და თო ჯი ნე ბის თე ატ რის სპექ
ტაკ ლე ბი და ან სამ ბლე ბის: „გა რე ჯის“, 
„ჩი ნა რის“, „პა ტა რა გა რე ჯე ლე ბის“, „კას
ლე თი ლას“, „კა კა ბე ლე ბის“, „იმე დი სა“ 
და „მი რე ლას“ კონ ცერ ტე ბი, მხი ა რულ
თა და საზ რი ან თა კლუ ბის თა მა შე ბი, 
აღი ნიშ ნე ბო და თე ატ რის სა ერ თა შო რი
სო დღე და ტარ დე ბო და სხვა მნიშ ვნე
ლო ვა ნი თა რი ღე ბის აღ მნიშ ვნე ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბი.

კულტურისადაძეგლთადაცვისსა
მინისტრომ,მიზნობრივიპროგრამების
ფარგლებში,მუნიციპალიტეტშიშემდე
გი პროექტები განახორციელა: და ვით 
გა რე ჯის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სი, დო
დოს რქის ცენ ტრა ლუ რი ტაძ რის გა და უ
დე ბე ლი დაც ვი თი სა მუ შა ო ე ბი (19 ათა
სი ლა რი); უჯარ მის ცი ხის ტე რი ტო რია 
– არ ქე ო ლო გი უ რი სა მუ შა ო ე ბი (3 ათა სი 
ლა რი); და ვით გა რე ჯის დო დოს რქის სა
მო ნას ტრო კომ პლექ სი, ახალ გა მოვ ლე
ნი ლი დარ ბა ზუ ლი ეკ ლე სი ის რე ა ბი ლი
ტა ცია და მო ხა ტუ ლო ბა (სულ – 47 ათა სი 
ლა რი); „კა ხე თის მხა რის მოს წავ ლე ე ბი 
– კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დეს პა
ნე ბი“ (2,5 ათა სი ლა რი); წმინ და დო დო 
გა რე ჯე ლის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის 
არ ქე ო ლო გი უ რი სა მუ შა ო ე ბი (3 ათა სი 
ლა რი); კა წა რე თის სა მე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია (30 ათა სი ლა რი); ჯვარ პა ტი ოს ნის 
ეკ ლე სი ის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა

ო ე ბის I ეტა პი (29,4 ათა სი ლა რი); უჯარ
მის ჯვარ პა ტი ო სა ნის ეკ ლე სი ის სა რე ა
ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის I ეტა პი (28,5 
ათა სი ლა რი), უჯარ მის ცი ხექა ლა ქის 
რე ა ბი ლი ტა ციაკონ სერ ვა ცი ის ორი 
ეტა პი (230 ათა სი ლა რი), უჯარ მის ცი
ხექა ლა ქის რე ა ბი ლი ტა ციაკონ სერ ვა
ცი ის III ეტა პის სა მუ შა ო ე ბი (436,8 ათა სი 
ლა რი), და ვით გა რე ჯის დო დოს რქის 
სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის დარ ბა ზუ
ლი ეკ ლე სი ის კედ ლის მო ხა ტუ ლო ბის 
სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი (40 ათა
სი ლა რი), უჯარ მის ცი ხექა ლა ქის რე
ა ბი ლი ტა ციაკონ სერ ვა ცი ის IV ეტა პის 
სა მუ შა ო ე ბი (285 ათა სი ლა რი). მიმდი
ნარეობს უჯარ მის ცი ხექა ლა ქის რე
ა ბი ლი ტა ციაკონ სერ ვა ცი ის V ეტა პის 
სა მუ შა ო ე ბი (500 ათა სი ლა რი). უჯარ მის 
ის ტო რი უ ლ მუ ზე უმნაკ რძალს, 20152021 
წლებ ში, სა ერ თო ჯამ ში, 65 133 დამ თვა
ლი ე რე ბე ლი სტუმ რობ და.

საქართველოს კულტურისა და ძეგ
ლთადაცვისსამინისტროსჩართულო
ბითგანხორციელდაარაერთიინფრას
ტრუქტურულიპროექტი.მათშორის:

2012წელს– რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი დან და ფი ნან სდა ქ. სა გა რე
ჯო ში ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მის სა ექ
სპო ნა ტო დარ ბა ზის ში და  სა მუ შა ო ე ბი სა 
და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის მოწ ყო ბის 
პრო ექ ტი (310 ათა სი ლა რი).

2017წელი–დას რულ და კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე ბის – ნი ნოწ მინ
დი სა და და ვით გა რე ჯის მცი რე რე ა ბი
ლი ტა ცია და ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის მოწ ყო ბის მე ო რე ფა ზა (2 მლნ 
236,3 ათა სი ლა რი); მომ ზად და უჯარ მის 
კომ პლექ სის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი
ა ზე არ სე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე
ნო ბის რე კონ სტრუქ ცი ის პრო ექ ტი; ჩა
ტარ და უჯარ მის ცი ხის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის ფარ
გლებ ში №18 კოშ კის სა ინ ჟინ როგე ო
ლო გი უ რი კვლე ვა; მომ ზად და უჯარ მის 
კა ფის გათ ბო ბავენ ტი ლა ცი ის, ელექ
ტრო მო მა რა გე ბი სა და წყალ გაყ ვა ნი
ლო ბის სის ტე მის პრო ექ ტი; „სა ქარ თვე
ლოს ის ტო რი ულ ძეგ ლთა დაც ვი სა და 
გა დარ ჩე ნის“ ფონ დის და ფი ნან სე ბით 

გან ხორ ცი ელ და დო დორ ქის ახ ლად გა
მოვ ლე ნი ლი ეკ ლე სი ის კედ ლის მხატ
ვრო ბის სრუ ლი კონ სერ ვა ცია (30 ათა სი 
ლა რი).

2018წლიდანმიმ დი ნა რე ობს უჯარ მის 
ცი ხექა ლა ქის რე ა ბი ლი ტა ცია. 20182019 
წლებ ში აღ ნიშ ნულ სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ებ ზე 736 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა 
და პრო ექ ტი ამ ჟა მა დაც გრძელ დე ბა.

20172018 წლებში გან ხორ ცი ელ და 
და ვით გა რე ჯის ლავ რის მო ნას ტერ ში 
არ სე ბუ ლი საყ რდე ნი კედ ლე ბის რეს
ტავ რა ციარე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი 
(568,5 ათა სი ლა რი, მუ ნი ცი პა ლუ რი გან
ვი თა რე ბის ფონ დი).

20182019 წლებში გან ხორ ცი ელ და 
გი ორ გი ლე ო ნი ძის სახლმუ ზე უ მის რე
მონ ტი. მო ეწ ყო „მა რი ტას ბა ღი“ (სულ – 
37 ათა სი ლა რი).

2018წელი–უჯარ მის ცი ხის ინ ფრას
ტრუქ ტუ რი სა და კოშ კის გა მაგ რე ბის 
პრო ექ ტი; კა წა რე თის სა მე ბის სა მო ნას
ტრო კომ პლექ სის ტექ ნი კუ რი კვლე ვი
თი დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა; გა რე
ჯის კლდის ძეგ ლე ბის (მრა ვალ წყა რო, 
ნათ ლის მცე მე ლი, სა ბე რე ე ბი, გა რე ჯის 
ლავ რა) წი ნას წა რი კვლე ვა და წი ნა საპ
რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა; 
უჯარ მის ცი ხექა ლა ქის რე ა ბი ლი ტა ცია
კონ სერ ვა ცია I და II ეტა პი.

2019წელი–გა რე ჯის კლდე ში ნაკ ვე თი 
კომ პლექ სე ბის (სა ბე რე ე ბი, მრა ვალ წყა
რო) – კომ პლექ სუ რი კვლე ვა – მო ნი ტო
რინ გის გა და უ დე ბე ლი აუ ცი ლებ ლო ბის 
სა მუ შა ო ე ბის I ეტა პი; სოფ. ხაშ მი, კა წა
რე თის სა მე ბის კომ პლექ სი სა და იო ა ნე 
ნათ ლის მცემ ლის კომ პლექ სის სა რე ა
ბი ლი ტა ციოსა ა დაპ ტა ციო საპ რო ექ ტო 
დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა; და ვით გა
რე ჯის დო დო რქის სა მო ნას ტრო კომ
პლექ სის ახალ გა მოვ ლე ნი ლი დარ ბა ზუ
ლი ეკ ლე სი ის კედ ლის მო ხა ტუ ლო ბის 
სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი.

2020წელი– და ვით გა რე ჯის კლდე ში 
ნაკ ვე თი კომ პლექ სე ბის – კომ პლექ სუ რი 
კვლე ვამო ნი ტო რინ გი, გა და უ დე ბე ლი 
აუ ცი ლებ ლო ბის სა მუ შა ო ე ბის II ეტა პი; 
უჯარ მის ცი ხექა ლა ქის რე ა ბი ლი ტა ცია
კონ სერ ვა ცი ის მე4 ეტა პი.

სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მათ შო
რის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში,
კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი
სა და ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 2019 წელს 
გან ხორ ცი ელ და სა მი ნის ტროს მი ერ 
და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი „ცი ხესი მაგ
რე ე ბი მო მავ ლის მცვე ლე ბი“ (16,2 ათა სი 
ლა რი).

სპორტი
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს

მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებუ
ლია(ა)იპსაგარეჯოსსპორტულიგაერ
თიანება, ა(ა)იპ სა გა რე ჯოს №105 კომ

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

პლექ სუ რი სას პორ ტო სკო ლა, ა(ა)იპ 
რაგ ბის კლუ ბი „ვეფ ხვე ბი“ და შპს სა ფეხ
ბურ თო კლუ ბი „გა რე ჯი 1960“. 

სპორ ტუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის სექ ცი ებ
ში 2017 წელს – 572, 2018 წელს – 466, 2019 
წელს – 500 მდე, 2020 წელს – 511, მიმ დი
ნა რე წელს კი 399 სპორ ტსმე ნია ჩარ თუ
ლი.

2013 წელ თან შე და რე ბით, გაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორ
ტის სფეროს დაფინანსება. 2020 წელს 
სპორ ტის სფე როს ხარ ჯებ მა და არა ფი
ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 921,8 ათა სი 
ლა რი შე ად გი ნა. 2013 წელს კი შე სა ბა მი
სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 373 ათა სი ლა რი იყო.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული
სპორტისსახეობებია:ძი უ დო, ქარ თუ ლი 
ჭი და ო ბა, თა ვი სუ ფა ლი ჭი და ო ბა, ბერ
ძნულრო მა უ ლი ჭი და ო ბა, სამ ბო, ჭად
რა კი, რაგ ბი, ფეხ ბურ თი, მკლავ ჭი დი და 
ცურ ვა.

აღსანიშნავია სპორტსმენთა შედე
გები:თა ვი სუ ფა ლი ჭი და ო ბა – 1 ევ რო პის 
ჩემ პი ო ნი, 4 სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო ნი და 
პრი ზი ო რი, 6 სა ერ თა შო რი სო ტურ ნი რის 
გა მარ ჯვე ბუ ლი; ძი უ დო – 1 სა ქარ თვე
ლოს ჩემ პი ო ნი ახალ გაზ რდებ ში, 3– სა
ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო ნი ჭა ბუ კებ ში, 6 ევ
რო პის ჩემ პი ო ნი და 2 მე2 ად გი ლო სა ნი, 
2 მსოფ ლი ოს პირ ვე ლო ბის მე2 ად გი
ლო სა ნი; სამ ბო – 4 სა ქარ თვე ლოს ჩემ
პი ო ნი, 4 ევ რო პის ჩემ პი ო ნი და 2 მე ო რე 
ად გი ლო სა ნი, 1 მსოფ ლი ოს ჩემ პი ო ნი; 
ქალ თა ძი უ დო – 4 სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი
ო ნი, 6 სა ერ თა შო რი სო ტურ ნი რე ბის გა
მარ ჯვე ბუ ლი, 1 თბი ლი სის ოლიმ პი უ რი 
ფეს ტი ვა ლის მე სა მე ად გი ლო სა ნი, 1 ევ
რო პის თა სის მე სა მე ად გი ლო სა ნი; გო
გო ნა თა სამ ბო – 2 ევ რო პის თა სის პრი
ზი ო რი და სხვ.

20142021 წლებში საგარეჯოს მუნი
ციპალიტეტში განხორციელდა სპორ
ტული ინფრასტრუქტურის მშენებლო
ბარეაბილიტაციისარაერთიპროექტი.
მათშორის:2014წელს–სპორ ტუ ლი გა
ერ თი ა ნე ბის სპორ ტუ ლი დარ ბა ზის გათ
ბო ბის სის ტე მის მოწ ყო ბა (22,3 ათა სი 
ლა რი); სპორ ტუ ლი დარ ბა ზის კარფან
ჯრე ბის რე მონ ტი (22,4 ათა სი ლა რი).

20162020 წელს – სპორ ტუ ლი ინ
ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი
ლი ტა ცი ის 6 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და, 
რა ზეც, სა ერ თო ჯამ ში, სა ხელ მწი ფო და 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტე ბი დან 1 მლნ 258 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. მათ შო რის: შ. 
გზი რიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სპორ ტუ ლი 
დარ ბა ზის რე ა ბი ლი ტა ცია (18,6 ათა სი 
ლა რი); სო ფელ ბურ დი ა ნის სპორ ტუ ლი 
დარ ბა ზის რე ა ბი ლი ტა ცია (17 ათა სი ლა
რი);  ქ. სა გა რე ჯო ში სტა დი ო ნის კე თილ
მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი (636,7 ათა სი ლა
რი, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი); 
ქ. სა გა რე ჯო ში, სა ფეხ ბურ თო სტა დი ო ნის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და სა ჭი დაო დარ ბა
ზის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი (533,3 
ათა სი ლა რი, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი); სა გა რე ჯო ში, ჯა ფა რი ძის 
ქუ ჩა ზე მი ნის ტა დი ო ნის რე ა ბი ლი ტა ცია 
(29,3 ათა სი ლა რი); სო ფელ წყა როს თავ ში 
მი ნის ტა დი ონ ზე ხე ლოვ ნუ რი სა ფა რის 
მოწ ყო ბა (23,2 თა სი ლა რი).

2017წელს–სო ფელ ყან და უ რას სტა
დი ო ნის რე ა ბი ლი ტა ცი ას 19,8 ათა სი ლა
რი მოხ მარ და; 

2018წელს–დას რულ და ღია სა ცუ რაო 
აუ ზის (სა გა რე ჯოს №105 სას პორ ტო სკო
ლის სა ცუ რაო აუ ზი) შე კე თე ბა და შე მო
ღობ ვა ქ. სა გა რე ჯო ში, რა ზეც 31,3 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. 

2019წელს–გან ხორ ცი ელ და სო ფელ 
ბურ დი ა ნის სპორ ტუ ლი დარ ბა ზის რე
ა ბი ლი ტა ცია (17 ათა სი ლა რი), სო ფელ 
პა ტარ ძე ულ ში რაგ ბის მო ედ ნის რე ა ბი
ლი ტა ცი ი სა და კე თილ მოწ ყო ბის პრო
ექ ტე ბი, სო ფელ მა ნავ ში მო ეწ ყო სპორ
ტუ ლი დარ ბა ზი.

გიორგილეონიძისსახლმუზეუმს
კულტურულიმემკვიდრეობის
ძეგლისსტატუსიმიენიჭა
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2020წელს–სო ფელ გომ ბორ ში, სა
ჭი დაო დარ ბა ზის რე ა ბი ლი ტა ცი ას 152 
ათა სი ლა რი მოხ მარ და (რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბის ფონ დი); სპორ ტუ ლი 
დარ ბა ზის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე სო ფელ 
მზის გულ ში 15,6 ათა სი ლა რი და ი ხარ
ჯა; მი ნისტა დი ო ნე ბის მოწ ყო ბა სო ფელ 
კა კა ბეთ სა და იორ მუღ ნლოქე შა ლო ში 
(თი თო ე უ ლი 19,5 ათა სი ლა რი). აშენ და 
სპორ ტუ ლი დარ ბა ზი სო ფელ ბა დი ა ურ
ში – 292,3 ათა სი ლა რი (რე გი ო ნუ ლი გან
ვი თა რე ბის ფონ დი); გა კეთ და სპორ ტუ
ლი მო ედ ნე ბი ქ. სა გა რე ჯო სა და სო ფელ 
უდაბ ნო ში; რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 
სხვა დას ხვა სპორ ტულ ობი ექტს.

20132016 წლებ ში, სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის საქ მე თა სა მი ნის
ტროს თან შე თან ხმე ბით, სპორ ტულ მა 
ფე დე რა ცი ებ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 13 
ში და ჩემ პი ო ნა ტი ჩა ა ტა რეს (63,3 ათა
სი ლა რი). სა მი ნის ტრომ 1 ქუ ჩის სა
ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბის მშე ნებ ლო ბა 
და ა ფი ნან სა (13,6 ათა სი ლა რი) და მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის სხვა დას ხვა მცი
რე ფა სი ა ნი ინ ვენ ტა რიც შე ი ძი ნა (და ი
ხარ ჯა 7,9 ათა სი ლა რი).

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
ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვის“.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალგაზრდული მიმართულებებით

სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის სა მი
ნის ტრომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა დას
ხვა სა ხის პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა: 
ტრე ნინ გი ,,სი ძულ ვი ლის ენის წი ნა აღ
მდეგ ონ ლა ინ კამ პა ნია – არა სი ძულ
ვილს“ (სა გა რე ჯო, თე ლა ვი, გურ ჯა ა ნი, 
ახ მე ტა. თი თო ტრე ნინ გზე – 30 მო ნა წი
ლე); რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ
რდე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის 
პროგ რა მით ლაშ ქრო ბე ბის მოწ ყო ბა 
(55 მო ნა წი ლე რე გი ო ნის თი თო ე უ ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან); ,,მოს წავ ლე
ახალ გაზ რდე ბის პრო ფე სი უ ლი ორი
ენ ტა ცი ის ხელ შეწ ყო ბის პროგ რა მა’’ 
(სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რა, ტრე ნინ გი 
და მამ თავ რე ბე ლი კლა სე ბის მოს წავ
ლე ებ თან, აბი ტუ რი ენ ტებ თან, 70 მო ნა
წი ლე); ,,მო ხა ლი სე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მა“ (22 მო ნა წი ლე რე გი ო ნის 
თი თო ე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან); მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ახალ გაზ რდო ბა ზე 
პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა კვა ლი ფი კა ცი ის 
ასა მაღ ლე ბე ლი ტრე ნინ გე ბი და სხვ.

2017წელსსსიპსაქართველოსბავ
შვთა და ახალგაზრდობის განვითა
რების ფონდის მხარდაჭერით, ა(ა)იპ 
„ფი ნი კი“ ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „ნატ
ვრის ხე” (19,9 ათა სი ლა რი). პრო ექ ტი 
მო ი ცავს სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სო ფელ ხაშ მში ბიბ ლი ო თე კაცენ ტრის 
„ნატ ვრის ხის” მოწ ყო ბაგან თავ სე ბა სა 
და მოს წავ ლეახალ გაზ რდე ბის წიგ ნი
ე რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბას. 

2021 წელს სა ქარ თვე ლოს წი თელი 
ჯვრის კო ორ დი ნი რე ბი თა და სა ა გენ ტოს 
მხარ და ჭე რით, სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში შე იქ მნა ახალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო.

მომდევნო ოთხი წლის განმავლო
ბაში კულტურის, სპორტისადა ახალ
გაზრდული მიმართულებებით საგა
რეჯოს მუნიციპალიტეტში შემდეგი
ღონისძიებებიგატარდება:

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის, სპორ ტი სა 
და ახალ გაზ რდული მიმართულე
ბე ბით 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;

 � 20212025 წლებ ში გან ხორ ცი ელ დე
ბა ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 
10 ძეგ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო
ექ ტე ბის შე ძე ნა, მა თი შემ დგო მი 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით;

 � 20222025 წლებ ში და გეგ მი ლია კა
წა რე თის სა მე ბი სა და იო ა ნე ნათ

ლის მცემ ლის სა მო ნას ტრო კომ
პლექ სე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 3 მლნ 
ლა რი; დას რულ დე ბა უჯარ მის ცი
ხექა ლა ქის რე ა ბი ლი ტა ციაკონ
სერ ვა ცია – 6 მლნ ლა რი; გაგ რძელ
დე ბა გა რე ჯის კლდის ძეგ ლე ბის 
(მრა ვალ წყა რო, ნათ ლის მცე მე ლი, 
სა ბე რე ე ბი, გა რე ჯის ლავ რა) კვლე
ვი თი და სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა
ო ე ბი (600 ათა სი ლა რი);

 � სა გა რე ჯოს კულ ტუ რის სახ ლში 
გა კეთ დე ბა სცე ნის გა ნა თე ბა (20 
ათა სი ლა რი) და გან ხორ ცი ელ დე
ბა ვენ ტი ლა ცი ის სის ტე მის რე კონ
სტრუქ ცია (180 ათა სი ლა რი);

 � და გეგ მი ლია: სო ფელ მუხ რო
ვან თან მდე ბა რე „გა მოქ ვა ბუ ლი 
მო ნას ტრის“ რეს ტავ რა ციაკონ
სერ ვა ცია (70 ათა სი ლა რი); სა მეკ
ლე სი ი ა ნი ბა ზი ლი კის რეს ტავ რა
ცია სო ფელ ოთა რა ან ში (55 ათა სი 
ლა რი); წმ. გი ორ გის სა ხე ლო ბის 
ეკ ლე სი ის („ვედ რე ბე ლა”) რეს ტავ
რა ცია სო ფელ მა ნავ ში (100 ათა სი 
ლა რი); 

 � და გეგ მი ლია: სა გა რე ჯოს მხა
რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის ნა
წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია და 
ექ სპო ნა ტე ბის შე სა ნა ხი სა ცა ვის 
აშე ნე ბა (112 ათა სი ლა რი); სა გა რე
ჯოს ცენ ტრა ლუ რი ბიბ ლი ო თე კის, 
სოფ. კა კა ბე თი სა და პა ტარ ძე უ ლის 
ბიბ ლი ო თე კე ბის აღ დგე ნარე ა ბი
ლი ტა ცია (80 ათა სი ლა რი); სა გა
რე ჯოს ხე ლოვ ნე ბის სკო ლის ინ
ვენ ტა რით აღ ჭურ ვა და ზამ თრის 
სე ზო ნის თვის მომ ზა დე ბა (10 ათა
სი ლა რი); სა გა რე ჯოს კულ ტუ რის 
სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 6 პრო ექ
ტი (487,8 ათა სი ლა რი);

 � გაგ რძელ დე ბა და ვით გა რე ჯის 
კომ პლექ სის კომ პლექ სუ რი კვლე
ვა, მო ნი ტო რინ გის გა და უ დე ბე ლი 
აუ ცი ლებ ლო ბის სა მუ შა ო ე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა; უჯარ მის ცი ხექა
ლა ქის რე ა ბი ლი ტა ცია/კონ სერ ვა
ცია;

 � 2021–2025 წლებ ში, მთის ზო ნა ში, 
სოფ. გომ ბორ სა და სო ფელ მა ნავ
ში გა იხ სნე ბა ჭი და ო ბის სექ ცია; 

 � იგეგ მე ბა ძი უ დოს დარ ბა ზის მოწ
ყო ბა სოფ. უდაბ ნო ში, კა კა ბეთ სა 
და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კი დევ რამ
დე ნი მე სო ფელ ში;

 � იგეგ მე ბა სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის 
მშე ნებ ლო ბა სო ფელ კოჭ ბან სა და 
იმ სოფ ლებ ში, სა დაც მა ნამ დე მო
ედ ნე ბი არ იყო;

 � 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 ობი ექ
ტე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა
ცია, მათ შო რის, მო ეწ ყო ბა კრი ვის 
და ძი უ დოს დარ ბა ზე ბი; 

 � 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.

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ხელ მწი ფო 
ახალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი კის დო
კუ მენ ტის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ
თუ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რა მუ ნი ცი
პა ლურ დო ნე ზე;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა მოწ ყვლა დი ჯგუ
ფე ბის სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რა
ცი ას და მა ღალ მთი ან სოფ ლებ ში 
მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდო ბის სა
ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში აქ ტი
ურ ჩარ თუ ლო ბას.

მართლწესრიგი
დანაშაულისსტატისტიკა

20172020 წლებ ში, სა გა რე ჯოს მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში,  მძი მე (იმ 5 სა ხე ო ბის 
– მკვლე ლო ბა,  ჯან მრთე ლო ბის გან
ზრახ მძი მე და ზი ა ნე ბა, გა უ პა ტი უ რე
ბა, ძარ ცვა, ყა ჩა ღო ბა, რაც არ სე ბი თად 
გან საზ ღვრავს კრი მი ნო გე ნუ რი მდგო
მა რე ო ბის სუ რათს, მი ხედ ვით) სტა ტის
ტი კა მოყ ვა ნი ლია ცხრილ ში:

მძი მე და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა 
მოწ მობს, რომ სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, 20172020 წლებ ში,  კრი მი
ნო გე ნუ რი მდგო მა რე ო ბა სტა ბი ლუ რია: 
ამ წლებ ში მთლი ა ნად რე გის ტრი რე
ბუ ლია კრი მი ნო გე ნუ რი მდგო მა რე ო
ბის სუ რა თის გან მსაზ ღვრელ სა ხე ო ბა
თა და ნა შა უ ლე ბის სულ 27 შემ თხვე ვა, 
რო მელ თა გან გახ სნი ლია – 21, ანუ 78%, 
რაც  გახ სნის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია. 
სტა ტის ტი კით დას ტურ დე ბა, რომ მძი
მე და ნა შა უ ლის რე გის ტრი რე ბუ ლი შემ
თხვე ვე ბი  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იშ ვი ა
თია, ყო ველ წლი უ რად  10 შემ თხვე ვის 
ფარ გლებ შია, ხო ლო მა თი  ზრდა წლე
ბის მი ხედ ვით არ შე ი ნიშ ნე ბა. 

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

პრობაციონერთასტატისტიკა
20172020 წ.წ. საგარეჯოს მუნიციპა

ლიტეტშიპრობაციონერთასტატისტი
კამოყვანილიაცხ.2ში

სტა ტის ტი კი დან ჩანს, მოქ მედ პრო
ბა ცი ო ნერ თა რა ო დე ნო ბა წი ნა წლე
ბის გან გან სხვა ვე ბით, 20172020 წ.წ.ში 
სტა ბი ლუ რია და წლე ბის მი ხედ ვით 
კლე ბის ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა.

მძიმედანაშაულისახეობათამიხედვით 2017 2018 2019 2020

განზრახ მკვლელობა (სსკის 108ე109ე მუხლები)
მათ შორის, გახსნილი

2
2

0
0

6
5

2
2

მძიმე დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ (სსკს 117ე 
მუხლი, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება)
მათ შორის, გახსნილი

4

3

1

0

1

0

2

2

გაუპატიურება (სსკს137ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

0
0

1
1

1
1

1
1

ძარცვა (სსკს 178ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

1
1

0
0

2
1

0
0

ყაჩაღობა (სსკს 179ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

3
1

0
0

0
0

0
0

სულ
მათ შორის გახსნილი

10
7

2
1

10
8

5
5

ცხ.1საგარეჯოსმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმძიმედანაშაული20172020წწ.

სტა ტის ტი კი დან ასე ვე ჩანს, რომ 
მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა შო რის გან
მე ო რე ბით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის 
შემ თხვე ვე ბი ძალ ზე იშ ვი ა თია და 2017
2020 წლებ ში სულ 9 ასე თი შემ თხვე ვა 
იყო. გან მე ო რე ბი თი და ნა შა უ ლის შემ
თხვე ვე ბი, წლე ბის მი ხედ ვით პრო ბა
ცი ო ნერ თა 1,5%ს არ აღე მა ტე ბა. ასე თი 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მკა ფი ოდ მი უ
თი თებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კრი მი ნო
გე ნუ რი მდგო მა რე ო ბის სტა ბი ლუ რო ბა
სა და სიმ შვი დე ზე.

20172020 წლებში პრობაციის საა
გენტოსინიციატივითადახელშეწყო
ბითადგილზედასაქმდა18მსჯავრდე
ბული.სა მო მავ ლოდ სა ა გენ ტო გეგ მავს 
უფ რო მეტ მსჯავ რდე ბულს შე უწ ყოს აქ
ტი უ რად ხე ლი და სა საქ მებ ლად; ასე ვე, 
მი უ ხე და ვად პან დე მი ის გა მოწ ვე ვი სა, 
გან ზრა ხუ ლია პრო ბა ცი ო ნერ თათ ვის 
სპე ცი ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა
ცი ის პროგ რა მის ეფექ ტი ა ნად გან ხორ
ცი ე ლე ბა. 

საგარეჯოსმუნიციპალიტეტშიმოქ
მედისაზოგადოებრივიცენტრები

2017 წლის ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ
ზე, „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ წი ნა სა არ
ჩევ ნო პროგ რა მა ში, სა ზო გა დო ებ რივ 
მომ სა ხუ რე ო ბა თა ხა რის ხობ რი ვი გა
უმ ჯო ბე სე ბი სა და მა თი ხელ მი საწ ვდო
მო ბი სათ ვის ერთერთ პრი ო რი ტე ტად 
და სა ხელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სახ
ლე ბებ ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრე
ბის ამოქ მე დე ბა. საზოგადოებრივი
ცენტრი,იუს ტი ცი ის სახ ლის მსგავ სად, 
წარ მო ად გენს სა თა ნა დო ინ ფრას
ტრუქ ტუ რი თა და უახ ლე სი ტექ ნი კით 
აღ ჭურ ვილ სივ რცეს, სა დაც მო ქა ლა ქეს 
და სახ ლე ბი დან გა უს ვლე ლად შე უძ ლია 
მის თვის კომ ფორ ტულ და ხელ საყ რელ 
გა რე მო ში მი ი ღოს 200მდე სა ხის სა
ხელ მწი ფო, ასე ვე კერ ძო მომ სა ხუ რე ბა. 
იმავ დრო უ ლად, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ
ტრი გა ნა ხორ ცი ე ლებს არა მხო ლოდ 
სა ხელ მწი ფო, არა მედ უკ ვე მუ ნი ცი პა
ლურ სერ ვი სებ საც.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სა
ზოგადოებრივი ცენტრი სოფელ იორ
მუღანლოში, 2016 წლის 8 ივნისიდან
ფუნქციონირებს; მას 2019 წლის თე
ბერვლიდანშეემატასოფელუდაბნოს
საზოგადოებრივიცენტრიც.
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პრობაციონერთასტატისტიკა 2017წ 2018წ 2019წ 2020წ

მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 279 219 223 204

არას რულ წლო ვან მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა რა
ო დე ნო ბა 0 2 2 0

და ნა შა უ ლის რე ცი დი ვის შემ თხვე ვე ბი 4 (1,4%) 0 3 (1,3%) 2 (1%)

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

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

7 7 4 0

ცხ.2პრობაციონერთასტატისტიკასაგარეჯოსმუნიციპალიტეტში



ჩემოძვირფასებო!
უდიდესი შესაძლებლობა და იმავდროულად, კიდევ უფრო დიდი პასუხისმგებლობაა, როდესაც ქვეყანაში ერთადერთი პოლი

ტიკური ძალა, რომელიც ხალხზე ზრუნავს და სამომავლო განვითარებაზე ფიქრობს, მშობლიური მხარის მერობის კანდიდატად 
გასახელებს.

გამარჯვების შემთხვევაში, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, ჩვენი მუნიციპალიტეტის თითოეული მცხოვრების გვერდით ვი
დგები. აუცილებლად ჩავალ ყველა სოფელში და ადგილზე მოვისმენ ჩემთვის კარგად ნაცნობი, საკუთარ სამშობლოზე შეყვარე
ბული, მშრომელი ხალხის პრობლემების, გამოწვევებისა თუ იდეების შესახებ.

გარწმუნებთ, ჩემს ხალხთან მუდმივ კომუნიკაციაში ვიქნები, მუნიციპალიტეტისთვის საჭირბოროტო ნებისმიერი პროექტი 
თუ საკითხი კი, მოსახლეობის უშუალო ჩართულობით გადაწყდება!

მომდევნო წლების განმავლობაში, მოვაწესრიგებთ საგზაო ინფრასტრუქტურას და რაც მთავარია, აუცილებლად მივაღწევთ 
ჩვენს უმთავრეს მიზანს – მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ერთხელ და სამუდამოდ, აღმოვფხვრით პრობლემას, რაც სას
მელი წყლით მომარაგებას უკავშირდება!

ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ! საგარეჯო გაიმარჯვებს!

 � 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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